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Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och 
implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna 
påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon 
hänsyn till. Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om 
effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem 
påverkar prestationen. Den teoretiska referensramen komponerades av tidigare studier 
på monetära belöningssystem och olika motivationsteorier, såsom Maslows 
behovshierarki och Vrooms förväntansteori. För att samla in data har semistrukturerade 
intervjuer utförts med åtta informanter. Valet av informanter gjordes med vissa kriterier 
där kriterierna var att informanten skulle arbeta vid en arbetsplats där de hade ett 
monetärt belöningssystem som antingen baserades på individen eller gruppen prestation 
eller både individen och gruppen prestation. Studiens resultat visar att uppfattningen av 
det monetära belöningssystemet påverkas främst av hur trygg personen känner sig 
ekonomiskt. Det visar att det finns positiva effekter i form av ökad motivation, men att 
det även finns negativa effekter i form av minskad motivation i vissa fall. Studien visar 
även att det monetära belöningssystemet i vissa fall även kan bidra till stress, oro, rädsla 
för att misslyckas och försämrad kvalité i arbetsuppgifter som inte innefattas av det 
monetära belöningssystemet. I vissa fall visar resultatet även att samarbetet och 
kommunikationen blir lidande vid användning av ett belöningssystem som är baserat på 
individens prestation, medan i andra fall så påverkas inte samarbetet och 
kommunikationen av belöningssystemet som är baserat på individens prestation. Vi har 
kommit fram till att monetära belöningssystem har både positiva och negativa effekter 
och påverkar prestationen båda positivt och negativt och att det främst beror på hur 
ekonomiskt trygg personen känner sig. Organisationer behöver ta hänsyn till detta vid 
implementeringen av ett monetärt belöningssystem så att belöningssystemet kongruerar 
med organisationens intresse. 
 
Nyckelord: 
Monetära belöningssystem, motivation, effekter, organisation, prestationsbaserad lön, 
bonus, belöning, prestation 
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Monetary reward systems are common in organisations and are usually implemented to 
increase motivation amongst the employed. The goal is to have an impact on the 
performance, but there may be other effects that are not considered. The purpose of the 
study is to create knowledge and a deeper understanding of the effects of monetary 
reward systems in the working life and how monetary reward systems affect the 
performance. The theoretical frame of reference was composed of previous studies on 
monetary reward systems and various motivational theories, such as Maslow's hierarchy 
of needs and Vroom's expectancy theory. In order to collect data, semi-structured 
interviews have been conducted with eight informants. The selection was based on a 
few criteria where the criteria were that the informant would work at a workplace where 
they had a monetary reward system that either was based on the individual or group 
performances or both the individual and the group performances. The study's results 
show that the perception of the monetary reward system is affected primarily by how 
financially secure the person feels. It shows that there are positive effects like increased 
motivation, but that there are also negative effects in terms of reduced motivation in 
some cases. The study also shows that in some cases the monetary reward system also 
contributes to stress, concern, fear of failure and a deterioration in the quality of tasks 
that are not included in the monetary reward system. In some cases, the result also 
shows that the cooperation and communication suffer when using a reward system that 
targets the individual's performance, while in other cases the cooperation and 
communication of the reward system that is based on the individual's performance is not 
affected. We have concluded that monetary reward systems have both positive and 
negative effects and affect both performances positively and negatively and that it 
depends primarily on how financially secure the person feels. Organizations need to 
take this into account when implementing a monetary reward system, so that the reward 
system correspond with the organisation's interest. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Goksör (2019) rapporterade tidigare i år om att det trots försäljningsrekord inte blir 
någon bonus för de anställda på Volvo Cars och de anställda anser att det är dåligt och 
upplever att deras prestationer inte uppskattas. Goksör (2019) menar att de flesta 
anställda hade förväntat sig en bonus men att den nu uteblev. Utebliven belöning kan 
enligt Martono, Khoiruddin och Wulansari (2018) leda till att de anställda tappar 
motivationen till att prestera och kan även leda till att de anställda söker sig till nya 
arbetsplatser. Monetära belöningar har en tendens att sluta påverka individers beteenden 
till det önskvärda när belöningarna slutas ge (Handgraaf et al., 2013). Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013) menar på att erhållandet av bonusar år efter år har lett till att de 
anställda inte längre ser bonusarna som en belöning för bra prestationer utan snarare 
som en självklarhet för den arbetskraft de har bidragit med.  
 

Bremzen et al. (2015) menar att belöningarna kan få oavsiktliga negativa konsekvenser. 
De menar att dessa negativa konsekvenser döljs av belöningarna till en början för att 
visa sig senare i arbetet. Till en början ökar ansträngningarna för att genomföra 
projektet framgångsrikt, detta kan dock leda till ett minskat intresse för sitt arbete efter 
det belönade projektet. Vid implementeringen av belöningssystem för att få önskvärda 
beteenden inom organisationen så behöver därför hänsyn tas till de positiva effekterna 
men även de negativa effekter som belöningssystemen ger upphov till.  
 
Det har debatterats mycket kring orsakerna bakom den globala finanskrisen som tog sin 
början 2007 i USA. Angeli och Gitay (2015) menar på att det finns en stor enighet bland 
studier; belöningssystemets utformning inom banksektorn var en bidragande faktor till 
den finansiella krisen. Bonusarna som de anställda erhöll ledde till dysfunktionella 
sidoeffekter där de bankanställda uppmuntrades av både cheferna och av 
belöningssystemet i sig till att ta alltför stora risker genom att godkänna bostadslån till 
mindre kreditvärdiga låntagare som gav upphov till den globala finanskrisen. Haiss 
(2010) tillägger att belöningssystemen och dess struktur inte stämde överens med 
bankernas långsiktiga mål. Den viktigaste faktorn för att skapa incitament som leder till 
önskvärda beteenden enligt Mattson, Torbiörn och Hellgren (2014) är att utforma ett 
belöningssystem som leder till beteenden som överensstämmer med verksamhetens mål 
och syfte, då utformningen av bonussystem i organisationen är den faktor som styr 
beteenden. Problemet som uppstod var enligt Angeli och Gitay (2015) att det tilldelades 
höga bonusar till de anställda när de kortsiktiga målen var nådda, utan att ta hänsyn till 
de långsiktiga målen som bankerna hade. Att tillämpa belöningssystem i ett företag 
innebär inte per automatik att organisationen blir mer effektiv (Jansen & Waal, 2013).  
 

På den hårt konkurrerande marknaden som råder globalt så behöver företag utforma 
strategier för att kunna vinna marknadsandelar. Implementeringen av belöningssystem 
är en typ av strategi många företag använder sig utav för att förbättra organisationens 
prestationer (Appelbaum & Mackenzie, 1996). Ett belöningssystem är ett system som 
organisationer använder med belöningar som kan vara antingen monetära, sociala 
(Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013; De Gieter & Hoffmans, 2015; Hammermann & 
Mohnen, 2014) eller materiella belöningar och förmåner (De Gieter & Hoffmans, 2015; 
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Hammermann & Mohnen, 2014) och syftar till att motivera de anställda till att prestera 
bättre (Martono, Khoiruddin & Wulansari, 2018) och att få dem att stanna längre på 
arbetsplatsen utan att byta jobb (Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ, 2013). Användandet av 
belöningssystem tjänar olika syften. Det huvudsakliga syftet är att attrahera, behålla och 
motivera rätt personal, de som presterar bäst (Appelbaum & Mackenzie, 1996).  Denna 
uppsats kommer enbart behandla monetära belöningssystem och Landry et al. (2017) 
menar att det monetära belöningssystemet utgörs av all kontant ersättning som den 
anställde får från organisationen för utfört arbete. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) 
tillägger att det finns belöningssystem som kan erhållas både som individ eller som 
grupp. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Implementeringen av belöningssystem har en effekt på beteenden (Abayomi Adebisi 
och Oluwafunke Oladipo (2015). Att ge anställda belöningar för att förbättra deras 
prestationer har diskuterats i många år (Landry et al., 2017). Varför ge de anställda 
ytterligare kompensation för att utföra det jobbet de är anställda för (Graves, 2015)? 
Vidare menar Graves (2015) att ha ett bra jobb och få en rättvis lön för arbetet bör vara 
belönande nog. Mattson, Torbiörn och Hellgren (2014) beskriver att det är vanligt 
förekommande att organisationer använder sig av belöningssystem på arbetsplatsen. 
Detta då belöningar kan leda till ökad prestation genom ökad motivation (Bremzen et 
al., 2015; Martono, Khoiruddin & Wulansari, 2018; Mattson, Torbiörn & Hellgren, 
2014). Martono, Khoiruddin och Wulansari (2018) menar att ett belöningssystem även 
används för att de anställda ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen längre och inte byta 
arbetsplats. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) menar å sin sida att trots att det utförts 
en mängd undersökningar på olika populationer så finns det inte några entydiga svar på 
vad ett belöningssystem har för effekter på anställda. 
 
Dock kan det finnas negativa aspekter som organisationer behöver ta hänsyn till 
(Bremzen et al., 2015) såsom osund konkurrens bland medarbetarna (Mikuliċ, Šimuniċ 
och Nikoliċ, 2013), upplevelse av högt ställda förväntningar som kan leda till rädsla att 
misslyckas (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013) samt att kvalitén på produkterna kan 
försämras på grund av ökad produktionsmängd (Landry et al., 2017). Bareket-Bojmel, 
Hochman och Ariely (2017) menar dessutom att om en belöning anses vara för liten kan 
det vara bättre att inte ge någon belöning alls då en för liten belöning kan ha en större 
skada på motivationen. 
 
Monetära belöningssystem är vanligt inom organisationer och kan ha flera olika 
effekter. Då belöningssystem har en effekt på beteenden och därmed prestationen på en 
arbetsplats så är det av intresse att studera dessa effekter för att företag ska kunna 
implementera belöningssystem så att det kongruerar med organisationens mål. Då de 
negativa effekterna av monetära belöningar och belöningssystem inte belyses till den 
grad som de positiva effekterna av monetära belöningar och belöningssystem belyses så 
är det av intresse att studera detta. Då ett belöningssystem generellt syftar till att öka 
prestationen och avsaknaden av studier där de negativa effekterna lyfts fram finns det en 
risk att de negativa konsekvenserna av belöningarna åsidosätts eller att det inte tas 
någon hänsyn till dem i valet av implementeringen av belöningssystemet. För att få en 
helhetsbild av det monetära belöningssystemet så är det viktigt att studera samtliga 
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effekter, även de positiva. Därav kommer vi studera både positiva och negativa effekter 
av det monetära belöningssystemet.  
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av 
monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar 
prestationen. Denna kunskap kan vara till nytta för organisationer vid implementering 
av ett monetärt belöningssystem. 
 
 

1.4 Forskningsfrågor 
- Vad finns det för effekter av monetära belöningssystem? 
- Hur påverkas prestationen av monetära belöningssystem? 
- Vad är det som främst påverkar vad monetära belöningssystem får för eventuell 
effekt? 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Litteraturinsamling 
Valet och användningen av litteraturen är viktigt i arbetet för att skriva en bra uppsats 
(Rienecker & Jörgensen, 2014). Genom transparens i litteratursökning kan det bli 
tydligare hur forskaren gått tillväga för att hitta litteraturen (Bryman & Bell, 2017).  För 
att samla in litteratur har vi i första hand använt oss av databaser som Högskolan Väst 
tillhandahåller såsom Business Source Premier, Science Direct och Academic Search 
Elite. I andra hand har vi använt oss av Google Scholar. I Business Source Premier har 
vi genomfört systematiska sökningar för att kunna få ett mer precist resultat. I Science 
Direct, Academic Search Elite och Google Scholar har vi enbart sökt efter artiklar som 
vi hittat genom andra artiklar som vi inte hittade i Business Source Premier, där vi har 
gjort så kallade kedjesökningar. En systematisk sökning bör forskaren enligt Rienecker 
och Jörgensen (2014) använda då forskaren letar efter litteratur inom ett specifikt ämne. 
Kedjesökning innebär enligt Rienecker och Jörgensen (2014) att forskaren återanvänder 
artiklar från andra forskares texter. 
  
I vår systematiska sökning använde vi oss av flera olika ämnesord. Vi valde att enbart 
använda engelska ämnesord för att få bättre resultat då vi ville ha artiklar på engelska. 
De ämnesord vi använde oss av delade vi in i två grupper. Den första gruppen bestod av 
Reward system, Performance based pay, Bonus, Commission based pay, Remuneration, 

Monetary rewards och Incentives och den andra gruppen bestod av Impact, Effects, 

Consequence, Results, Influence, Motivation, Needs, Stress, Inefficiency, Competition, 

Discord, Well-being och Negative effect. Ämnesorden i respektive grupp har vi 
kombinerat med “OR” och sedan kombinerat de två grupperna med “AND”. Vi har 
enbart sökt efter vetenskapligt granskade artiklar och i första hand som tidigast från 
2009 för att öka sannolikheten till att hitta relevanta teorier och aktuell forskning. Dock 
har vi använt oss av äldre vetenskapliga artiklar som vi ansåg bidrog till vår studie. 
Dessa har vi främst hittat genom kedjesökningar. Kedjesökningarna har vi gjort när vi 
hittat intressanta artiklar i andra artiklars referenslista.  Vi har även förfinat våra 
sökningar med tesaurus, de vi använt är Monetary incentives, Pay for performance och 
Labor incentives. Vi har inte kombinerat tesaurus med varandra utan vi har använt dem 
i olika sökningar i kombination med ämnesorden. Med hjälp av tesaurus fick vi mer 
precisa sökning. Genom att söka med olika kombinationer av ämnesorden och tesaurus 
fick vi artiklar som visade på negativa effekter av belöningssystem och belöningar. 
Dock var de flesta sökträffarna vi fick artiklar på belöningssystem med betoning på de 
positiva effekterna. 
  
