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Förord  

Vi vill tacka alla företag som har varit med i vår undersökning och är en stor del till att vi har 

kunnat genomföra denna studie. Utan er hade vi aldrig kunnat få den nyttiga information och 

materialet som har varit nödvändigt för studien. Vi vill även rikta ett stort tack till alla 

intervjupersoner som har medverkat, utan er hade detta aldrig varit möjligt. Avslutningsvis 

vill vi också tacka vår handledare Henrik Linderoth som i denna studie gett oss värdefulla råd 

och väglett oss på ett stödjande vis.  
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Abstract 

It has become more and more common for companies to implement reward systems. The 

reason why companies start to use these systems is because of the competition that now is 

growing stronger and stronger, therefore it’s very important to try and raise the employee’s 

motivation in work. It can also make the workers more loyal to the organization and make the 

key individuals to stay put. The motivation can be seen as a process and discusses three 

different concepts. When used correctly the reward system can be a motivation for the 

employees to reach the goals that are set in the company. There are different types of reward 

systems, individual and collective. In the first one we mention, the rewards are given 

separately to individuals and the staff are rewarded through their achievement. The other one 

is given out to a group and everyone gets the same amount of the reward.  

 

We’ve used a qualitative method to try and analyze and understand how the employees are 

motivated by an individual and collective reward system. A case study research was used, 

because we wanted to get a closer look into the banks and brokers. All 8 interviews have been 

made in each and one of the interviewee’s offices. With help of our key terms in the 

theoretical framework we’ve been able to ask our questions.  

In the same chapter as the theoretical framework we have in the first piece described 

organizations and individuals, how they relate to each other. Rewards is the next step in this 

process, and begin with explaining what motives there can be to apply a reward system in a 

company and which behaviors it can raise. We also bring up what kind of different rewards 

that exists. Under the headline motivation, we’ve used two theories, expectancy and equity, 

also work orientation has been looked at. In the empirical data our respondents explain to us 

how they are motivated in their respective system and also quite precise tell us how they 

experience the fairness and expectancies in their systems. When we analyze our theory and 

the data that we have gathered, a comparison between them will be made with the help of our 

key terms, we will analyze what differences and similarities that emerge. This will later on 

lead to our conclusions. Here, we will discuss how the interviewee’s motivation is affected by 

an individual and collective reward system. The final conclusion proves that the motivational 

process in individual and collective reward systems affect the employees differently. 

Key terms: Reward systems, Rewards, Individual, Collective, Motivation, Motivational 

process, Equity, Expectancy. 
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Sammanfattning  

Det har blivit allt vanligare att företag inrättar belöningssystem. Anledningen till att företag 

väljer att använda sig av dessa system är på grund av att konkurrensen blir allt hårdare. Det är 

det viktigt att försöka höja medarbetarnas motivation i arbetet, få personalen att vara mer lojal 

och viktiga nyckelpersoner att stanna kvar. Motivationen kan ses som en process och 

behandlar tre begrepp. Genom att använda belöningssystem kan motivationen för att uppnå 

företagets mål öka. Det finns olika typer av belöningssystem, individuella och kollektiva. I 

den förstnämnda ges belöningarna ut enskilt till individer och personalen belönas utifrån vad 

de presterar. Den andra utgår ifrån att ge belöningar till en grupp och alla får ta del av samma 

summa som belöningen innebär.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att studera hur anställdas motivation formas och 

påverkas av ett individuellt respektive kollektivt belöningssystem. En fallstudie användes för 

att kunna gå in närmare på djupet i dessa. Alla 8 intervjuer har skett i respektive respondents 

arbetsplats. Med hjälp av våra nyckelbegrepp som finns i den teoretiska referensramen har vi 

kunnat ställa våra intervjufrågor.  