När vi hittade en vetenskaplig artikel som verkade vara relevant för vår studie inledde vi 
med att läsa sammanfattningen av artikeln. Om vi fann sammanfattningen relevant 
fortsatte vi bearbetningen av artikeln med att läsa inledningen. Om även inledningen var 
intressant och relevant läste vi även resterande delar av artikeln och anteckna värdefulla 
bitar från den som vi sedan använde i uppsatsen. De artiklar som var relevanta för vår 
studie var de artiklar som berörde olika motivationsteorier, belöningssystem samt olika 
effekter som belöningssystem har på individen, organisationen och utfallet på 
prestationen i arbetet.  
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2.2 Motivationsteorier 
Motivation är en process som förklarar individens intensitet samt riktning och 
uthållighet i ansträngningar för att uppnå ett individuellt mål eller ett organisationsmål 
(Verrma, 2017). Motivation kan vara den viktigaste faktorn för att få ett jobb utfört, 
motivationen förstärker viljan att fortsätta prestera (Martono, Khoiruddin och 
Wulansari, 2018) och kan vara en viktig faktor för ett framgångsrikt företag och stort 
fokus bör läggas på de faktorer som motiverar de anställda för att öka deras prestation 
(Kaźmierczyk & Żelichowska, 2017). Motivation kan även vara en faktor som bidrar till 
att tillfredsställa ett otillfredsställt behov och som stimulerar en prestation som leder till 
ett mål (Martono, Khoiruddin & Wulansari, 2018). En grundläggande stöttepelare till 
motivationen är förmågan att ändra beteende och motivationen får den anställde att 
agera då mänskligt beteende riktas mot ett visst mål. Motiverade anställda är mer 
självständiga än de som är omotiverade och på så vis tar de ett större ansvar. De är även 
mer engagerade och involverade i sina arbetsuppgifter och jämfört med omotiverade 
anställda så är de även mer delaktiga i sina kollegors arbete (Güngör, 2011). Ingen 
enskild teori om mänsklig motivation erbjuder en övergripande och omfattande bild av 
komplexiteten hos mänskligt beteende (Ryan, 2016), således kommer vi presentera 
några olika motivationsteorier. Detta för att det kan vara viktigt att vara medveten om 
olika motivationsteorier för att bilda sig en övergripande uppfattning om begreppet 
motivation och hur motivationen kan påverkas baserat på olika motivationsteorier. 
 
 

2.2.1 Maslows behovshierarkin 
Det finns många olika teorier som kan kopplas till motivation, där Maslows 
behovshierarki från 1943 är en. Maslows behovshierarki kan hjälpa oss att bättre förstå 
mänskligheten och dess motiv (Hayashi Jr., 2016). Maslows behovshierarki består av 
fem grundläggande behov i nivåer där varje nivå behöver vara uppfylld för att komma 
till nästa nivå (Acevedo, 2018; Cao et al., 2013; Hayashi Jr., 2016; Rakić & Živković, 
2017).  
 
Den första nivån är fysiologiska behov, den andra nivån är behov av trygghet, den tredje 
nivån är sociala behov, den fjärde nivån är behov av självkänsla och den femte och sista 
nivån är behov av självaktualisering (Acevedo, 2018; Cao et al., 2013; Hayashi Jr., 
2016; Rakić & Živković, 2017). De fysiologiska behoven är de mest grundläggande och 
starkaste behoven i behovshierarkin (Hayashi Jr., 2016) och kan bestå av mat och sömn 
(Cao et al., 2013). Trygghetsbehovet består av säkerhet och stabilitet och det sociala 
behovet består av behovet att älska, känna sig älskad och uppleva tillhörighet. Behovet 
av självkänsla består av respekt och erkännande från sin omgivning (Cao et al., 2013) 
och det sista behovet, som är högst på nivån och svagast i behovshierarkin (Hayashi Jr., 
2016), är självaktualisering och består av människors strävan att uppnå 
självförverkligande och förverkliga sin potential (Cao et al., 2013).  
 
När anställda ser möjligheter till att tillfredsställa sina behov så kan de bli motiverade 
till att utföra det som tillfredsställer behoven (Ng & Feldman, 2012). Behoven på den 
nivå där individen befinner sig är en källa till motivation men när behoven på nivån är 
uppfyllda kommer de upphöra att vara en källa till motivation. Vidare menar de att 
motivationen istället kommer riktas mot att uppfylla behovet i en högre nivå och 
behoven i den lägre nivån kommer således inte längre att vara en motivationskälla 
(Rakić & Živković, 2017). Det har dock riktats kritik mot Maslows behovshierarki och 
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Acevedo (2018) påstår att teorin har en stor brist på empiriskt stöd och att det är svårt 
att mäta behov eller tillfredsställelse. Acevedo (2018) hävdar dessutom att 
behovshierarkin inte kan verifieras eller ens testas och att behovshierarkin är 
etnocentrisk och inte tar hänsyn till skillnader i olika kulturer. 
 
 

2.2.2 Herzberg tvåfaktorsteori 
Motivation kan kopplas till olika faktorer på en arbetsplats. Herzbergs tvåfaktorsteori 
från 1959 bygger på att de faktorer som påverkar en anställd på en arbetsplats är 
uppdelade i två kategorier. Dessa faktorer kallas antingen för motivationsfaktorer eller 
hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är de faktorer som motiverar en anställd på en 
arbetsplats. Hygienfaktorer är de faktorer som leder till missnöje hos en anställd. 
Herzbergs tvåfaktorsteori tyder på att motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna är 
faktorer som är oberoende av varandra. De faktorer som motiverar en anställd är de 
faktorer som är direkt kopplade till arbetet såsom erkännande att man gör ett bra jobb 
och att man presterar något bra, möjligheter till personlig utveckling, en befordran samt 
känslan att man har ett ansvar. De faktorer som leder till missnöje hos en anställd om de 
inte tas hänsyn till, de så kallade hygienfaktorerna, är arbetsförhållandena, lön, 
interpersonella relationer, övervakande, företagspolicyn och administrationen (Bobbitt, 
Randolph & Behling, 1972). 
  
Eftersom motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna är faktorer som är oberoende av 
varandra (Bobbitt, Randolph & Behling, 1972) så bör fokus inte ligga på de faktorer 
som gör att en anställd känner sig missnöjd med sitt arbete, det vill säga 
hygienfaktorerna, om målet är att öka motivationen hos de anställda. Fokuserar man på 
hygienfaktorerna så resulterar det i att man får anställda som känner sig mindre 
missnöjda med sitt arbete - men de känner sig inte mer motiverade. För att öka 
motivationen hos de anställda behöver företag, enligt Herzbergs teori, fokusera på 
motivationsfaktorer. Det fungerar alltså inte att fokusera på hygienfaktorerna om målet 
är att öka medarbetarnas motivation och vice versa (Smerek & Peterson, 2007). 
Herzbergs tvåfaktorsteori innebär därmed att implementeringen av monetära 
belöningssystem inte kommer öka motivationen hos de anställda då monetära 
belöningar är en hygienfaktor.  
 
 

2.2.3 McClellands motivationsteori 
McClellands motivationsteori är ytterligare en teori som beskriver motivation. 
McClellands teori från 1961 består av tre motivationer; nämligen behov av prestation, 
behov av tillhörighet och behov av makt (Liu & Wohlsdorf Arendt, 2016; Verma, 
2017). Individer med ett stort prestationsbehov föredrar en organisation där den 
individuella prestationen framhävs, individer med stort tillhörighetsbehov föredrar en 
organisation där arbetsgivaren anförtror sig de anställda och individer med stort 
maktbehov föredrar organisationer där de kan utöva sin ledarskapsförmåga. Med andra 
ord, baserat på denna teori, så söker sig en individ till ett jobb som uppfyller hans eller 
hennes behov genom sina egenskaper (Liu & Wohlsdorf Arendt, 2016). Med hjälp av 
McClelland teori kan organisationen göra sig medveten om individers främsta behov 
och på så vis kunna utnyttja de mänskliga resurserna på bästa möjliga sätt (Verma, 
2017). 
 



7 
 

 

2.2.4 Adams rättviseteori 
Motivation kan påverkas av huruvida en anställd upplever rättvisa eller inte. Adams 
rättviseteori från 1963 förklarar de anställdas motivation i samband med huruvida de 
uppfattar att de behandlas med rättvisa (Skiba & Rosenberg, 2011) och teorin ger en 
inblick i vikten av uppfattningar om rättvisa på arbetsplatsen (Ryan, 2016). I 
rättviseteorin skapas inte motivation enbart av belöningar utan motivation är istället en 
funktion av hur individer ser deras förhållande mellan belöning och hur stor 
ansträngning belöningen kräver. Detta förhållande sätts även i förhållande till hur de 
upplever att andra anstränger sig för belöningen och om de belönas rättvist jämfört med 
andra (Ryan, 2016; Skiba & Rosenberg, 2011). Om en anställd upplever att hen blir 
belönad på samma sätt som en annan anställd, där de båda anställda genomgått lika stor 
ansträngning, så kommer en upplevelse av rättvisa infinna sig och således skapa 
motivation (Ryan, 2016). När en anställd upplever en situation som orättvis kan rättvisa 
nås antingen genom att arbetsgivaren ökar belöningen eller genom att arbetstagaren 
minskar ansträngningen (Skiba & Rosenberg, 2011). 
 
 

2.2.5 Vrooms förväntansteori 
Vrooms förväntansteori från 1964 är en annan teori som kan kopplas till motivation. 
Enligt förväntansteorin av Vroom är en arbetsplats med hög motivation möjlig under 
förutsättning att det finns förväntningar, instrument och valenser. I detta formas 
individernas val, nivåer av ansträngning samt uthållighet och prestanda baserat på de 
anställdas tro på hur bra de kan utföra en aktivitet och hur de värderar resultatet av 
aktiviteten (Ghoddousi et al., 2014). Vrooms förväntansteori bygger på tre faktorer som 
leder till motivation. Dessa tre faktorer är valens, förväntan och instrumentalitet 
(Ghoddousi et al., 2014; Lee, 2019). 
 
I förväntansteorin avser valens det subjektiva värdet av potentiella belöningar som 
förväntas ges som ett resultat av att uppnå målet. Instrumentalitet avser den subjektiva 
sannolikheten att de utlovade belöningarna faktiskt kommer att ges när målet är uppnått 
och är kopplingen mellan valens och förväntan. Förväntan avser den subjektiva 
sannolikheten som en anställd uppskattar att hen har möjlighet att uppnå det uppsatta 
målet (Lee, 2019). För att avgöra graden av motivation multipliceras valens, 
instrumentalitet och förväntan med varandra. De är alla beroende av varandra och om en 
av komponenterna är noll blir motivationen också noll och vilket leder till att de 
anställda inte upplever någon motivation till att nå målet (Ghoddousi et al., 2014). 
 
 

2.3 Belöningssystem 
Ett belöningssystem är ett system där organisationen belönar en prestation (Klor et al., 
2014). Åsikter om hur många olika sorters belöningssystem som finns skiljer sig mellan 
forskarna där De Gieter och Hoffmans (2015) och Hammermann och Mohnen (2014) 
menar att det finns tre olika former av belöningar; nämligen monetära belöningar, 
materiella belöningar och förmåner samt sociala belöningar. Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013), Güngör (2011) och Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) hävdar 
dock att belöningssystemet enbart består av två olika former; nämligen monetära- och 
sociala belöningssystem. Aguinis, Joo och Gottfredson (2013) påstår att de materiella 
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belöningarna och förmånerna ingår i det monetära belöningssystemet. Monetära 
belöningar kan bestå av löneökning, bonus (De Gieter & Hoffmans, 2015; Güngör, 
2011) prestationsbaserad lön eller grundlön (Landry et al., 2017). Materiella belöningar 
och förmåner kan bland annat bestå av träningsmöjligheter, sjukförsäkring och 
materiella gåvor, det vill säga sådant som inte stärker den anställde monetärt även om 
belöningen har ett monetärt värde. Sociala belöningar kan bland annat bestå av 
erkännande och komplimanger (De Gieter & Hoffmans, 2015). Vår studie kommer bara 
att behandla de monetära belöningarna såsom De Gieter och Hoffman (2015), Güngör 
(2011), och Landry et al. (2017) beskriver det.  
 
 
Ett belöningssystem implementeras vanligtvis för att motivera anställda så att kvalitén 
blir bättre, de blir mer produktiva, stannar kvar på arbetsplatsen längre och etablerar ett 
serviceorienterat beteende (Martono, Khoiruddin & Wulansari, 2018; De Gieter & 
Hofman, 2015). Ett belöningssystem är en strategi som används med målet att motivera, 
attrahera och behålla anställda (De Gieter & Hofmans, 2015). Dock hävdar Mikuliċ, 
Šimuniċ och Nikoliċ (2013) att belöningarna inte har någon större effekt på 
arbetsbeteendet hos de anställda utan snarare enbart får dem att stanna kvar på 
arbetsplatsen.  
 
Monetära belöningar kan öka motivationen (Bareket-Bojmel, Hochman & Ariely, 
2017), men monetära belöningar kan även sänka motivationen om de inte kompletteras 
med sociala belöningar (Kvaløy, Nieken & Schöttner, 2015). En omotiverad anställd 
skulle vara mer motiverad att utföra större ansträngningar i sitt arbete om den anställde 
upplevde att tidigare ansträngningar resulterat i belöningar (Güngör, 2011). Monetära 
belöningar som avser att motivera de anställda kan istället kan få en negativ och 
omvänd effekt genom att en erhållen belöning stimulerar de anställda, men inte 
nödvändigtvis motiverar de anställda, vilket kan leda till att de anställda anstränger sig 
mindre i arbetet då de redan känner sig nöjda. Detta leder då till högre kostnader för 
arbetsgivaren då den monetära belöningen kostar pengar men inte ger någon positiv 
effekt (Klor et al., 2014). Monetära belöningarna kan dessutom vara skadliga och 
minska den önskade effekten, speciellt när belöningen är en liten summa (Bareket-
Bojmel, Hochman & Ariely, 2017; Güngör, 2011; Handgraaf et al., 2013).  Dessutom 
kan monetära belöningar som är av ett lågt värde kan ha en motsatt effekt och istället 
sänka motivationen (Bareket-Bojmel, Hochman & Ariely, 2017; Güngör, 2011). 
  
Monetära belöningar kan ges baserat på de anställdas individuella prestationer eller 
gruppens prestationer (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013; Pearsall, Christian & Ellis, 
2010). Genom att använda både individuella belöningar och belöningar till hela gruppen 
ökar möjligheten att locka, säkra och behålla medarbetarna (Abayomi & Oluwafunke 
Oladipo, 2015; Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). Belöningar till grupp har 
konsekvent visat sig vara effektivare för ömsesidiga grupper som kräver omfattande 
kunskapsutbyte och höga interaktionsnivåer medan individuella belöningar är 
effektivare där det enskilda bidraget överväger det kollektiva bidraget (Pearsall, 
Christian & Ellis, 2010). 
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2.3.1 Motivation 

Det inte bara är gruppen som kan motiveras till att prestera bättre vid införandet av 
belöningssystem utan även den enskilda arbetaren kan bli mer motiverad att förbättra 
sina prestationer när hela gruppen är motiverade till att öka prestationen. Hur detta ter 
sig beror till stor del på gruppdynamiken inom gruppen (Aakvik, Hansen & Torsvik, 
2017). Dock kan det finnas nackdelar med belöningar till grupp då det kan komma att 
begränsa den individuella motivationen till att prestera eftersom det är gruppens 
prestation som räknas och belönas. Att anstränga sig extra blir då inte motiverande när 
gruppen belönas eftersom det inte kommer gynna den enskilde individen (Mikuliċ, 
Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). Gruppbaserade belöningar kan därmed utgöra en moralisk 
fara där en hög belöning till alla gruppmedlemmar kan resultera i att den enskilda 
individen anstränger sig mindre i arbetet (Klor et al., 2014). Enbart gruppbaserade 
belöningssystem är ofta ineffektivt för att skapa motiverade arbetare på grund av 
problemet med att somliga i personalstyrkan kan få belöning trots att de inte tillför 
något eller arbetar hårt för att få det (Aakvik, Hansen & Torsvik, 2017).  
 
 

2.3.2 Rättvisa 
Implementering av ett belöningssystem innebär inte per automatik att organisationen 
blir mer effektiv eller levererar bättre resultat. Den viktigaste faktorn för att 
belöningssystem ska ha en positiv effekt på organisationen är att verksamheten anpassar 
belöningssystemet utifrån organisationens struktur. För att belöningssystemet ska kunna 
ge maximal effekt så bör det utformas så att det uppfattas som rättvist för medarbetarna 
(Jansen & Waal, 2013). Hänsyn bör tas till det faktum att de anställda måste ha 
förtroende för det övergripande belöningssystemet och dess rättvisa.  Det är viktigt att 
belöningssystemet är rättvist för de anställda och att det belönar prestationerna (Mikuliċ, 
Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). 
 
Om ett belöningssystem inte uppfattas som rättvist kan det leda till att de anställda söker 
sig till en ny arbetsplats eller att den anställde sänker sin ansträngning till den nivå den 
anställde anser att belöningen berättigar (Skiba & Rosenberg, 2011). Goda 
interpersonella relationer måste åtföljas av attraktiva löner och belöningar, eftersom 
motivationen är nära knuten till intäkterna. Från det enskilda perspektivet ger löner och 
utmärkelser främst existentiella behov, men ett belöningssystem av god kvalité bidrar 
till att individen får en känsla av tillräcklighet, mening, sammanhållning, rättvisa samt 
jobb- och livstillfredsställelse och en känsla av tillhörighet som tillsammans leder till 
ökad effektivitet (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013).  
 
Gruppbaserade belöningssystem kan vara ett bra sätt för att undvika känslan av orättvisa 
(Mattson & Hellgren, 2014). Det är viktigt att belöningarna kopplas till relevanta 
faktorer, såsom prestation, i största möjliga utsträckning och inte till irrelevanta 
faktorer, såsom hur många år den anställde arbetat i organisationen, för att 
belöningssystemet ska uppfattas som rättvist (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013). 
Således blir det viktigt att belöningssystemet presenteras tydligt för alla anställda så de 
vet exakt vad som krävs för att de ska kunna erhålla belöningen (Mikuliċ, Šimuniċ & 
Nikoliċ, 2013). Belöningar som inte är rättvisa kan nämligen ha en negativ påverkan på 
medarbetarnas produktivitet (Burchett & Willoghby, 2004) eller resultera i oönskade 
attityder och beteenden (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013). 
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2.3.3 Konkurrens, samarbete och kommunikation 
Monetära belöningssystem kan ha flera effekter. Individuella belöningssystem kan leda 
till ökad prestation hos individen men kan även leda till dysfunktionella sidoeffekter 
som är skadliga för företaget, såsom osund konkurrens bland de anställda (Hansen, 
1997; Handgraaf et al., 2013). Gruppbaserade belöningssystem kan vara ett bra sätt för 
att undvika känslan av osund konkurrens (Mattson & Hellgren, 2014). Individuella 
belöningar kan öka prestationen genom att de anställda blir mer produktionsinriktade på 
de områden som kan ge belöning. Dock kan de anställda på grund av detta också bli mer 
själviska och inte bry sig om andras behov i samma utsträckning (Hammermann & 
Mohnen, 2014). Gruppbaserade belöningar kan ofta leda till bättre samarbete inom 
organisationen (Aakvik, Hansen & Torsvik, 2017; Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). 
Även om samarbetet blir bättre inom organisationen så finns det en risk att det uppstår 
en osund konkurrens mellan olika grupper inom organisationen som i vissa fall kan 
medföra att prestationen istället minskar (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). 
  
Det finns nackdelar med individuella belöningar såsom att individuella belöningar 
minskar motivationen till samarbete då det kan bli svårt för arbetsgivaren att bedöma 
den individuella prestationen (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). Det är dock vanligt 
att individuella belöningar betalas ut även vid grupparbeten. Detta kan medföra att de 
anställda försöker maximera sina egna resultat utan att ta hänsyn till gruppens resultat, 
vilket kan leda till att samarbetet i gruppen blir sämre (Pearsall, Christian & Ellis, 
2010). Det kan även uppstå en osund konkurrens mellan medarbetarna om de belönas 
individuellt där de enbart är intresserade av belöningen och således inte att hjälpa 
varandra och samarbeta (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). Till följd av detta kan 
kommunikationen förhindras på arbetsplatsen och en ohälsosam atmosfär utvecklas 
(Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013; Pearsall, Christian & Ellis, 2010). 
Kommunikationen och informationsdelningen kan bli lidande av individuella belöningar 
då den enskilde anställde fokuserar på sitt eget arbete och det som är mest gynnsamt för 
egen del (Pearsall, Christian & Ellis, 2010). Att arbeta individuellt kan då leda till en 
minskad känsla av tillhörighet som kan leda till en lägre känsla av engagemang. Som ett 
resultat kan de anställda uppleva att deras arbetsgivare inte värderar dem tillräckligt, de 
kan känna sig mindre nöjda med sin lön och sitt jobb i allmänhet och det kan således 
leda till att de börjar leta efter ett annat jobb (Mikuliċ, Šimuniċ & Nikoliċ, 2013). 
 
 

2.3.4 Stress, oro och rädsla 
Monetära belöningar kan ha en påverkan på individens psykiska hälsa. Vid 
implementeringen av belöningssystem för att styra de anställda så att de kongruerar med 
organisationens intressen så finns det en risk att de anställda även då känner en rädsla 
för att misslyckas. Detta leder till stressade medarbetare som överanstränger sig, vilket i 
sin tur har en inverkan på individens psykiska hälsa (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013; 
Landry et al., 2017; Sorauren, 2000). En följd av detta är att det kan leda till sämre 
motivation, negativa attityder, missnöje med löner och att det även kan ge upphov till 
byte av arbetsplats (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013; Sorauren, 2000). 
 
Det kan finnas nackdelar med belöningar såsom att stora monetära belöningar kan leda 
till att de anställda upplever att det finns väldigt höga förväntningar på dem vilket i sin 
tur kan leda till att de skapar en stor rädsla för att misslyckas (Aguinis, Joo & 
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Gottfredson, 2013; Landry et al., 2017). Om de anställda känner sig stressade kan de 
istället bilda en negativ uppfattning till belöningen då de upplever att de måste 
överprestera vilket således leder till att belöningen istället ger motsatt effekt, det vill 
säga försämrar arbetsprestationen istället för att förbättra den (Landry et al., 2017). 
 
 

2.3.5 Kvalité och utebliven belöning 
När anställda får ta del av en monetär belöning kan produktionsmängden öka, dock kan 
det resultera i att kvalitén i det de anställda gör istället minskar, vilket kan skapa 
negativa konsekvenser i organisationen (Landry et al., 2017; Hammermann & Mohnen, 
2014). Om företaget enbart ger monetära belöningar kan det dessutom leda till att fler 
misstag uppstår i arbetet (Kvaløy, Nieken & Schöttner, 2015). Oönskade beteenden 
såsom att chefer inte agerar utefter vad som är bäst för företaget, utan agerar efter hur 
han ska få högst bonus är sidoeffekter som ett monetärt belöningssystem kan ge upphov 
till (Merchant, Van der Stede & Wim, 2012). Monetära belöningssystem kan fungera 
för att nå de kortsiktiga mål som organisationen satt upp (Stonich, 1984), dock kan 
organisationens långsiktiga intressen hamna i skymundan då de anställda fokuserar på 
de mått som prestationen och belöningen baseras på (Lowe & Wilson, 2017). 
 
Genom att organisationen kontinuerligt använder sig av monetära belöningar kan de 
anställda utveckla en känsla av att de har rätt till monetära belöningar och att det inte är 
en belöning för bra utförda prestationer. Utebliven belöning kan således leda till att de 
anställda skapar ett missnöje över sin nuvarande lön och upplever sig som underbetalda 
(Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013). Om en medarbetare i arbetsgruppen som inte 
anstränger sig som får ta del av den utlovade gruppbelöningen kan risken vara stor att 
övriga i gruppen minskar sin ansträngning i uppgiften också. Om en medarbetare i 
gruppen dessutom har en negativ inställning kan det smitta av sig på de övriga 
gruppmedlemmarna (Klor et al., 2014). Prestationen kan även minska vid grupparbete 
och gruppbelöning då grupparbetet kan skapa en upplevelse av ett mindre personligt 
ansvar hos de anställda vilket kan resultera i att de anstränger sig mindre (Pearsall, 
Christian & Ellis, 2010). 
 
 

2.4 Analysmodell 
Utifrån den teoretiska referensramen har vi skapat en analysmodell. Analysmodellen 
skapar en bild av relationen mellan motivation, belöningssystem, monetära belöningar 
och prestation. Motivation är grundläggande och beskrivs genom olika teorier där 
belöningssystem och monetära belöningar är motivationsfaktorer som påverkar 
prestationen. 
 

 
Figur 1 - Analysmodell (Egen figur) 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsansats 
I valet av vetenskapligt synsätt har vi valt mellan hermeneutiken och positivismen. Då 
studien syftar till att skapa kunskap om och en djupare förståelse om effekter av 
monetära belöningssystem i arbetslivet, så passar det hermeneutiska synsättet bäst för 
vår studie då det bygger på tolkning och förståelse (Dalen, 2015). Hade vi istället gått 
mer mot det positivistiska synsättet hade det kunnat försvåra studien då vi sökte en 
djupare förståelse av problemet och de personliga upplevelserna av belöningssystemet. 
Positivismen bygger inte på subjektivitet utan snarare på objektivitet som är fri från 
värderingar och som är generaliserbart (Bryman & Bell, 2017). 
 
För att vi skulle kunna genomföra vår studie valde vi mellan två undersökningsansatser, 
vi valde mellan en kvalitativ undersökning och en kvantitativ undersökning. De 
kvalitativa metoderna lägger enligt Bryman och Bell (2017) vikt vid ord vid insamling 
och analys av data och individens subjektiva tolkning och uppfattning av den sociala 
verkligheten är viktig i den kvalitativa metoden. De kvantitativa metoderna beskriver 
Bryman och Bell (2017) som en objektiv syn på verkligheten och som insamling av 
numeriska data där resultatet kan generaliseras till grupper och situationer som inte varit 
aktuella i den egna undersökningen.  
 
I detta examensarbete valde vi en kvalitativ metod då den gav oss informantens syn och 
upplevelse av det aktuella problemet. Hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa 
forskningen (Dalen, 2015) vilket medförde att den kvalitativa metoden passade studiens 
syfte bra eftersom vi kommer gå mer mot det hermeneutiska synsättet. Vi ville få en 
djupare förståelse för informantens upplevelse om effekterna av det monetära 
belöningssystemet och då hade en kvantitativ metod skapat svårigheter då det kan vara 
svårt att kvantifiera upplevelser som till stor del baserar sig på subjektivitet.  
 
Vid valet av analysmetod valde vi mellan ett induktivt angreppssätt eller ett deduktivt 
angreppssätt. Induktionen bygger enligt Bryman och Bell (2017) på att utifrån empiri 
generera teori. Induktionen hänger ihop med hermeneutiken och de kvalitativa 
metoderna. Deduktionen går enligt Bryman och Bell (2017) ut på att utifrån teorin skapa 
hypoteser som sedan prövas för att kunna bekräfta eller förkasta hypoteserna. 
Deduktionen hänger ihop med positivismen och de kvantitativa metoderna. I denna 
studie har vi använt oss av ett induktivt angreppssätt då det hänger ihop med de 
kvalitativa metoderna. Då vi genomfört intervjuer som gick mer på djupet hade det med 
vår insamlade data varit svårt att testa teorin då vi inte hade tillräckliga kvantiteter. 
Istället har vi valt att generera teori utifrån vår insamlade data då den gett oss en djupare 
kunskap om det aktuella problemet. 
 
 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Semistrukturerad intervju 

Vi har valt att ha semistrukturerade intervjuer i denna undersökning där vi använde oss 
av en intervjuguide med frågor som informanten hade stor frihet att utforma svaren själv 
på och som vi sedan kunde ställa följdfrågor på (Bryman & Bell, 2017). Detta då 
semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att ta reda på informantens upplevelser 
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och åsikter och dessutom få djupare svar. Vi har under intervjuerna varit på en lugn 
plats så det inte störde inspelningen. Vi ansåg att det var viktigt att informanten 
upplevde att miljön var trygg för att kunna ge så bra svar som möjligt på våra frågor.  
Under fyra av intervjuer var vi båda intervjupersonerna delaktiga och under fyra av 
intervjuerna så var vi ensamma med informanten. Under de intervjuer som vi båda var 
med intervjuade en av oss informanten och den andra var mer passiv och antecknade 
samt kom med inslag under intervjun med viktiga följdfrågor som intervjuaren missat 
eller bad om förtydligande av svar.  Bryman och Bell (2017) menar att genom att vara 
två intervjuare under intervjun kan det leda till en mer avslappnad situation och liknas 
vid en diskussion mellan tre personer istället för utbyte av information mellan två 
personer. Vidare menar de dock att en del informanter kan uppleva det som hotfullt att 
bli intervjuad av flera personer. Vi ansåg att fördelarna vägde tyngre än nackdelarna 
eftersom vi kunde få ut mer av intervjuerna genom att vara två då vi kunde vara mer 
uppmärksamma och hjälpas åt när vi till exempel behövde få någonting förtydligat eller 
mer utförligt så vi försökte i så stor utsträckning som möjligt att vara två intervjuare. 
Genom att en av oss var mer passiv gjorde vi bedömningen att det inte skulle uppfattas 
som hotfullt utan snarare avslappnande att vara två intervjuare. Således försökte vi vara 
två intervjuare vid intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt. Vi lyckades enbart få 
till det vid fyra av de åtta intervjuerna. Dock har vi inte sett några negativa mönster av 
påverkan på intervjuerna där vi enbart var en intervjuare. Två intervjuer har genomförts 
över telefon. Detta efter informanternas önskemål. Under telefonintervjuerna var vi 
båda delaktiga och de intervjuerna fungerade på samma sätt som de andra intervjuerna 
där vi båda var delaktiga, det vill säga med en intervjuare som var mer aktiv och en som 
var mer passiv. 
 