Under den teoretiska referensramen har vi delat upp den i organisationer och individer, 

sambandet mellan dem förklaras. Belöningar är nästa del med motiv till varför de ska 

tillämpas och vilka beteenden ett belöningssystem kan medföra. Även vilka olika slags 

belöningar som finns. Under motivation tas olika teorier upp, dessa är rättvisa och förväntning 

samt work orientation. I empirin förklarar våra respondenter om hur de blir motiverade i sina 

respektive belöningssystem samt att de mer detaljerat berättar hur de upplever rättvisa och 

förväntningar i systemen. I analyskapitlet utförs en jämförelse mellan teorin och den empirin 

som samlats in från respondenterna, detta kommer vi med hjälp av våra nyckelbegrepp 

analyseras skillnader och likheter. Detta leder vidare till våra slutsatser. I slutsatsen kommer 

vi att diskutera hur de anställda blir påverkade av ett individuellt och ett kollektivt 

belöningssystem. Slutsatsen påvisar att motivationsprocessen i individuella och kollektiva 

belöningssystemet skiljde sig åt på olika sätt. 

Nyckelord: Belöningssystem, Belöningar, Individuella, Kollektiva, Motivation, 

Motivationsprocess, Rättvisa, Förväntningar.  
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1 Inledning 

I första kapitlet av studien kommer bakgrund att presenteras som följs upp av en 

problemdiskussion. Därefter kommer problemformuleringen att presenteras. Syftet med 

arbetet kommer även att tas upp, och avslutningsvis framförs arbetets disposition. 

1.1 Problembakgrund  

För att styra en organisation mot de mål som ledningen har ställt upp, krävs det att de 

anställda jobbar med planering, genomförande, samt uppföljning och anpassning av 

verksamheten i förhållande till de planer och mål som finns. Målen kan vara av finansiella 

och icke-finansiella slag. För att uppnå dessa krävs det att organisationen tar hjälp utav olika 

styrmedel för att styra mot målen. Det finns olika klassificeringar av styrmedel som är 

uppdelade i formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserade styrning. 

Organisationsstruktur innefattar organisationsform, ansvarsfördelning, och belöningssystem 

(Ax, et al., 2009).  

På 1920-talet började belöningssystem bli ett alltmer vanligt och populärare inslag för företag. 

Drygt ett decennium efter det, introducerades något som hette ”the Scanlon plans”. Denna idé 

vars namn är detsamma som en tjänsteman i stålarbetarnas union, Joe Scanlon försökte binda 

samman en länk mellan arbetarnas deltagande och företagets lönsamhet. Genom ett aktivt 

deltagande av de inblandade kan detta förhindra företag från att misslyckas med sina 

ekonomiska mål (Garen, 1999). Det primära syftet med belöningssystem är att det kan 

motivera de anställda för att det i sin tur leder till att de utför sina uppgifter på ett effektivt sätt 

och hela tiden försöker förbättra dem. Med andra ord skall anställda prestera något utöver det 

vanliga (Chen & Hsieh, 2006). Dock så kan belöningssystemet bli ett kostsamt misslyckande 

om inte företaget når upp till de önskade resultaten samt om det inte tillämpas på rätt sätt 

(Bushardt, et al., 2007). 

Tanken med att införa ett belöningssystem i ett företag är att övertyga kompetent personal om 

att stanna, samtidigt som det kan fungera som ett lockbete till omgivningen. Organisationen 

kan bli alltmer attraktiv i andras ögon och ser företaget som en potentiell arbetsplats, detta är 

enligt Smitt (2004), en stark orsak men det behöver inte vara exakt på detta vis. Samtidigt 

som vissa värderar pengar och bonusar, lägger andra mer värde på icke-monetära faktorer 

som bättre arbetstider och mer ansvar. Dessa två typer av belöningar kallas för monetära och 
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icke-monetära belöningar. Företag som använder sig utav belöningssystem har som syfte att 

att använda den som incitament för de anställda att uppnå de mål som finns i organisationen. 

Belöningar kan vara ett effektivt sätt att styra sina anställda på, finansiella belöningar får 

förhoppningsvis arbetarna motiverade till att ge allt och höja deras prestationer. Lönsamheten 

i ett företag kan komma att öka om dess personal är motiverade i sitt arbete (Lindblom, 1996). 