 

3.2.2 Intervjuguide 
För att kunna samla in data via semistrukturerade intervjuer har vi skapat en 
intervjuguide (se bilaga 3). I vår intervjuguide har vi formulerat frågor med en 
varierande grad av tydlighet där vi inledde med bakgrundsfrågor och fortsatte sedan 
med frågor som var mer generella och sedan fortsatte vi med frågor som var mer 
specifika utifall vi inte fick tillräckliga svar vid de generella frågorna. Anledningen till 
att vi efter bakgrundsfrågorna fortsatte med mer generella frågor var för att få så fria 
svar som möjligt samt för att fortsätta med frågor som var enklare att besvara, detta då 
Dalen (2015) poängterar att det är viktigt att inleda med frågor som får informanten att 
må bra och känna sig avslappnad. Bakgrundsfrågorna valde vi att inte presentera utan de 
använde vi enbart för att vi på ett enklare sätt skulle kunna tolka det informanten sa. 
Detta lyfter Bryman och Bell (2017) fram som viktigt och menar att 
bakgrundsinformationen är viktig för att kunna sätta in informantens svar i ett 
sammanhang. Ledande frågor har vi undvikit då vi inte ville påverka informantens svar. 
De mer specifika frågorna har vi haft med för att få trovärdigare data genom att de blir 
mer riktade mot det specifika ämnet som vi undersöker. Bryman och Bell (2017) menar 
att forskaren ska formulera frågor som underlättar svar på studiens forskningsfrågor, 
men att forskaren även ska vara försiktig med att inte utforma allt för specifika frågor. 
De poängterar även att det är viktigt att använda ett språk som passar informanten. I 
intervjuguiden har vi använt oss av ett så enkelt språk som möjligt. Dock valde vi att 
använda ett centralt begrepp som “monetärt belöningssystem” vilket kunde skapa 
frågetecken hos informanten. För att minimera riskerna för missförstånd valde vi därför 
att innan intervjuerna att förklara begreppet. Detta gjordes i informationsbladet till 
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informanterna (bilaga 2). I intervjuguiden har vi en fråga som rör om informanten har 
individuellt eller gruppbaserat belöningssystem, den frågan har senare i intervjun 
avgjort om vi ställt frågor baserade på individuell belöning eller gruppbaserad belöning. 
Med andra ord har ett fåtal frågor inte ställts till samtliga informanter utan det 
belöningssystem som informanter har påverkat valet av frågor. Intervjuguiden bestod i 
sin helhet av 23 frågor. 
 
 

3.2.3 Intervjuredskap 
Vi har under intervjuerna använt oss av inspelningsverktyg, dels då vi kunde fokusera 
på informanterna och inte lägga onödigt fokus på att anteckna för mycket så att 
intervjuerna flöt på bra utan att bli hackiga, dels för att få med allt som informanterna 
pratade om så vi inte missade något som var viktigt. Dalen (2015) belyser vikten av att 
vid kvalitativa studier få med informantens egna ord och rekommenderar därför 
användning av inspelningsverktyg. Användningen av inspelningsverktyg var 
fördelaktigt då vi fick med mycket information från informanterna som vi sedan kunde 
bearbeta till text. 
 
 

3.2.4 Provintervju 
Vi har utfört fyra provintervjuer för att testa vår intervjuguide och har således förändrat 
utformning på vissa frågor där det behövts. Vi har använt oss av vår bekantskap som 
uppfyllde våra urvalskriterier för att dessutom kunna få respons och feedback på 
frågornas utformning. Dalen (2015) menar att forskare som utför kvalitativa intervjuer 
måste genomföra provintervjuer för att testa intervjuguiden och sig själv som 
intervjuare. Genom provintervjuer menar hon att forskaren kan få bra reaktioner på hur 
frågorna utformats och på sitt eget beteende i en intervjusituation. Vidare hävdar Dalen 
(2015) att provintervjuer även fungerar som en bra test av intervjuredskapen. De 
förändringar vi gjorde i intervjuguiden efter provintervjuerna är enbart att vi formulerat 
om några frågor lite. En del frågor upplevde vi att vi fick svar på genom de mer 
generella frågorna men när vi ställde de frågorna ändå så fyllde informanten på med 
ytterligare svar. Efter provintervjuerna kände vi oss dessutom säkrare på att våra 
inspelningsredskap fungerade och att ljudkvalitén blev bra. Provintervjuerna var alla 
strax under 25 minuter långa vilket gav oss en uppfattning om hur länge intervjuerna 
skulle hålla på. Att veta längden på provintervjuerna hade vi nytta av vid vår förfrågan 
till informanterna om deltagande i studien då vi kunde meddela uppskattad tidsåtgång. 
 
 

3.2.5 Val av informanter 
I vårt val av informanter har vi använt oss av vissa kriterier för att vi skulle kunna 
komma fram till vilka informanter som var mest lämpliga för vår studie. De kriterier vi 
använde oss av i vårt val var att informanten skulle arbeta vid en arbetsplats där de hade 
ett monetärt belöningssystem som antingen riktade sig till individen eller gruppen eller 
både individen och gruppen. De kriterierna lämpade sig bra till vår studie eftersom om 
informanten uppfyllde kriterierna gav det oss relevanta informanter som kunde bidra 
med användbara data. Vi valde ut personer från olika branscher där belöningssystemet 
skiljde sig åt mellan branscherna, detta för att få en bild av flera olika monetära 
belöningssystem. Vårt studie bestod av åtta informanter. För att komma i kontakt med 
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informanterna har vi skickat mejl (se Bilaga 1) till en del och ringt till en del. Vid en 
första kontakt via telefonsamtal har vi läst upp samma information som mejlet gav. 
 
 

3.2.6 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Dalen (2015) menar att det 
är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen då det ger forskaren en bra möjlighet 
att få lärdom om sin data. Vi transkriberade det insamlade materialet på egen hand. 
Dalen (2015) menar att när det inspelade materialet blivit transkriberat kan forskaren 
utgå från det forskaren skrivit istället för inspelningarna. Vi har sammanställt och 
jämfört intervjusvaren och sedan analyserat dem för att kunna koppla svaren till den 
teoretiska referensramen. Vi har presenterat empirin med liknande struktur som i den 
teoretiska referensramen för att läsaren enklare ska kunna se hur det hänger ihop. I 
empirin har vi presenterat samband och olikheter i informanternas svar. Till en början 
inledde vi med att sammanställa varje informant var för sig med de olika teman vi har i 
olika stycken för att sedan senare hitta samband och olikheter i de olika informanternas 
svar. Det inledande steget gjorde vi för att skapa en ännu större kännedom om vår data. 
Det andra steget gjorde vi för att skapa en tydlig struktur i uppsatsen. Intervjuerna har 
skett vid olika tidpunkter och varierar i längd och storlek. Detaljer av intervjuerna finns 
i tabell 1.  
 

Informant Datum för intervju Inspelad tid Antal ord 

Angelica 2019-05-02 22:46 2891 

Bella 2019-05-02 23:31 1351 

Cecilia 2019-05-07 53:19 8252 

Emma 2019-05-08 16:39 2001 

Felicia 2019-05-08 39.36 2916 

Johanna 2019-05-08 22:29 1419 

Karolina 2019-05-08 12:01 1344 

Lisa 2019-05-08 16:32 1452 

Tabell 1: Detaljer av intervjuerna (Egen tabell) 
 
 

3.3 Forskningsetiska övervägande 
Det finns uppförandekrav som ställs på forskaren när den bedriver forskning. Forskaren 
ska tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 
sina studier, öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella intressen 
och andra bindningar, inte stjäla forskningsresultat från andra, hålla god ordning i sin 
forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering, sträva efter att bedriva sin 
forskning utan att skada människor, djur eller miljö och vara rättvis i sin bedömning av 
andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Dalen (2015) lyfter fram fem viktiga punkter att ta hänsyn till under forskningen. Dessa 
är samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav, krav på skydd för barn och 
hänsyn till socialt svaga grupper. Samtyckeskravet menar hon bygger på att informanten 
frivilligt ställer upp på intervju utan att utsättas för påtryckningar. Informanter har 
dessutom rätt till att själv bestämma om i vilken utsträckning samt på vilka villkor hen 
vill delta. Informationskravet menar hon bygger på att informanterna blir informerade 
om syftet med studien, om villkoren i deras medverkan, det vill säga att det är frivilligt 
och att de kan avbryta intervjun när de vill samt om de risker och följder som studien 
kan medföra. Konfidentialitetskravet bygger enligt Dalen (2015) på att informanterna 
ska ges största möjliga konfidentialitet, personuppgifter ska förvaras utom räckhåll för 
obehöriga och att enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående. Kravet 
på skydd för barn handlar om att då informanten inte fyllt 18 år ska vårdnadshavaren 
informeras och ge samtycke till barnets deltagande i studien. Hänsyn till socialt svaga 
grupper bygger enligt Dalen (2015) om att se till att det inte går att identifiera individer 
eller grupper som anses utsatta eller svaga eller som har särdrag som är lätta att känna 
igen. 
 
Samtliga informanter har fått välja själv om de vill delta eller inte och har när som helst 
under intervjun haft möjligheten att avbryta intervjun. De har även haft möjlighet att 
besvara de frågor de själva vill besvara. Vid första kontakten med informanterna ställde 
vi frågan angående medverkan samt informerade om syftet med studien. Vi har inför 
varje intervju meddelat upprepat studiens syfte, poängterat deras rättigheter i form av 
villkor vid medverkan samt informerat dem om eventuella risker och följder vi upplevde 
studien kunde medföra. För att skydda informanterna så de inte kommer till skada på 
något sätt valde vi att inte nämna informanterna vid deras riktiga namn utan har istället 
använt oss av andra namn i uppsatsen. Samtliga informanter har fått kvinnonamn i 
uppsatsen oavsett om informanten var en kvinna eller man. Detta för att stärka 
informantens anonymitet då det medförde att det blev svårare för utomstående att 
identifiera informanten. Vi har heller inte nämnt företaget vid namn. Informanterna har 
när som helst rätt att ta tillbaka sina svar de inte vill ska användas. Det inspelade 
materialet har vi förvarat så enbart vi forskare har tillgång till det, detta gäller även det 
transkriberade materialet. Efter att uppsatsen blev godkänd förstördes all insamlade 
data, vilket informanterna blivit informerade om. Vi har dessutom varit tydliga i att 
insamlad data enbart kommer användas för syftets ändamål. Empiri från uppsatsen kan 
komma att citeras och refereras till från utomstående. Vi har inte på något sätt inkräktat 
på informanternas privatliv utan det vi studerat har enbart rört deras arbetsliv. Vi har 
inte tagit hänsyn till kravet på skydd för barn eller hänsyn till svaga och utsatta grupper 
eftersom vi inte kommer intervjua några barn eller några svaga eller utsatta individer 
eller grupper. Kraven saknade därför relevans för vår studie. Vi har sammanställt en 
informationsbilaga till informanterna där vi informerar dem om villkoren, om våra 
skyldigheter och åtaganden samt om deras rättigheter (se bilaga 2). 
 
 

3.4 Källkritik 
Bryman och Bell (2017) menar att det finns risker att ta hänsyn till vid genomförandet 
av intervjuer. En risk de beskriver är intervjupersonens effekt på informanten, de menar 
att intervjupersonen kan skapa en osäkerhet hos informanten genom bland annat sitt 
tonfall och kroppsspråk. De menar dessutom att informanten kan ge de svar på frågorna 
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som informanten tror att intervjuaren vill ha, vilket kan skapa mindre sanningsenliga 
svar. 
 
Vi upplever att vi arbetat för att motverka detta då vi inte reagerade mer på något som 
informanten sa utan vi lät istället informanten beskriva sin bild utan att vi gav sken om 
det som kändes mest intressant för oss. Vi använde oss dessutom av ett försiktigt 
kroppsspråk och tonläge för att inte påverka informanten i någon riktning. Det var 
viktigt för oss att informanten kände sig trygg och löftet om anonymitet tror vi har 
bidragit till att informanten inte varit rädd för att ge sin korrekta bild av sin verklighet. 
Våra frågor var dessutom väldigt enkelt utformade för att informanten inte skulle riskera 
att inte förstå frågan och således riskera att skapa en osäkerhet hos informanten. Vår 
upplevelse är dessutom att det inte finns någon risk för att informanten gett oss de svar 
den tror vi velat ha då vår uppfattning är att det inte fanns några givna eller icke socialt 
accepterade svar på våra frågor. 
 
Inför telefonintervjuerna var vi lite oroliga över att svaren vi skulle få skulle vara 
kortare och inte så genomtänkta. Dock upplevde vi inte efter telefonintervjuerna att 
kvalitén på intervjuerna var sämre än på de övriga intervjuerna som vi gjorde där vi 
träffade informanten. Vi valde inför intervjuerna att inte ge informanterna de frågor vi 
tänkt ställa. Fördelen med det är att de inte kunde planera sina svar utan de gav oss 
snarare den spontana känslan och upplevelsen. Nackdelen är att de kan ha missat flera 
viktiga aspekter. Vi utförde en del intervjuer enskilt och en del tillsammans. Det vi kan 
ha gått miste om vid de enskilt utförda intervjuerna var att vi inte kunde stötta varandra 
med följdfrågor och förtydligande av svar. 
 
 

3.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 
Vi valde att ta med informanter från olika företag där en del dessutom arbetade inom 
olika branscher. Detta medförde att de monetära belöningssystemen inte var samma hos 
alla utan det varierade i viss mån. En anledning till att vi valde informanter från olika 
företag var för att få en bild av det monetära belöningssystemets påverkan och inte 
riskera att informanterna i så stor utsträckning snarare beskrev organisationskulturen.  
Detta medförde en större spridning i svaren och inte en enhetlig bild av företaget. Då vi 
valde att utföra semistrukturerade intervjuer så ökar tillförlitligheten då vi fick möjlighet 
att ställa följdfrågor som gav oss förtydligande i det som informanten sa. De 
informanter som vi valde ut till studien hade en stor kunskap och en lång erfarenhet av 
sina monetära belöningssystem, vilket bidrog positivt till tillförlitligheten. 
 
För att bedöma trovärdigheten har vi även tagit hänsyn till vår förförståelse då den 
enligt Dalen (2015) kan påverka studien både positivt och negativt. Vi har båda 
erfarenhet av monetära belöningssystem från arbetslivet och förförståelse från 
presenterad teori och tidigare studier. Dalen (2015) menar att förförståelse är viktigt för 
att kunna utveckla förståelse och tolka det som informanten delar med sig av. 
Tolkningen av materialet kommer att påverkas av den egna förförståelsen samt av 
aktuell teori. Det är därför viktigt att forskaren använder förförståelsen på ett sådant sätt 
att det bidrar till förståelse av det informanten förmedlar. Bryman och Bell (2017) 
menar att förförståelse är attityder, erfarenheter och tidigare kunskap och att 
förförståelsen inte bara påverkar hur vi ser på saker, utan även vad vi ser. Med tanke på 
vår förförståelse var det extra viktigt att vi förhöll oss objektiva och öppna i både våra 
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frågor och vår tolkning för att vår förförståelse inte skulle påverka studien negativt. Vi 
hade egna uppfattningar av vad det finns för negativa effekter av monetära 
belöningssystem genom teori men också genom erfarenhet. Det var därför viktigt att vi 
inte hängde upp oss vid vår förförståelse och sökte svar från informanterna som 
bekräftade vår förförståelse utan istället lät informanterna dela med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter utan vår påverkan. Om vi inte hade tagit hänsyn till vår 
förförståelse så hade det kunnat påverka studiens trovärdighet negativt. 
 