Motivation kan definieras som anledningen för individer att göra någonting (Gomez & 

Wingate, 2005). Ordet motivation kommer ursprungligen från latin och betyder movere som 

ordagrant betyder att röra sig (Islam & Ismail, 2008). Det kan också ses som ett psykologiskt 

uttryck som finns hos en människa. Dessa uttryck kan forma ett visst beteende för att kunna 

nå olika mål som sätts upp av individer. Det finns ett flertal teorier om motivation som 

förklarar varför vi gör saker som vi gör, samt att människan prioriterar vissa saker mer än 

andra (Nationalencyklopedin, 2013). En av dessa är Vrooms förväntningsteori, som ser 

motivatonen som en process (Stecher & Rosse, 2007).  

1.2 Problemdiskussion 

Individuella belöningar ges ut till enskilda individer utifrån vad de åstadkommer. Några av de 

vanligaste individuella belöningar som förekommer är lön, befordran, vinstdelning, 

prestationslön utöver sin "fasta lön", utmärkelser med mera. Dessa belöningar kan uppmuntra 

till att prestera bättre.  Med andra ord kan individuella belöningar höja prestationen hos de 

anställda. Dock så skiljer sig effekterna på belöningarna åt, då det är osäkert att de anställda 

presterar på topp hela tiden, utan prestationsnivåerna kan variera (Bushardt, et al., 2007). 

Individuella belöningar kan föra med sig vissa nackdelar, det kan bland annat påverka de 

anställda negativt. De anställda kan också bli indirekt uppmuntrade till interna tävlingar, där 

varje person jobbar ensam för att nå belöningarna som finns. Det här tillvägagångssättet kan 

få samarbetet i grupperna att minska samt skapa interna konflikter (McClurg, 2001).  

 

De lag-baserade belöningarna innebär att det är en grupp av anställda som får ta del av 

belöningen för den insats de har lagt ner i sitt arbete. På senare år har inslaget av belöningar 

till hela grupper blivit allt vanligare bland företag. Några av anledningarna till att 

gruppbelöningar används är för att med hjälp av dem främja utbyte av information bland de 

anställda. De kan även lära sig mer om organisationen istället för att skapa interna tävlingar 

mot varandra (Rack, et al., 2011). Incitament för grupper är ofta det som kan utveckla 

lagarbetet och är den faktor de flesta företag vill ha i sin organisation. 
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Organisationens belöningssystem ska vara utvecklat för att kunna stärka gruppens prestationer 

(McClurg, 2001). En sak som kan ha en negativ påverkan på en grupp är när personer bara 

glider med i arbetet och inte presterar. Det kan försämra gruppens sammanhållning och i 

längden kan det leda till att flera i gruppen blir frånvarande (Murphy, et al., 2003). Att kunna 

distribuera ut belöningarna på ett rättvist sätt är bra för effektiviteten. Det finns två modeller 

som kan tillämpas när belöningen delas ut. En av dessa är jämlikhetsprincipen där alla 

medlemar i gruppen får samma summa som varandra, vare sig de varit delaktiga eller inte. 

Nackdelarna med jämlikhetsprincipen kan medföra minskad motivation på grund av att andra 

framhåller sig själva när de alls inte har medfört något positivt i uppdraget som utförts (Rack, 

et al., 2011). Samtidigt kan det också minska individernas eget initiativtagande (McClurg, 

2001). Ändå visar empiriska resultat prov på att denna modell av jämlikhet ökar gruppens 

upplevda harmoni, solidaritet och sammanhållning. Den andra modellen grundar sig på 

rättvisa, där ersättningen ges i proportion till vad anställda åstadkommit under arbetets gång. 

Alla ser rättvisa på olika sätt, därför blir det svårt att avgöra vem som har rätt till mest (Rack, 

et al., 2011)? Företag har stor makt och kan utforma belöningssystemen på sätt som de 

anställda inte kan påverka. Exempelvis kan företaget vilja höja kundservicen inom 

organisationen därför lägger företaget stort fokus på att förbättra denna del genom att endast 

belöna prestationer kopplade till kundservicen. Detta kan leda till att de anställdas motivation 

samt förväntningar åsidosätts i förmån till företagets intressen (Nisar, 2006). Med andra ord 

begränsar företaget de anställdas motivationsprocess, då de inte tar hänsyn till 

förväntningarna hos de anställda, vilka belöningar de egentligen uppskattar och om de blir 

motiverade av belöningarna.  

1.3 Problemformulering 
Efter vår problembakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till följande 

problemformulering och den lyder på följande sätt:  

 Hur byggs motivationsprocessen upp och formas för de anställda i ett individuellt 

respektive kollektivt belöningssystem?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förklara och beskriva hur motivationsprocessen för medarbetarna 

formas och byggs i ett individuellt och kollektivt-baserat belöningssystem. Vidare vill vi även 

undersöka huruvida de anställda ansåg systemet vara rättvist utformat. 
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1.5 Disposition 

1. Inledning. Här diskuteras ämnets bakgrund, vilket leder till en problemdiskussion där vi 

identifierar vissa intressanta problem. Här ingår också problemformuleringen och själva syftet 

till arbetet.  

2. Metod. Efter inledningen, kommer det i metodavsnittet tas upp vilken data som har använts 

i arbetet samt studiens trovärdighet. Även den angreppsätt och urval som valts, kommer att 

diskuteras. 

3. Teori. Efter metodavsnittet följer den teoretiska referensramen. Här tas upp olika teorier 

kring vårt valda ämne.  

4. Empiri. Därefter är det dags för empirin, där resultatet av de intervjuer som genomförts i 

företagen vi valt, kommer att presenteras.  

5. Analys. Syftet med analysavsnittet är att med hjälp av teorin försöka förklara empirin. 

6. Slutsats. I det sista avsnittet i uppsatsen kommer resultatet av studiernas betydelse 

diskuteras i relation till vårt syfte, samt problemformulering. 

7. Referenser. Här listas dem referenser som använts i studien. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs samt motiveras vilken metod val som kommer att användas och vilken 

urval som gjorts i studien. Därefter kommer en diskussion om datasamling och studiens 

trovärdighet att redovisas. 

2.1 Metodval 

Vi utgick från vår problembakgrund och problemdiskussion som sedan ledde till det problem 

vi ville undersöka och själva syftet med undersökningen. Det finns två metoder att använda 

sig av när de gäller att skriva en forskningsstudie. Dessa är kvalitativ eller kvantitativ metod 

(Patel & Davidson, 2011). Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då målet var att 

beskriva och nå en djupare förståelse för hur motivationsprocessen var utformade i 

individuella och kollektiva belöningssystem. Samt vilka skillnader och likheter som kunde 

uppstå vid de olika belöningssystemen. Eftersom vi siktade på att gå in i ämnet mer 

djupgående, räckte det med ett få antal respondenter att försöka fånga deras personliga åsikter, 

vilket gick med den kvalitativa metoden. Hur kommer det sig att individuella samt kollektiva 

belöningssystem lyckas med processen att motivera de anställda i jobbet? Starrin & Svensson 

(1994) menar också på att inom forskningsprocessen så skall man använda den metod som 

passar till sitt undersökningsområde, för att det ska vara relevant i förhållande till 

problemformuleringen och syftet.   

Med hjälp av intervjuer från fem olika företag kunde studien genomföras. Den kvalitativa 

metoden går ut på att ett samspel sker mellan respondenterna och intervjuaren (Holme & 

Solvang, 1997). Vi valde att utesluta den kvantitativa metoden då vi inte använde oss utav 

siffror eller statistisk data i detta arbete, då den grundar sig på att nå en stor population och 

enkätundersökningar går inte in på djupet på samma sätt som en intervju gör (Bryman, 2011). 