I vår studie valde vi en kvalitativ metod och att genomföra semistrukturerade intervjuer. 
Till skillnad från om vi valt en kvantitativ metod så blev urvalet mindre i en kvalitativ 
metod. Detta påverkar överförbarheten negativt och om samma studie utfördes på ett 
annat urval är sannolikheten att få samma resultat inte så hög. Då vi dessutom inte 
studerade ett specifikt monetärt belöningssystem utan flera olika minskar även 
överförbarheten på grund av det. Våra resultat går därför inte att tillämpa på hela 
populationen. Detta beskriver Bryman och Bell (2017) och menar att vid kvalitativa 
intervjuer representerar inte urvalet hela populationen. Med tanke på att våra 
informanter kom ifrån olika företag, till viss del från olika branscher och med olika 
monetära belöningar i viss mån så påverkar det representativiteten på ett negativt sätt då 
det försvårade möjligheten till generaliseringar, vilket då även var negativt för 
överförbarheten. 
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4 Empiri 

4.1 Presentation av informanterna 

Namn Befattning Grundlön Belöningssystem 

Angelica Medarbetare Låg Individuell, prestationsbaserad 

Bella Chef Stabil Individuell- och gruppbaserad 

Cecilia Medarbetare Ingen Individuellt, prestationsbaserad 

Emma Medarbetare Låg Individuellt, prestationsbaserad 

Felicia Medarbetare Stabil Gruppbaserad utifrån minimering 
av fel i tillverkningsprocessen 

Johanna Medarbetare Ingen Individuellt, prestationsbaserad 

Karolina Medarbetare Ingen Individuell- och gruppbaserad 

Lisa Medarbetare Stabil Gruppbaserad 

Tabell 2: Information om informanter (Egen tabell) 

Med stabil grundlön avser vi en marknadsmässig grundlön som går att försörja sig på. 
Med låg grundlön avser vi en grundlön där personen till viss del är beroende av 
belöningssystemet för att få en lön som går att försörja sig på. Med ingen grundlön 
avser vi att det inte finns någon grundlön och personen är helt beroende av 
belöningssystemet för att få en lön som går att försörja sig på. 
 
 

4.2 Motivation 

Den största motivationskällan för de flesta informanter är lönen, det vill säga pengar. 
Bella upplever att hon behöver en bonus för att göra det lilla extra och menar att om hon 
inte hade haft en bonus så hade hon inte presterat lika bra.  
 

Pengar i form av grundlönen gör jag ju liksom bara det nödvändiga. Bonusen gör jag extra 
för att uppnå. Och sen när jag uppnår min bonus så faller ju det andra på plats. Att jag får 
mer uppmärksamhet och prestige. - Bella  

 
Förutom pengar så finns det andra faktorer som motiverar i arbetslivet. Emma anser att 
om hon arbetar mycket och presterar blir lönen därefter. Hon motiveras av lönen men 
även att göra bra affärer som kan gynna henne senare i arbetslivet vilket i sin tur 
påverkar hennes framtida lön. Cecilia motiveras mest av pengar men är även en 
tävlingsmänniska och motiveras av att se hur mycket hon kan sälja för och bli bäst på 
det hon gör. ”Jag är tävlingsinriktad, så man vill ju också bli störst på orten”. Även 
Johanna motiveras av att tjäna pengar, men i första hand motiveras hon av att hjälpa 
människor och göra människor glada genom bra affärer. Johanna tillägger dock att 
känslan av att hjälpa människor motiverar henne till att prestera bättre endast om hon 
har en ekonomisk trygghet. Då hon enbart arbetade mot en prestationsbaserad lön så 
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upplevde hon att hon först och främst var tvungen att arbeta upp en stabil buffert för 
månaden och att det var den främsta motivationskällan. När det målet var uppnått kunde 
hon fokusera mer på att hjälpa människor genom bra affärer och då var känslan av att ha 
gjort något bra det som motiverade henne mest. 
 
Att utföra ett bra arbete genom att hjälpa kunderna med sina problem anser Angelica är 
motiverande, kanske rent av det som egentligen motiverar henne mest. Dock tycker hon 
att hennes belöningssystem motverkar möjligheten att göra ett bra arbete eftersom 
enbart vissa arbetsuppgifter belönas medan arbetsuppgifter där man hjälper kunden inte 
belönas. Därmed läggs inte stor vikt vid de arbetsuppgifter som inte belönas. 
 
Felicia menar att hon inte blir motiverad av den bonus som företaget tilldelar den 
arbetsgrupp med minst fel i produktionen. Detta för att bonusen hon kan få sträcker sig 
över för lång tid för att vara motiverande. För Felicias del så tycker hon hellre att 
belöningar för bra utfört arbete för att motivera de anställda ska präglas av beröm och 
feedback och chans till utveckling snarare än monetära bonusar. 
 

Att bli uppskattad av kollegor, få beröm, att få känna sig lite extra uppskattad när man 
jobbat så hårt. Att ha månadens anställd. Att chefen kommer och säger: ”ja men det här har 
du gjort jättebra, fortsätt som du gör”, det räcker.  – Felicia 

 
Felicia tillägger dock att det är så hon känner just nu. Detta tror hon beror på att hon 
aldrig har fått någon bonus och att det känns så långt ifrån att hon aldrig känt att 
bonusen någonsin skulle tillfalla hennes grupp och därför inte har någon påverkan på 
hennes arbetsprestation. Men om en belöning däremot hade utlovats för ett arbete så 
hade det triggat henne rejält. Felicia hade varit jättemotiverad.   
 
En av informanterna, Lisa blir inte alls motiverad av pengar i form utav bonusar, 
däremot blir hon irriterad och omotiverad av utebliven bonus. “Det suger att inte få 
bonus, det är jättetråkigt faktiskt”. 
 
 

4.3 Rättvisa 

Alla informanter anser att rättvisa är en viktig faktor på arbetsplatsen och inte minst vid 
utformningen av belöningssystemet. Om inte belöningssystemet uppfattas som rättvist 
kommer inte de anställda att prestera enligt mål. Karolinas tycker att hennes 
belöningssystem är rättvist då hennes lön baserar sig på hennes prestation. Dock kan 
hon bli utan lön en månad även om hon har arbetat mycket på grund av att hon har haft 
otur med vilka kunder hon stött på. Hon tycker att en grundlön hade varit mer rättvist. 
Men hon ser en risk i att det kan finnas personal som då inte anstränger sig men ändå får 
lön. Hon anser att belöningssystemet är orättvist på så vis att det är uppbyggt som en 
pyramid och den som sitter högst upp i pyramiden tjänar väldigt bra medan den som 
sitter längst ner inte tjänar speciellt bra, även om de jobbar lika hårt och utför samma 
arbetsuppgifter. “Belöningssystemet är toppmatat, den som står högst upp är den som 
tjänar på det, utan att behöva jobba så mycket.”  
 

Angelica anser att hennes belöningssystem är orättvist trots att hon kan påverka hennes 
belöning i viss grad. Hon kan inte avgöra vilka samtal och kunder hon får men det är 
hennes prestation som kan avgöra om hon lyckas sälja eller inte och belöningssystemet 
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belönar antal sälj och inte antal nöjda kunder. Hon tycker att belöningssystemet är 
orättvist utformat därför att samtal som avslutas utan sälj men med nöjda kunder inte 
ger någon extra lön.  
 

Trots att jag jobbar lika hårt som en del kolleger och tar emot lika många samtal så får jag 
ibland mycket sämre lön för att jag har otur med vilka samtal jag får och kollegorna har tur 
i att de fick många försäljningssamtal. -Angelica 

 
Bella upplever att belöningssystemet som är baserade på den individuella prestationen 
är rättvis men att belöningssystemet som baseras på hur gruppen presterar är orättvist 
eftersom hon inte anser att prestationer går att enbart mätas i siffror. 
 

Om man kommer på en idé medan andra genomför den. Hur räknas det då? Hur ska man 
kunna göra den bedömningen på ett arbete och enbart sätta siffror på det i relation till 
varandra? Man kan aldrig mäta så att det blir jämlikt mellan arbete och belöning i en grupp, 
så jag tycker inte det är rättvist. -Bella  

 
Bella menar även att belöningssystem som är kollektivt baserade är orättvist om en 
kollega gör ett mindre jobb och ändå får samma lön. Bella föredrar därför 
belöningssystem där individen blir belönad för sina prestationer. Där är det upp till var 
och en hur mycket pengar som vill tjänas och hur mycket arbete som vill läggas ner 
 
Johanna upplever att hon har ett rättvist belöningssystem därför att hon har möjlighet att 
påverka om hon får belöning. Detta främst genom att ha ett nätverk. Hon anser dock att 
det i längden inte är hållbart att enbart arbeta utifrån en prestationsbaserad lön utan hade 
gärna sett att det fanns en grundlön också. 
Cecilia och Emma upplever att det individuella prestationsbaserade belöningssystemet 
är rättvist då de får betalt för det de faktiskt presterar. Cecilia tycker att det är skönt att 
veta att om hon tjänar dubbelt så mycket ena månaden till företaget får hon också 
dubbel lön. Dock tycker hon inte det är rättvist för de nya i branschen då branschen är 
väldigt tuff till en början och hon tycker att det borde finnas en grundlön för att nya ska 
få en chans att etablera sig inom yrket.  
 

Sen tycker jag ju alltså att det hade ju varit drömmen om det hade funnits en grundlön i 
botten, alltid, så man har en liten säkerhet. Men så är det också, det tyckte jag mer i början 
för då är det svårt och där är det jag inte tycker är rättvist. Så kommer du in helt ny från 
skolan och inte har jobbat så länge, inte har några uppbyggda kundkontakter eller 
någonting, det är ju jättesvårt, det krävs ju jättemycket jobb för att komma igång. Det 
räknar inte många med och där kan jag verkligen tycka att där finns det en större rättvisa 
om det skulle finnas någon slags grundlön i botten, det behöver inte vara jättemycket men 
ändå så att en normal person ändå kan leva sitt liv okej och kunna betala sina räkningar. För 
det märker man att det är många som slutar innan de hinner komma igång med det här 
yrket. -Cecilia 

 
Cecilia tycker att det bör finnas en procentuell ökning av lönen som i andra yrken. Hon 
tycker att de kan få någon procentenhet högre på sin andel baserat på hur länge man 
arbetat. Cecilia menar dessutom att andelen som hon får för försäljningar inte 
nödvändigtvis är samma andel som andra inom företaget får för sina försäljningar. 
“Andelen som vi erhåller varierar dessutom mellan olika personer på arbetsplatsen, men 
det är något man pratar väldigt tyst om då det skapar missnöje.” Emma anser även hon 
att belöningssystemet är rättvist då alla på arbetsplatsen har samma möjligheter. Hon 
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beskriver dock att det kan sticka lite i ögonen på kollegorna om man tjänar väldigt 
mycket, men det är trots allt baserat på egen prestation och hur mycket man arbetat. 
 
Felicia menar på att kollektivt baserade belöningssystem leder till orättvisa mellan 
kollegor eftersom alla presterar olika bra och mycket. Trots detta föredrar Felicia ett 
belöningssystem där gruppen blir belönad för vad gruppen presterar över ett 
belöningssystem som baseras på den individuella prestationen. Felicia menar att 
belöningssystem som baseras på den individuella prestationen hade medfört för mycket 
själviska beteenden där alla arbetar enbart för sin egen vinning. Hon anser inte att ett 
sådant system hade fungerat i företag som hon arbetar på eftersom hela 
produktionsprocessen hänger samman.  
 

Det hade inte betonats att samarbete är en viktig grund på arbetsplatsen utan alla hade varit 
mån om att köra sitt eget race. Om det går bra på en del av arbetsprocessen men brister på 
fem andra delar så blir det ändå inget bra. - Felicia 

 
Lisa upplever inte att det är rättvist på hennes arbetsplats. Hon tycker att företaget tjänar 
väldigt mycket pengar men kan inte ens belöna de anställda med en bonus. Hon tycker 
det är dåligt att de inte har några förmåner. Hon anser sig inte kunna påverka om hon får 
bonus eller inte då hon inte anser att den är baserad på hennes prestation. “Vi har väldigt 
hög standard. Det är sällan man ser att det skulle vara ett dåligt utfört arbete.” Vid 
frågan vad bonusen baseras på så kunde inte Lisa svara på detta då det aldrig framgått 
hur belöningssystemet är uppbyggt.  
 
 

4.4 Konkurrens, samarbete och kommunikation 

Angelica, Cecilia, Emma och Lisa beskriver att det inte finns någon större konkurrens 
på deras arbetsplatser. Angelica tycker dock att samarbetet blir lidande på hennes 
arbetsplats då ingen vill ta av sin egen tid för att hjälpa någon annan. Detta menar hon 
beror på belöningssystemets utformning där vissa beteenden belönas och andra inte. 
Därav blir även kommunikationen lidande på arbetsplatsen menar hon. 
 

Jag får ingen cred för att hjälpa någon annan och om jag gör det så tar det värdefull tid från 
mig. Folk kan vara villiga att hjälpa till, men det är oftast med en stor suck … Samarbetet 
blir lidande då man fokuserar på vad som är bra för en själv, man blir väldigt jag-fokuserad.  
-Angelica 

 
Cecilia och Emma tycker att samarbetet på deras arbetsplatser fungerar bra. På Emmas 
arbetsplats hjälper kollegerna varandra mer än gärna. ”Det finns ingen konkurrens på 
arbetsplatsen mellan kollegorna, jag skulle tro att det till och med är tvärtom, att vi är 
väldigt öppna och att vi nästan ger bort försäljningar till varandra”. 
 
Cecilia poängterar att marknaden som branschen handlar i är väldigt bra just nu och att 
det finns tillräckligt att göra utan att behöva konkurrera om arbetsuppgifterna. Hon tror 
däremot att om marknaden försämras kraftigt så kommer det uppstå konkurrens på 
arbetsplatsen mellan kollegerna om ärendena. 
 
Bella trivs väldigt bra på sin arbetsplats men hon berättar att det finns saker som kan 
förbättras för att göra hennes arbetsmiljö bättre. De förbättringar hon vill se har 
utgångspunkt i de uppsatta budgetarna och därmed även bonusen hon får. Hon berättar 
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att företaget är uppdelat i många enheter, både internationellt och nationellt. Detta leder 
till att enheterna har långa kommunikationsvägar där samarbetet inte fungerar optimalt. 
Budgetar sätts utan hänsyn till produktionsavdelningen. Bella berättar att efterfrågan är 
större än utbudet och det försvårar hennes arbete eftersom detta leder till att hennes 
budgetmål blir omöjliga att nå. När samarbetet mellan olika avdelningar fungerar och 
hon har möjligheten att nå sina mål och därmed får en bonus så ser Bella bonusen som 
ett kvitto på att hon presterat bättre än sina kollegor trots att de har samma uppgifter. 
Ändå betonar Bella att det inte finns någon konkurrens mellan kollegorna sinsemellan. 
Då hon är ensam om sin tjänst i den region hon arbetar i så menar Bella att den enda 
konkurrensen som finns är den konkurrens om högre tjänster men att den inte ter sig i 
det vardagliga arbetet. 
 