2.2 Fallstudie 

Vi utförde en fallstudie på fem olika företag som passade in på vår studie. Företagen som vi 

valde la grunden till denna studie. Vårt mål var att beskriva hur motivationsprocessen 

utformas i ett kollektivt och ett individuellt belöningssystem. Om motivationsprocesserna 

skiljde sig åt och hur de gjorde det.  Mäklarna använde sig av ett mer individuellt 

provisionsbaserat system och banksektorn i detta fall använde sig mer av kollektivt. Dock är 

inte kollektivt det vanligaste inom banksektorn, men då vårt mål var att jämföra dessa två 

system passade undantaget som fanns väldigt bra. Yin (2009) anser att den vetenskapliga 

metod som väljs ska passa in i sammanhanget och kontexten tillsammans med 

frågeställningarna. Ju mer frågorna avser att beskriva vissa omständigheter, desto mer 
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relevant kommer fallstudien då att bli. Metoden är också användbar ju mer frågorna avser att 

gå in på djupet och kräver att man bearbetar informationen angående problemet. Då vårt mål 

var att undersöka hur individuella och kollektiva belöningssystem motiverar anställda, 

överensstämde en fallstudie väl med vårt givna problem. Med en fallstudie innebär det att en 

undersökning görs på en grupp som är avgränsad. När vi utförde denna fallstudie så försökte 

vi täcka så mycket information som möjligt för att få en klar helhetsbild över hur de anser sig 

bli motiverade i respektive system. 

Beroende på en persons preferens och personlighet, väljer de organisation utifrån det 

(Taormina & Mei Lao, 2006). För att kunna bli motiverad till ett individuellt belöningssystem 

måste det finnas en drivkraft hos individen och känna att varje dag blir en utmaning. 

Målmedvetenhet ska finnas hos individen, då det kan passa folk som är individualister och 

väldigt självgående. Det kunde vara intressant att undersöka hur mäklarnas motivation blev 

påverkade av ett indviduellt belöningssystem. Mäklarna undersöktes på grund av att de 

tillämpade ett belöningssystem, där medarbetarna fick sin lön beroende på hur många objekt 

de sålde per månad. Vi intervjuade totalt 4 olika mäklarföretag och 2 av dessa hade en 

teambaserad provision, medan de andra 2 hade en individuell provision. Eftersom systemen 

skiljde sig åt och belöningarna delades ut på olika sätt, ett individuellt och teambaserat trodde 

vi att detta kunde lyfta arbetet ytterligare en dimension till.  

Ett exempel som vi undersökte var ett företag med ett kollektivt belöningssystem som hade 

lyckats med att implementera och behålla sitt belöningssystem intakt. Med den kollektiva 

belöningen så fick anställda flera möjligheter, till exempel efter en viss tid kunde de välja att 

ta ut pengar eller att låta dem vara kvar så dem anställda fick ett långsiktigt pensionssparande 

(Smitt, et al., 2002). Denna kollektiva belöningsätt som banken hade tillfört skapade en viss 

trygghet då anställda inte behövde tävla mot varandra om belöningar, de anställda delade 

istället på belöningen beroende på hur länge de hade varit i tjänst. Detta bidrog till att 

anställda strävade efter samma mål och kände samhörighet, detta i sin tur kunde leda till ett 

fungerande samarbete. Anställda motiverades genom att systemet var rättvist utformat och 

alla fick ta del av belöningen. De anställda kände en trygghet på arbetsplatsen och detta 

bidrog starkt till att de blev mer lojala och stannade kvar i företaget en längre tid.  

På så sätt hoppades vi att kunna få bättre kunskap och förståelse kring belöningssystemet och 

hur motivationsprocesserna formades. Det var främst med hjälp av fallstudien som vi skulle 

kunna ta reda på hur respektive belöningssystem motiverade sina anställda.  
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2.3 Datasamling 

Det finns två sätt att samla in sin data på, primär och sekundärdata. Vi använde oss utav både 

primär och sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in för första gången. Personliga 

intervjuer genomfördes med respondenterna för att få en djupare förståelse kring vårt problem 

som skulle undersökas. Sekundärdata är data som redan finns och som alla kan ta del av 

genom artiklar och kurslitteratur bland annat.  