Felicia upplever inte sin arbetsplats som den optimala arbetsplatsen. Främst på grund 
utav att hon inte upplever att samarbetet fungerar och att detta leder till en osämja i 
gruppen vilket i sin tur resulterar i en stress. 
 

När man har haft upprepade misstag ofta eller mycket under dagen och arbetsledaren inte 
finns där för att hjälpa till, men senare kommer för att fråga vad som hänt och varför, då 
känner man sig på ett sätt lite anklagad. Då vänder man tillbaka på honom och lägger 
skulden på honom istället och då känner han inte heller att det är rätt för han har sin 
anledning till att han inte kunde inte närvara just då. Man kommer inte riktigt fram till 
någon lösning ibland mellan arbetsledare och medarbetare. -Felicia 

 
Felicia menar på att samarbetet förstörs när man upplever sådana situationer som 
resulterar i negativa känslor. Man förstår inte varandra och missförstånd uppstår. Felicia 
upplever att belöningssystemet har en del i att samarbetet i gruppen försämras. De 
medarbetare som är engagerade vad gäller bonusen har en negativ inställning till nya 
medarbetare och konsulter eftersom de anser att gruppens chanser att nå bonusarna 
minskar. Det uppstår dåliga beteenden och attityder när fel uppstår i produktionen, och 
det bortses från att det är mänskligt att göra fel. Felicia berättar att det inte bara är 
samarbetet i gruppen som påverkas av belöningssystemet, även konkurrensen mellan 
grupperna som konkurrerar om bonusen är tuff. Hon betonar dock att det inte är en 
aggressiv konkurrens, men att den finns där. 
 
Johanna och Karolina upplever att det finns en liten konkurrens i deras arbeten mellan 
kollegorna. Johanna tycker dock att samarbetet fungerar bra och menar att utan 
samarbetet skulle ingenting fungera på kontoret. Alla hjälps åt trots att hela lönen är 
baserad på din individuella prestation. ”Har en kollega mycket på gång för tillfället så 
ger man gärna bort ärenden till varandra”. Karolina beskriver att hon och hennes 
kolleger konkurrerar om försäljningar då alla har möjligheten att sälja till vem de vill, 
dock går även arbetet ut på att hjälpa och stötta varandra. Dock tycker hon inte att 
samarbetet fungerar så bra som det borde utan hon får klara sig själv för det mesta. 
“Ibland kan det vara så att man inte får den hjälpen som man skulle önskat, utan man får 
klara väldigt mycket själv”. 
 
 

4.5 Stress, oro och rädsla 

Många av informanterna upplever att utformningen av belöningssystemet på deras 
arbetsplats ger upphov till en känsla av stress, oro och rädsla. Bella upplever en ständig 
stress för att hon alltid vill nå sitt mål och sin budget, men att stressen inte är negativ. 
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Hon upplever stressen som positiv där hon hela tiden är medveten om vad som behöver 
göras och därmed blir motiverad till att utveckla och tänka i andra banor för att nå 
budgetmålen. Men det är inte alla som upplever stressen som positiv. 
 
Felicia upplever att belöningssystemet på hennes arbetsplats leder till en stress eftersom 
belöningssystemet ofta ger upphov till osämja mellan medarbetarna när ett fel uppstår 
eftersom fel i tillverkningsprocessen minskar deras chans till att få en bonus. Johanna 
upplever också en stress på sin arbetsplats då hon hade ett arbete där lönen var helt 
provisionsbaserad, vilket hon beskriver var väldigt tufft. Hon jobbade väldigt många 
timmar och berättar att det är ett väldigt hårt och krävande jobb. 
 

Jag känner mig jättestressad ibland, det går inte så bra som jag trodde. Jag får slita väldigt 
mycket och jag får inte riktigt ihop försäljningen och objekten och om två månader kanske 
jag inte har någon lön alls och man får lite panik… jag vill ju ha någon slags trygghet. - 
Johanna 

 
Johanna lägger stor vikt vid att hon vill ha en viss trygghet i form utav en viss grundlön 
för att kunna må bra med sitt arbete och inte känna en ständig stress till att leverera. Hon 
vill ha en grundlön och anser att om den trygga punkten funnits där hade många fler 
stannat kvar i branschen. Med en provisionsbaserad lön upplever Johanna att framtiden 
är väldigt osäker. Av den anledningen har Johanna idag slutat sitt arbete. Lönen blev 
således för dålig för att det skulle vara hållbart att fortsätta. 
 
Johanna berättar att hon hela tiden kände en stor press på sig själv. Hon hade föredragit 
ett kollektivt baserat belöningssystem eftersom det ger mer trygghet. Det finns en rad 
nackdelar som hon finner med det individuellt baserade belöningssystemet. Om hon inte 
har presterar så bra så syns det på måndagsmötena på tavlan.  
 

Då känns det inte så bra. Man känner sig stressad och psykiskt nedslagen. Är man ensam 
och gjort dåligt ifrån sig så känner man sig utpekad men om vi som grupp presterat dåligt så 
är man inte själv och kan peppa varandra inför nästa vecka. -Johanna 

 
Karolina tycker även hon att det är jobbigt att hon enbart har en prestationsbaserad lön 
eftersom hon inte vet vad hon kommer få för lön varje månad, eller om hon kommer få 
någon lön överhuvudtaget. De månader hon blivit utan lön, trots hårt arbete, så tycker 
hon att det blir stressigt. Precis som Johanna så hade hon gärna sett att det fanns en 
grundlön också så det fanns något att luta sig mot när det går lite sämre med 
försäljningen. Det är inte bara att lönen är helt provisionsbaserad som gör Karolina 
stressad. Om Karolina blir erbjuden en större belöning för ett arbete så upplever hon lite 
extra press till att prestera.  
 
Cecilia anser att en negativ aspekt som kan leda till både nervositet och stress är att 
varje månad början hennes lön om på noll, hon måste varje månad prestera för att få ut 
någon lön. Cecilia kan bli lite orolig över lönen de tidpunkter på året som hon inte säljer 
så mycket. “På vintern så har man lite lättare att bli nojjig över vad man kommer dra 
ihop … det är en liten stress som kan infinna sig vissa tidpunkter på året.” Hon upplever 
att många blir nervösa och stressade av den prestationsbaserade lönen och en följd av 
det blir att de säger upp sig från arbetsplatsen. Dock tror hon att ifall hon istället skulle 
ha en fast månadslön och lite bonus på det så kommer servicen till kunder att bli sämre. 
Med det prestationsbaserade belöningssystemet vill hon se till att hjälpa kunden så fort 
som möjligt eftersom hon vinner på att kunden är nöjd. 
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Om vi hade haft en fast lön och sedan lite bonus på det istället så hade förmodligen många 
arbetat kvar, men då hade det kunnat bli betydligt sämre service till kunden då man kanske 
inte hade varit lika angelägen om att till exempel ringa upp så fort som möjligt. -Cecilia 

 
Angelica känner sig inte som en bra människa på sitt arbete alla gånger då 
belöningssystemet ger upphov till att hon arbetar efter sina intressen som att sälja så 
mycket som möjligt och inte efter kundens intressen att få den hjälp den behöver. På 
Angelicas arbetsplats finns det dessutom stora anslagstavlor som visar upp de 
individuella prestationerna och målen, men också gruppens prestation och mål. Detta 
medför stress, oro och press att nå upp till sina mål för att inte gruppen ska misslyckas. 
“Man vill lyckas och nå upp till sina mål, annars förstör man för övriga gruppen och då 
blir man inte så omtyckt”. Emma beskriver att drivkraften att tjäna mycket pengar kan 
slå lite fel. “Pengar blir allt helt plötsligt och man jobbar till det att man inte orkar 
längre för att man vill tjäna så mycket som möjligt”. 
 
 

4.6 Kvalité och utebliven belöning 

Belöningssystemet kan även ha en påverkan på kvalitén. Angelica tycker att kvalitén 
där hon arbetar sjunker på de arbetsuppgifter som inte innefattas av belöningssystemet 
då hon inte vill anstränga sig lika mycket på de uppgifter som hon inte får extra 
belöning för. Med hennes låga grundlön är hon beroende av den prestationsbaserade 
lönen, därför blir det ännu svårare för henne att utföra de arbetsuppgifter som inte 
innefattas av belöningssystemet. 
 

Sälj är über alles, det är det viktigaste. Det är skit samma vad du har för kundnöjdhet bara 
du säljer. Med den prestationsbaserade lönen blir det mycket snikenhet. Ersätt den med en 
schysst grundlön och beröm istället så finns det en möjlighet att bli duktig på sitt jobb 
istället för att hela tiden försöka dra in snabba pengar. -Angelica 

 
Lisa berättar att detta års bonus uteblir och att det gör att kvalitén sjunker i de arbete 
hon utför. ”Detta år så ställer de in det och de hade ingen vidare förklaring till varför vi 
inte skulle få en bonus utan de bara ställde in det, det var liksom ”i år får ni ingen 
bonus, punkt”. Lisa berättar att detta leder till en viss ilska och hon ser detta som ännu 
ett kvitto på att det är ett oansvarigt företag som inte tar hand om sina anställda. 
”Företaget tjänar så mycket men kan inte ens belöna oss med en bonus. Vad erbjuder ni 
egentligen era anställda? Vi har inga förmåner överhuvudtaget”. 
 
Cecilia, Emma och Karolina anser däremot inte att kvalitén sjunker på de 
arbetsuppgifter som inte innefattas av belöningssystemet, detta då de anser att alla 
arbetsuppgifter har en koppling till varandra. Dock säger Cecilia att hon kan slarva lite 
med uppgifter som inte är lika viktiga. “Man kan slarva lite med uppgifter som inte är 
lika viktiga, men det är för att de verkligen inte är lika viktiga”. Johanna menar att 
samtliga av hennes arbetsuppgifter ingår i belöningssystemet. Dock upplever hon inte 
att kvalitén blir bättre av att hon belönas utan skulle göra sitt yttersta oavsett om hon 
fick belöning eller inte. 
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5 Analys och tolkning 

5.1 Motivation 
Vårt resultat visar att det som främst motiverar våra informanter är lönen, det vill säga 
pengar. Det resultatet talar emot det Bobbitt, Randolph och Behling (1972) nämner om 
att lön, i Hertzbergs tvåfaktorsteori, endast är en hygienfaktor som inte motiverar utan 
snarare håller missnöjet borta från arbetsplatsen. Herzbergs teori bygger på att 
hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna är oberoende av varandra. Vår studie visar 
på att pengar, som enligt Herzbergs tvåfaktorsteori är en hygienfaktor, även är en 
motivationsfaktor. Vår studie talar emot Herzbergs tvåfaktorsteori då resultatet visar att 
hygienfaktorn pengar även är en motivationsfaktor och därmed är beroende av varandra. 
Att några informanter ansåg att pengar är en motivationsfaktor kan bero på att de inte 
hade en ekonomisk trygghet, men pengar var även en motivationsfaktor i ett av fallen 
där informanten hade en ekonomisk trygghet med en stabil grundlön. Lönen visade sig 
vara en stor motivationskälla även om Herzbergs teori talar emot. I de fall där bonus 
uteblir, så lönen blir sämre, så uppstår ett missnöje hos de anställda, precis som Bobbitt, 
Randolph och Behling (1972) beskriver. Detta ligger i linje med tidigare forskning som 
gjorts utav Handgraaf et al (2013) och Aguinis, Joo och Gottfredson (2013). 
 
Aakvik, Hansen och Torsvik (2017) menar att prestationen ökar vid införande av 
monetära belöningssystem. Detta uttalande styrks av informanterna då deras största 
drivkraft var att tjäna pengar. Motivationen hos informanterna till att tjäna pengar 
medför i de flesta fall att de försöker prestera så bra som möjligt.  Vi finner kopplingar 
till det i Maslows behovshierarki, där lön kan ses som ett väldigt grundläggande behov 
som varje individ vill uppnå och som Ng och Feldman (2012) nämner så kan en person 
som ser möjligheter att tillfredsställa ett behov bli motiverade till att tillfredsställa 
behovet. Vårt resultat talar dock delvis emot Maslows behovshierarki där ett 
tillfredsställt behov inte längre motiverar utan man motiveras då istället av att 
tillfredsställa nästa behov i hierarkin. En av våra informanter som har en högre 
befattning än resterande informanter motiveras av att tjäna mer pengar trots att hon har 
en stabil grundlön och därmed en ekonomisk trygghet och därmed inte bör motiveras av 
pengar om Maslows teori hade varit tillämpbar. Att det monetära belöningssystemet 
ändå är hennes starkaste motivationskälla trots att hon uppfyllt och tillfredsställt högre 
nivåer i hierarkin och därmed finner drivkraft i en nivå som är långt ner i hierarkin är ett 
faktum som talar emot Maslows teori och dess tillämpbarhet för att förstå 
mänskligheten och dess behov. Studiens resultat går inte helt i linje med Maslows teori 
men vi kan hitta vissa kopplingar. Att det monetära belöningssystemet är det som driver 
henne till att prestera behöver inte ha att göra med pengarna i sig utan det kan även 
handla om den prestige och uppmärksamhet som medför när hon tilldelas en bonus och 
att det snarare är det som är motiverande. Detta går i linje med Maslows behovshierarki 
som menar att individen behöver uppfylla en lägre nivå i behovshierarkin för att nå till 
nästa nivå. Bella har redan uppfyllt den lägre nivån i behovstrappan då hon har en 
ekonomisk trygghet och motiveras nu av prestige och uppmärksamhet som är en nivå 
där man motiveras av ett självförverkligande, som är högre i hierarkin än den 
ekonomiska tryggheten. 
 

Flera av informanterna anser att deras belöningssystem är bra då det belönar den 
individuella prestationen. Det kan vara motiverande att veta att hårt eget arbete 
resulterar i en monetär belöning. Detta kan kopplas till McClellands motivationsteori 
som menar att individer med stort prestationsbehov söker sig till arbetsplatser där den 
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individuella prestationen bedöms (Liu & Wohlsdorf Arendt, 2016). Således kan de med 
stort prestationsbehov arbeta under den press som kommer i att belönas för egna 
prestationer och därför även bli motiverade av det. 
 
En av informanterna, Felicia upplevde dock inte belöningssystemet som motiverande. 
Detta för att bonusen sträcker sig över en så pass lång period. Kaźmierczyk och 
Żelichowska (2017) menar på att motivation är en viktig faktor för ett framgångsrikt 
företag och därmed bör stort fokus läggas på de faktorer som motiverar de anställda för 
att öka deras prestation. Felicia motiveras av pengar, men blir omotiverad av den stress 
och konkurrens som belöningssystemet ger upphov till så som den är utformad nu. Hon 
hade hellre velat ha sociala belöningar. Detta går i linje med Kvaløy, Nieken och 
Schöttner (2015) som påpekar att monetära belöningar kan sänka motivationen om de 
inte kompletteras med sociala belöningar. 
 
 

5.2 Rättvisa 
Janssen och Waal (2013) menar att det är viktigt att belöningssystemet utformas så att 
medarbetarna upplever det som rättvist. De flesta informanterna anser att i grund och 
botten är deras belöningssystem rättvist även om de till viss del skulle vilja se att 
belöningssystemet såg lite annorlunda ut. Adams rättviseteori pekar på att om 
medarbetarna upplever att de belönas på samma villkor infinner det sig en rättvisa på 
arbetsplatsen som i sin tur kan leda till motivation (Ryan, 2016). De informanter som 
upplevde att deras belöningssystem var rättvist blev också motiverade av 
belöningssystemet då det var deras prestation som belönades och således också upp till 
dem att prestera för att erhålla belöning. Förutom ett rättvist belöningssystem så 
behöver personalen även ha förtroende för belöningssystemet (Mikuliċ, Šimuniċ & 
Nikoliċ, 2013), vilket de informanter som upplevde sitt belöningssystem som rättvist 
hade. De förstod sig på sitt belöningssystem och såg syftet med det och upplevde i stor 
utsträckning att de hade möjlighet att påverka ifall de erhöll belöning eller inte. Även 
om alla inte var helt nöjda med belöningssystemet och såg vissa brister i det så ansåg de 
ändå att belöningssystemet fungerade bra och var logiskt. Cecilia, Emma och Karolina 
upplevde att arbetet var mödan värt för att nå målet, det vill säga valens enligt Vrooms 
förväntansteori (Lee, 2019) och att den nivån var hög. De upplevde även att de faktiskt 
blir belönade om de når målet, det vill säga instrumentalitet (Lee, 2019) och att även 
den nivån var hög. Dock upplevde enbart Cecilia och Emma att de med säkerhet kunde 
nå målet, det vill säga förväntan (Lee, 2019) som i deras fall var av hög nivå. Karolina 
kunde arbeta väldigt mycket utan att nå målet ibland och var därför inte lika säker på att 
hon skulle nå upp till målet, så hennes förväntan var det låg nivå på. Enligt Vrooms 
förväntansteori är valens, instrumentalitet och förväntan beroende av varandra för att nå 
motivation (Ghoddousi et al., 2014). Cecilia och Emma var mycket motiverade i sina 
arbeten vilket kan förklaras med förväntansteorin. Dock var inte Karolinas motivation 
riktigt lika hög, även om hon hade en hög nivå på både valens och instrumentalitet så 
var nivån på förväntan för låg för att skapa hög motivation i arbetet. 
 
Angelicas belöningssystem där hon fick belöning för försäljningar men inte för att 
hjälpa kunder med problem kan uppfattas som orättvist då hon heller inte kunde påverka 
vilka samtal hon fick ta emot. Precis som Aguinis, Joo och Gottfredson (2013) nämnde 
om orättvisa belöningssystem och oönskade beteenden så blev konsekvensen av att 
belöningen enbart riktade sig mot en av de två arbetsuppgifterna, vilket ledde till att 
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personalen fick oönskade beteenden och nästan enbart fokuserade på försäljningar. Det 
orättvisa belöningssystemet medförde på så vis att motivationen till att utföra även de 
uppgifter som inte ingick i belöningssystemet blev mycket låg medan de uppgifter som 
ingick i belöningssystemet blev väldigt motiverande att utföra. Jansen och Waal (2013) 
menar att den viktigaste faktorn för att belöningssystem ska ha en positiv effekt på 
organisationen är att verksamheten anpassar belöningssystemet utifrån organisationens 
struktur. För att belöningssystemet ska kunna ge maximal effekt så bör det utformas så 
att det uppfattas som rättvist för medarbetarna. Detta tycks inte organisationen ha gjort 
på ett bra sätt då enbart en av två viktiga arbetsuppgifter belönades. För att få ut full 
effekt av personalen i samtliga arbetsuppgifter hade organisationen behövt belöna 
samtliga delar likvärdigt. Personalen upplevde inte att belöningssystemet var rättvist 
och agerade därför efter det. Deras beteenden påverkades till att fokusera på det 
lönsamma arbetet och mer eller mindre nonchalera det för personalen icke lönsamma 
arbetet. 
 
Bella upplevde sitt individuella belöningssystem som rättvist då det baserar sig på 
hennes prestationer. Dock upplevde hon att det gruppbaserade belöningssystemet var 
orättvist då hon ansåg att det var svårt att mäta allas prestationer och att det därför blir 
orättvist då några anställda arbetar hårt och några anställda arbetar mindre hårt. Även 
Felicia menar på att gruppbaserade belöningssystem är orättvist. Mattson och Hellgren 
(2014) menar att gruppbaserade belöningssystem är ett bra sätt för att undvika känslan 
av orättvisa. Detta talar emot det Bella och Felicia beskrev då belöningen blir orättvis 
eftersom den riskerar att belöna olika ansträngningar på samma sätt. Trots detta anser 
Felicia att gruppbaserade belöningssystem är orättvist men ändå mer rättvist än vad 
individuella belöningssystem är. Att vår studie talar emot Mattson och Hellgren (2014) 
kan ha sin grund i att Bella arbetar väldigt självständigt utan något nära samarbete och 
därför inte är beroende av sina kollegor och deras prestation och därför upplever ett 
gruppbaserat belöningssystem som orättvist. Felicia däremot är helt beroende av sina 
arbetskollegor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och därmed föredrar hon ett 
gruppbaserat belöningssystem för att arbetskollegorna inte ska utveckla för själviska 
beteenden, samtidigt som hon tycker att båda typerna är orättvisa, men till olika grad. 
Att hon tycker att belöningssystemet som de har på hennes arbetsplats är orättvist går 
hand i hand med att hon inte heller blir motiverad av belöningssystemet.  Enligt Adams 
rättviseteori så kommer rättvisa och således motivation att infinna sig om samma 
ansträngningar belönas på samma sätt (Ryan, 2016). I Bella och Felicias fall blir den 
gruppbaserade belöningen inte rättvis utifrån Adams rättviseteori då olika 
ansträngningar belönas som om de var likvärdiga ansträngningar. Detta medför att en 
orättvisa uppstår på arbetsplatsen och att motivationen till att prestera därför blir lägre. 
Burchett och Willoghby (2004) menar att belöningar som inte är rättvisa kan ha en 
negativ påverkan på medarbetarnas produktivitet vilket går i linje med Felicias 
upplevelse. 
 
Lisa anser att hennes belöningssystem är orättvist då det inte går att påverka om hon får 
belöning eller inte eftersom det inte är baserat på hennes prestation. Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013) menar att det är viktigt att belöningen bygger på relevanta faktorer 
såsom prestation och inte irrelevanta faktorer. Det kan upplevas som om belöningen 
bygger på irrelevanta faktorer i Lisas fall. Framförallt eftersom hon inte vet vad som 
krävs för att nå belöningen. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) påpekar att det är 
väldigt viktigt att belöningssystemet presenteras tydligt för alla anställda så de vet exakt 
vad som krävs för att de ska kunna erhålla belöningen. Detta har inte gjorts för Lisa och 
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således vet hon heller inte vad som förväntas av henne mer än att hon ska göra sina 
vanliga arbetssysslor. I och med det så blir hon heller inte motiverad av belöningen i 
den grad som hon hade kunnat bli. I Vrooms förväntansteori blir förväntan noll och 
motivation blir därför inte möjligt, oavsett hur hög valens och instrumentalitet hon har 
(Ghoddousi et al., 2014). 
 
 

5.3 Konkurrens, samarbete och kommunikation 
Handgraaf et al. (2013) nämner att individuella belöningssystem kan bidra till ökad 
prestation hos de anställda men att det också kan bidra till att det utvecklas en osund 
konkurrens på arbetsplatsen. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) menar dessutom att 
samarbetet kan bli lidande av det individuella belöningssystemet. I de flesta av våra fall 
där det tillämpas ett individuellt belöningssystem så fungerar samarbetet väldigt bra och 
konkurrens existerar knappt. Prestationen verkar öka då varje enskild individ drivs av 
att tjäna pengar men de är trots detta måna om att hjälpa varandra. Informanterna 
beskriver att de hjälper varandra bra inom de olika arbetsplatserna och att de inte 
försöker ta varandras ärenden för att öka sin egen lön. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ 
(2013) beskriver att individuella belöningar kan leda till att individen enbart bryr sig om 
sig själv och att samarbetet blir lidande. Vi upplever att även om samarbete på en 
arbetsplats där personalen bedöms och belönas individuellt inte resulterar i att den som 
hjälper någon kollega får högre lön, så bidrar det med stor sannolikhet till att personalen 
blir mer benägna till att hjälpa varandra även i framtiden. Om personen hjälpte någon 
kollega oavlönat vid det ena tillfället så kan samma person som erhåller hjälp få hjälp 
från någon annan vid ett annat tillfälle som således leder till högre belöning. På så vis 
uppfattar vi att samarbete kan bidra till alla även om det inte märks av direkt och därför 
blir samarbetet bättre för att alla vinner på det i slutändan. Dock beskriver Angelica att 
på hennes arbetsplats är det väldigt dåligt samarbete då det kan leda till att om hon 
hjälper någon så tar det tid från henne och hon kan då riskera att missa en försäljning 
som ger henne belöning. Detta kan bero på att Angelica har en så pass låg grundlön att 
hon inte känner en ekonomisk trygghet och därför inte kan eller vill riskera sin trygghet 
för att hjälpa någon annan. I detta fall blir det som Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) 
nämner mer påtaglig om att samarbetet blir lidande. Vår studie visar att Mikuliċ, 
Šimuniċ och Nikoliċ (2013) resultat endast stämmer i fall där individen inte känner en 
ekonomisk stabilitet och trygghet. Finns tryggheten där så leder inte individuellt 
baserade belöningssystem till sämre samarbete och osund konkurrens. Dessutom 
poängterar Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) att arbeta individuellt kan leda till en 
minskad känsla av tillhörighet som kan leda till en lägre känsla av engagemang, och det 
är något som Angelica upplever på sin arbetsplats där hon egentligen hade föredragit ett 
gruppbaserat belöningssystem då det hade bidragit till en större gemenskap på 
arbetsplatsen. Bobbitt, Randolph och Behling (1972) menar att arbetsförhållande är en 
hygienfaktor i Herzbergs tvåfaktorsteori som skapar missnöje om de inte är bra. Det går 
att direkt koppla till Angelicas arbetssituation som hon upplever missnöje med, då vår 
tolkning är att det just handlar om arbetsförhållandena. Dock skulle en god gemenskap 
kunna skapa ett bättre samarbete på arbetsplatsen likväl som att samarbete skulle kunna 
skapa en god gemenskap. 
 
Både Bella, Felicia och Karolina anser att samarbetet är bristfälligt i deras arbeten. 
Således blir även kommunikationen bristfällig. Mikuliċ, Šimuniċ och Nikoliċ (2013) 
beskriver att en ohälsosam atmosfär kan utvecklas vid bristande samarbete och 
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kommunikation. I Felicias fall är det väldigt tydligt att en ohälsosam atmosfär 
utvecklats då personal och arbetsledare anklagar varandra när de uppstår problem på 
arbetsplatsen. Det bristande samarbetet och den bristande kommunikationen medför att 
ingen vill ta på sig ansvaret för felen då personalen anser att de skulle fått bättre hjälp av 
arbetsledaren och arbetsledaren anser att den inte kunde närvara vid tillfället och att det 
därför är personalens ansvar att se till att allt rullar på som det ska. Felicia anser att 
belöningssystemet delvis ligger till grund för hur samarbetet och kommunikationen 
fungerar då de belönas för att ha så få fel som möjligt i produktionen och att 
arbetsledaren ska stötta när fel uppstår. När de anställda inte får stöttning från 
arbetsledaren leder det till irritation mellan kollegorna vilket skadar samarbetet. 
 
Karolina upplever att det finns lite konkurrens mellan de anställda på hennes 
arbetsplats. De anställda konkurrerar om försäljningar som i sin tur leder till belöning. 
Tanken är att de anställda ska hjälpa varandra och samarbeta, men precis som Mikuliċ, 
Šimuniċ och Nikoliċ (2013) nämner så kan individuella belöningar minska motivationen 
till samarbete, och det är exakt vad som uppstått på Karolinas arbetsplats. Det uppstår 
en osund konkurrens mellan Karolina och hennes kollegor då de till störst del blir 
intresserade av belöningen och således blir samarbetet lidande (Mikuliċ, Šimuniċ & 
Nikoliċ, 2013). Med andra ord är konkurrensen förmodligen betydligt större än vad 
Karolina beskriver den som. 
 
 

5.4 Stress, oro och rädsla 
De informanter som är väldigt beroende av sin prestationsbaserade lön för att få ut en 
lön som går att leva på upplever emellanåt att de är stressade och oroliga. De hade 
önskat att det hade en grundlön så de har lite stabilitet och trygghet när försäljningarna 
inte går så bra. Att informanterna vill ha trygghet och en stabil grund att stå på kan 
kopplas till Maslows teori om trygghetsbehovet som enligt Cao et al. (2013) består av 
säkerhet och trygghet. Då trygghetsbehovet ligger långt ner i behovshierarkin (Acevedo, 
2018; Cao et al., 2013; Hayashi Jr., 2016; Rakić & Živković, 2017) så är det ett starkt 
behov. En del informanter upplevde en bristande trygghet i att inte ha en fast grundlön 
och blir därför motiverade till att prestera så att de kan tjäna pengar för att kunna få 
ekonomisk stabilitet och trygghet. Detta på bekostnad av andra faktorer. Vår studie 
pekar på att belöningssystem som utformas för att belöna ett visst beteende kommer i 
vissa fall få ökade effekter av det beteendet medan andra beteenden som inte belönas 
kommer att hamna i skymundan. Som Angelica beskrev så blev kundservicen lidande 
då den inte gav någon belöning. Behovet av trygghet var så pass stort och motivationen 
att tjäna pengar på bekostnad av bra kundservice stärker behovet av trygghet då lönen 
blev för dålig om kundservicen fick ta för mycket tid. Cecilia, som önskade en grundlön 
i sitt yrke, men som arbetade mot prestationsbaserad lön, upplevde också ett stort behov 
av trygghet. Behovet av trygghet tolkar vi som om det inte var helt uppfyllt då hon 
saknade en grundlön som kunde ge lite stabilitet i svårare tider. Trots att Cecilia inte 
upplevde att hon kände sig helt trygg med nuvarande belöningssystem så fanns det ändå 
tendenser till att hon motiverades av behovet av självkänsla då hon beskrev att hon ville 
bli störst på orten eller att företaget skulle bli störst på orten. Detta talar emot Maslows 
teori då teorin beskriver att en lägre nivå i hierarkin behöver vara uppfylld för att en 
person ska kunna komma till nästa nivå (Acevedo, 2018; Cao et al., 2013; Hayashi Jr., 
2016; Rakić & Živković, 2017). Precis som Acevedo (2018) påpekar, så är teorin 
kritiserad för att inte ta hänsyn till skillnader i olika kulturer vilket skulle kunna medföra 
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att i ett modernt samhälle så är kanske inte behovshierarkin någon hierarki utan det kan 
finnas brister i lägre nivåer utan att det påverkar de högre nivåerna. 
 