Holme & Solvang (1997) förklarar att den kvalitativa metoden förlitar sig på det resultat 

forskaren har fått fram av sina egna tolkningar gällande till exempel teoretisk referensram, 

motiv och sociala processer. Samt menar Andersen (1994) att när man antar den kvalitativa 

metoden som angreppssätt får forskaren se upp med att inte bli för subjektiva. Det innebär 

alltså att intervjuerna som genomfördes kunde tolkas på ett annat sätt än vad respondenterna 

egentligen menade. Sannolikheteten för att intervjupersonerna kunde missuppfatta den fråga 

de fick fanns och att de istället gav svar på något helt annat än vad vi var ute efter. Det i sin 

tur ledde till att analysresultaten därmed blev beroende av hur tolkningen gick till. Därför var 

det särskilt viktigt att lägga stor vikt på att få så bra förutsättningar som möjligt när vi 

genomförde intervjuerna. När vi träffade våra intervjupersoner tyckte vi därför att det var 

viktigt att se hur de reagerade på vissa frågor, om kroppsspråket påverkades något eller om de 

var undvikande vid vissa av frågorna. Saker som vi inte skulle ha kunnat lägga märke till om 

vi inte hade genomfört intervjuerna. Vi förväntade oss att få ut värdefull information av 

respondenterna och därför gällde det att vara väl förberedd inför intervjuerna då vi ställde 

relevanta frågor.    

Vi genomförde en semistrukturerad intervju med både chefer och vanliga anställda i företaget. 

Cheferna valde vi att intervjua på grund av att dem förmodligen hade stor kunskap om hur 

belöningssystemen var utformade och vad som ingick i dessa. Därefter valde vi att intervjua 

anställda för att få deras perspektiv om hur de blev motiverade, och vad för slags belöningar 

som höjde deras prestationer. Anledningen till varför vi valde en semistrukturerad intervju var 

för att den hade fler fördelar som passade till vårt problem som undersöktes. Vi fick fram 

respondenternas egna synsätt och reflektioner på belöningssystemet och vi var också ute efter 

väldigt utförliga svar (Bryman, 2011). Vi kunde tillexempel få tag på information som är svår 

att få tag på annars. Vi blev informerade om insikter och olika värderingar kring vårt ämne 

(Östbye, et al., 2004).  
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Vi föreberedde en del frågor som ställdes till cheferna och de anställda under intervjuerna. 

Frågorna var öppna till en början där vi ville få respondenterna en att chans att svara brett och 

prata fritt och sedan komma med egna reflektioner. Därför ställde vi var, när och hur frågor 

till våra respondenter. Detta ledde till att det blev lättare att fortsätta intervjun och vi fick 

mycket värdefull information (Jacobsen, 1993). Under intervjuns gång så ställde vi allt mer 

enkla och raka frågor för att få så direkta och precisa svar som möjligt (Trost, 2010). På så 

sätt fick vi en djupare förståelse kring individuella och kollektiva belöningar, och försökte 

koppla allt detta till hur organisationer går tillväga för att höja anställdas motivation.  

2.4 Urval 
Fallen som valdes att ta med i forskningsstudien, var en bank som använde sig av ett 

kollektivt belöningssystem och det andra med individuellt belöningssystem fick vi med 4 

mäklarföretag. Men från början var det tänkt att vi skulle ha med Carlings som fall, då vi hade 

fått råd om det av en lärare på högskolan. Deras belöningssystem upplevdes vara intressant att 

jämföra mot ett kollektivt, men vi fick ett bakslag när de meddelade att de inte hade någon 

avsikt att vara med i studien. Det vi inte visste i förhand om mäklarna var att två av dessa 

använde sig av en individuell provision, medan de två andra företagen använde sig av en mer 

teambaserad provision i det indviduella belöningssystemet. Efterhand blev det en lite annan 

riktning på arbetet, med en extra grupp som vi inte hade räknat med från början, men till slut 

blev det ändå en extra dimension i studien och arbetet fick ett lyft.   

2.5 Studiens tillförlitlighet 

Här kritiseras datan som har använts till studien. Går den att lita på? Vart är den hämtad? 

Dessa är några frågor som vi har ställt oss själva när vi gått igenom punkten metodkritik. Det 

kan hända att den information som vi använt oss utav kan ha ändrats/uppdaterats, den kanske 

inte är aktuell. 

 

När en kvalitativ metod används är syftet att försöka fånga forskningsprocessen. Ambitionen 

är att upptäcka företeelser, även att tolka och förstå betydelsen av livsvärlden, samt att 

beskriva olika tolkningar och kulturer (Patel & Davidson, 2011). Begreppet innehåller både 

intern och extern validitet. Interna validiteten handlar om att det skall finnas en 

överensstämmelse med det forskaren observerar och idéerna som utvecklas. Vi försökte följa 

detta och få en så stark koppling som möjligt mellan våra idéer och observationerna som 

utfördes. Den externa validiteten redogör till vilken utsträckning våra resultat kunde 

generaliseras.  Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, därmed begränsades vårt 
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urval till ett få antal respondenter i två olika företag. Vi undersökte endast en liten del av 

populationen av de anställda som fanns i respektive belöningssystem som undersöktes. Den 

externa validiteten var även svår att uppfylla då en fallstudie användes, med begränsat urval. 

Reliabilitet handlade om hur hög tillförlitligheten var i studien. För att få till en så hög 

reliabilitet som möjligt, gällde det att fånga upplevelserna i varje situation som vi stötte på 

under arbetets gång.  Även reliabilitet är indelad i två begrepp, intern reliabilitet och extern 

reliabilitet (Bryman, 2011). 

 

För att försäkra oss om att respondenterna återgav sina personliga och sanna åsikter,  lät vi de 

som vill att vara anonyma i studien för att kunna fånga så trovärdiga och intressanta åsikter 

som möjligt. Om de hade en viss kritik mot systemet kanske de inte vågade gå ut med det, om 

deras riktiga identiteter skulle redovisas. Därför ansåg vi det vara ett val som respondenterna 

hade rätten till. För att kunna styrka arbetets trovärdighet och kvalité ännu mer, fick vi med 

tillåtelse av respondenterna spela in intervjuerna, för att kunna koncentrera oss fullt på att till 

exempel kunna ställa följdfrågor om det behövs och samtidigt för att se hur de reagerade på 

vissa frågor vi ville ha svar på.   
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer följande saker att tas upp och förklaras. Olika nyckelbegrepp kommer 

att nämnas, men också vilka slags belöningar som existerar och avslutningsvis ta upp olika 

motivations teorier.  

3.1 Organisationer och individer 

En organisation kan ses på många olika sätt, bland annat utifrån ett socialt och kulturellt 

perspektiv. Att se det ur ett ekonomiskt perspektiv ger begreppet en annan innebörd, då 

organisationer ses som ekonomiska enheter vars uppdrag är att gå i vinst. (Styhre, 2002). I 

organisationer hittar du individer och utan dem kommer ingen organisation att existera, då det 

är dem som är grundstenen i den. Det finns ett samband mellan individer och organisationer, 

dessa är beroende av varandra (Sjöstrand, 1978). Ett tydligt exempel är att organisationer 

egentligen inte agerar, utan det är dess individer som utför handlingarna. Men å andra sidan 

kan medarbetarna hamna i skymundan för organisationerna om det är dem som ses som 

beslutsfattarna, medan det är människor som handlar i organisationens vägnar (Johansson, 

1997). Samtidigt måste de anställda vara medvetna om att utan organisationer kommer de inte 

att kunna göra någon karriär (Larsen, 2004). För att utveckla en organisation är det bra att ge 

medarbetarna mer ansvar, säger den tidigare Vd:n Jan Carlzon på SAS. Han menar på att det 