Flera av informanterna beskriver att perioder som är sämre och som därför inte ger så 
bra lön kan vara stressande och skapa oro. Det beskriver även Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013), Landry et al. (2017) och Sorauren (2000) som poängterar att 
monetära belöningssystem kan ha en påverkan på individens psykiska hälsa. Att inte 
veta vad man kommer få för lön eller om man kommer kunna täcka sina utgifter kan 
skapa stress och oro. Hur ihållande den känslan är kan variera. Cecilia och Emma 
beskriver att de kan känna oro och stress i perioder där försäljningen är låg men att de 
ser till att ha en bra buffert som klarar av sämre månader. På så vis infinner sig oron hos 
dem men går ganska snabbt över då de är medvetna om att lönsamheten varierar mellan 
olika årstider, vissa årstider är det bättre och vissa är det sämre. Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013) och Sorauren (2000) beskriver att stressen och oron kan leda till 
minskad motivation och byte av arbetsplats. Cecilia och Emma som oroade sig stundtals 
hade ingen påverkan på motivationen utan de fortsatte kämpa på med försäljningarna då 
de visste att det var uteblivna försäljningar som skapade oron och stressen och att det 
fanns bättre och sämre perioder. Johannas stress och oro däremot ledde inte bara till att 
hon bytte arbetsplats, utan hon bytte yrke helt och hållet, precis som den följd som 
Aguinis, Joo och Gottfredson (2013) och Sorauren (2000) beskrev. 
 
Angelica känner sig inte alltid som en så bra människa då hon ibland behöver lura sina 
kunder för att tjäna pengar. Detta medför att hon får dåligt samvete, men att det är 
tvunget om hon ska kunna få en lön som hon kan försörja sig på. Hon mår inte alltid så 
bra på grund av det. Aguinis, Joo och Gottfredson (2013), Landry et al. (2017) och 
Sorauren (2000) menar att det monetära belöningssystemet kan ha en påverkan på de 
anställdas psykiska hälsa, vilket blir väldigt applicerbart på Angelica. Aguinis, Joo och 
Gottfredson (2013), Landry et al. (2017) och Sorauren (2000) menar dessutom att det är 
viktigt att belöningssystemet kongruerar med organisationens intressen då det annars 
finns en risk att de anställda skapar en rädsla för att misslyckas. Angelica har en rädsla 
för att misslyckas då hon inte vill bli ogillad av hennes kolleger. Då hennes 
arbetsuppgifter är både kundservice och försäljning men enbart försäljningen räknas för 
att nå upp till målen som finns på anslagstavlorna på arbetsplatsen, så blir kundservicen 
lidande. Med andra ord kongruerar inte belöningssystemet med organisationens 
intressen och rädslan för att misslyckas blir mer påtaglig hos Angelica. 
Belöningssystemet som tillämpas i organisationen där Angelica jobbar ger upphov till 
negativa sidoeffekter på grund utav sin utformning. 
 
Studiens resultat visar att belöningssystemet ger upphov till stressade medarbetare. Det 
är dock inte alla som upplever stressen som negativ. Bella upplever en ständig stress, 
men att stressen inte är negativ. Den stress hon känner motiverar henne till att utvecklas 
och tänka i andra banor för att hon ska kunna nå sin bonus. Detta talar emot Aguinis, 
Joo och Gottfredson (2013), Sorauren (2000) och Landry et al. (2017). Den stress Bella 
känner gör henne mer motiverad och leder till att hon förbättrar sin arbetsprestation. 
Bella har å andra sidan en ekonomisk trygghet där hon har en stabil grundlön och därför 
inte behöver oroa sig ifall hon inte når mål, hon kan ändå betala sina utgifter utan att 
behöva känna sig stressad ifall lönen räcker till. 
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5.5 Kvalité och utebliven belöning 
Kvalitén på arbetsuppgifter som inte innefattas av belöningssystemet verkar inte 
påverkas nämnvärt hos de flesta informanter. Detta då de flesta ser en koppling mellan 
alla arbetsuppgifterna och att det därför inte finns någon arbetsuppgift som inte 
innefattas av belöningssystemet. Dock påverkas kundservicen på Angelicas arbetsplats 
väldigt negativt då den inte innefattas av belöningssystemet. Hammermann och Mohnen 
(2014) menar att individuella belöningar ökar prestationen genom att de anställda blir 
mer produktionsinriktade på de områden som kan ge belöning. De tillägger dock att de 
anställda på grund av detta också blir mer själviska och inte bryr sig om andras behov i 
samma utsträckning. Detta går i linje med Angelicas upplevelse då hon inte anser att 
hon har något annat val än att vara självisk på grund utav belöningssystemets 
utformning. 
 
Martono, Khoiruddin och Wulansari (2018) och De Gieter och Hofman (2015) 
beskriver att ett belöningssystem bidrar till ett serviceorienterad beteende, dock visar 
resultatet i Angelicas fall att det har motsatt effekt på en arbetsuppgift som inte 
innefattas. I de andras fall, de som ser en koppling mellan alla arbetsuppgifter, utvecklar 
det definitivt ett serviceorienterat beteende. Detta kan bero på att då de uppfattar att alla 
arbetsuppgifter är kopplade till belöningssystemet så är det viktigt att vara 
serviceorienterad för att inte gå miste om kunder. Man kan fundera över om Angelica 
och hennes kollegor hade haft nytta av att inte slarva med kundservicen och om det 
kunde lett till fler försäljningar. Kunden som behövde hjälp med ett problem hade fått 
större förtroende för försäljaren om den fick bra service och således hade försäljaren 
eventuellt kunnat sälja mer till de som egentligen enbart ringde för att få ett problem 
löst. Lowe och Wilson (2017) menar att organisationens långsiktiga intressen kan 
hamna i skymundan då de anställda fokuserar på de mått som prestationen baseras på. 
Företaget borde därför belöna även för hög kundnöjdhet för att bygga starka och 
långsiktiga relationer till kunderna och på så vis få bättre resultat på sikt. 
 
Lisa tycker att det är fel att företaget gör stora vinster men ändå inte belönar sin 
personal med en bonus. Hennes motivation till att anstränga sig sjunker av den uteblivna 
bonusen. Aguinis, Joo och Gottfredson (2013) menar att de anställda kan utveckla en 
känsla av att de har rätt till monetära belöningar och att det inte är en belöning för bra 
prestationer. Lisa verkar anse sig ha rätt till belöning, dock, som vi nämnt tidigare, så 
vet inte Lisa vad som krävs av henne för att erhålla belöningen så känslan av att ha rätt 
till belöning infinner sig i och med att hon åkt till sitt jobb och utfört sitt arbete. Lisa ser 
med andra ord inte någon koppling till hennes prestation och bonus utan anser att 
bonusen är en självklarhet för att de anställda ska vara nöjda med sin arbetsplats, detta 
går i linje med Herzbergs tvåfaktorsteori som menar på att pengar är en hygienfaktor. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av 
monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar 
prestationen. Våra forskningsfrågor är: 
 
- Vad finns det för effekter av monetära belöningssystem? 
- Hur påverkas prestationen av monetära belöningssystem? 
- Vad är det som främst påverkar vad monetära belöningssystem får för eventuell 
effekt? 
 
 

6.1 Slutsats 
Monetära belöningar medför en ökad motivation hos de anställda då monetära 
belöningar är en stor drivkraft vilket påverkar prestationen positivt. Dock kan monetära 
belöningarna även i vissa fall bidra till att motivationen istället minskar vilket kan ha en 
negativ påverkan på prestationen. Det som främst pekade på om belöningssystemet 
ledde till negativa eller positiva effekter hos våra informanter var ifall informanterna 
hade en ekonomisk trygghet i form utav en stabil grundlön eller inte. En annan 
bidragande faktor till att motivationen minskar vilket kan ha en negativ påverkan på 
prestationen var om det monetära belöningssystemet inte anses vara rättvist eller att de 
anställda gått miste om den monetära belöningen. Monetära belöningar har även visat 
sig skapa stress, oro och en rädsla för att misslyckas, detta främst i de fall där det finns 
ett individuellt prestationsbaserat belöningssystem där informanterna inte hade en 
ekonomisk trygghet. Belöningssystemet kan även ha en negativ påverkan på kvalitén på 
de arbetsuppgifter som inte innefattas av belöningssystemet i form av att 
ansträngningarna i de arbetsuppgifterna minskar. Konkurrensen och samarbetet har 
också visat sig påverkas på ett negativt sätt i vissa fall då individerna mest fokuserar på 
det som ger dem själva belöning, vilket kan påverka prestationen negativt. Dock visade 
det sig att i de flesta fall så påverkades inte konkurrensen och samarbetet av monetära 
belöningar och därav inte heller prestationen. Det finns således både positiva och 
negativa effekter av monetära belöningssystem som påverkar prestationen och 
organisationer behöver ta hänsyn till dessa vid implementeringen av ett monetärt 
belöningssystem så att de kongruerar med organisationens intresse. 
 
 

6.2 Reflektion kring studiens genomförande 
Vår ursprungliga plan var att enbart studera en bransch och en form av det monetära 
belöningssystemet. Dock stötte vi på hinder i den planen då vi inte lyckades få 
tillräckligt många informanter att ställa upp på intervju. Således planerade vi om och 
kom fram till att istället ge en bredare bild av monetära belöningssystem och studera 
olika former av de monetära belöningssystemen. 
 
 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

Då vår studie ger en bild av flera av olika monetära belöningssystemen hade det varit 
intressant att studera ett specifikt monetärt belöningssystem för att tydligare kunna se 
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likheter och olikheter i det specifika belöningssystemet. Även i det fallet hade en 
kvalitativ studie varit att föredra då det kan bidra till en djupare förståelse för det 
specifika belöningssystemet.  
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Bilaga 1 - Mejl till informanter 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst som just nu skriver 
examensarbete i företagsekonomi om negativa effekter av monetära belöningssystem. 
 
Generellt syftar ett belöningssystem till att motivera de anställda och de positiva 
effekterna av belöningssystem är väl studerat. Dock saknas det empiriskt resultat av de 
negativa effekterna. Således syftar vår studie till att skapa kunskap om det finns 
negativa effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur de i sådana fall 
påverkar arbetet. 
 
Vi väljer strategiskt ut de informanter som uppfyller våra kriterier för att kunna bidra till 
studien och vi anser att du skulle kunna bidra i mycket hög grad till studien. Därför 
undrar vi om du har möjlighet att bidra med din kunskap och dina erfarenheter och 
ställa upp på en intervju? 
 
Du kommer vara helt anonym i uppsatsen och intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 
Intervjun kommer spelas in och enbart avlyssnas av författarna till uppsatsen. 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
  

Anton Gustafsson Ann-Sofie Nguyen 

anton.gustafsson.2@student.hv.se ann-sofie.nguyen@student.hv.se 

0761128985 0700985748 
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Bilaga 2 - Information till informanter 
● Du bestämmer själv om du vill delta eller inte i intervjun. 
● Du har när som helst rätt att avbryta intervjun. 
● Du har rätt till att avstå från att svara på frågor du inte vill besvara. 
● Du har rätt till att när som helst återgå till en tidigare fråga för att ta tillbaka, 

ändra eller komplettera ditt svar. 
● Du kommer vara anonym i uppsatsen. 
● Företagets namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. 
● Insamlade data kommer enbart hanteras av oss som utför studien och inga 

obehöriga kommer ha tillgång till insamlade data. 
● Insamlade data kommer enbart användas för syftets ändamål. 
● Insamlade data kommer förstöras efter uppsatsens godkännande. 
● Empiri kan komma att citeras och refereras till från utomstående. 
● Vi ser väldigt små risker eller följder med din medverkan. Detta då svaren 

varken kan kopplas till dig som individ eller till den organisation du är verksam 
vid. 

● Intervjun kommer att spelas in. 
● Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om det finns 

negativa effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur de i sådana 
fall påverkar arbetet. 

● Syftet kan komma att formuleras om, dock kommer det syfta till samma sak. 
● Godkänd uppsats kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga 

Arkivet. 
● Med “monetärt belöningssystem” avser vi belöningar av kontant slag. Det kan 

till exempel vara prestationsbaserad lön, löneökning och bonus.  
● Vi kommer inleda med frågor om din bakgrund, dessa kommer vi inte redovisa 

utan de kommer enbart vara oss forskare till hands för att underlätta för oss vid 
tolkning av materialet. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Frågor till samtliga informanter - Bakgrund 

● Vad heter du? 
● Vilket år är du född? 
● Vad har du för position i organisationen? 
● Hur länge har du arbetat i din nuvarande organisation? 
● Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande yrke? 

 
Frågor till samtliga informanter - Generella 

● Beskriv ditt belöningssystem. 
● Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
● Hur trivs du på din arbetsplats? 

 
Frågor till samtliga informanter - Specifika 

● Upplever du att det finns konkurrens på arbetsplatsen? 
● Påverkar belöningssystemet konkurrensen på arbetsplatsen?  
● Påverkar belöningssystemet din arbetsdag? 
● Hur tycker du att företaget ska agera vid bra utförda prestationer?  
● Vad motiverar dig till att prestera? 
● Upplever du att du har möjlighet att påverka om du får belöning eller ej?  
● Om en belöning utlovas för ett arbete, hur påverkar det dig? 
● Finns det något som skapar missnöje hos dig på arbetsplatsen? 
● Påverkas kvalitén på arbetsuppgifter som inte innefattas av belöningssystemet? 
● På vilket sätt får ni instruktioner om hur ni når belöningen? (Får ni tillräckliga 

instruktioner?)  
 

Frågor till informanter med individuellt belöningssystem 

● Upplever du att det finns några negativa aspekter av att ha ett belöningssystem 
där du som individ blir belönad för dina prestationer? 

● Hade du föredragit ett gruppbaserat belöningssystem? Varför? 
 

Frågor till informanter med kollektivt belöningssystem 

● Upplever du att det finns några negativa aspekter av att ha ett belöningssystem 
där ni som grupp blir belönade för era gemensamma prestationer? 

● Hade du föredragit ett individuellt baserat belöningssystem? Varför?   
 

Frågor till samtliga informanter 

● Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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