är viktigt för människor att ha ett behov att känna sig behövda. En annan punkt som han 

tycker är väsentlig är att resurser som annars inte är tillgängliga frigörs när medarbetarna får 

ta ansvar. Sedan avslutar han med påståendet att en människa utan tillgänglig information inte 

är i en bra sits att ta ansvar och vice versa (Bruzelius & Skärvad, 2011). Med ansvar kan 

människor växa samt att, individer tar flera kliv i sin personliga utveckling och förädlar hela 

tiden sina kunskaper både som kollega och medmänniska (Skok, 2010). I ett kollektiv är det 

också viktigt med ansvar och förtroende för att kunna få ett bra samarbete och även på sikt 

sänka kostnader i organisationen. Individer som inte litar på sina gruppmedlemmar kan skapa 

osäkerhet och detta leder till att det övervakas och dubbelkollas för att garantera att resultatet 

av arbetet är tillräckligt bra. Denna övervakande och dubbelkollande på medarbetare i 

kollektivet leder till bland annat att mer tid och resurser går åt (Kimberly, 2009).  

Varför delar personer med sig av sina privata tillgångar, i form av specialkunskaper till de 

andra i organisationen? Det kan leda till att medlemmar i organisationen kan tillämpa 

kunskaperna som delas ut, men ändå bestämma sig för att inte hjälpa till då allmänheten 

känner till den stora nyheten. Kostnaden för den som gav ut den värdefulla informationen kan 

komma att bli dyrbar, tiden och kraften som lagts ner för att skapa denna fördel kan komma 
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att riskera att förloras. Andra blir mer attraktiva på grund av den nya informationen, och 

därmed minskar chanserna för befordran, en rädsla för att tappa ens unika värde kan uppstå 

(Lam & Lambermont-Ford, 2010). Det kommer alltid finnas konflikter inom organisationer 

och det förekommer då individens eller gruppens negativa handling påverkar någon annan. 

Dessa negativa handlingar uppstår då det finns olika uppfattningar om saker och ting. Till 

exempel olika idéer, behov, förväntningar och intressen skiljer sig åt mellan individer i 

organisationen. Konflikter kan även uppstå då individer eller grupper inte följer regler, 

policys och normer som är en del av organisationen (Starks, 2006). Det konflikter som kan 

inträffa mellan individer och organisationer, behöver inte alltid leda till negativa följder. Utan 

medarbetarna kan lära sig av diskussionerna och förbättra sina rutiner i företaget (Shih & 

Susanto, 2010).  

3.2 Belöningar 

3.2.1 Motiv till belöningssystem 

Under de senaste årtiondena har förhållandet mellan de anställda och organisationen 

förändrats. Företag effektiviserar numera sin varuproduktion genom att bland annat flytta sin 

produktion till länder där människorna jobbar för låga löner, samtidigt blir humankapitalet 

viktigare då fler sätts i arbete med tjänsteproduktionen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Organisationer kan bli pressade av allmänheten genom att det ställs olika krav på dem. 

Omgivningen strävar efter att erhålla de bästa möjliga produkterna och då ställs det krav på 

att de tekniska och ekonomiska detaljerna uppfyller deras förväntningar (Hatch, 2002). 

Eftersom det intellektuella kapitalet blir alltmer viktigare i dagens samhälle, är belöningar ett 

sätt för organisationer att få dem starka nyckelpersonerna att stanna kvar i företaget (Olve & 

Samuelson, 2008). Belöningssystemen är viktiga på grund av att de stärker fokus på de 

områden där resultaten är viktiga och motiverar de anställda till att överträffa de mål som 

finns uppsatta (Merchant & Van der Stede, 2012). För att bli effektivare i sin dagliga 

verksamhet är det viktigt att hitta den rätta punkten hos de anställda för att trigga igång deras 

motivation. På så vis finns det större chans att säkerställa effektiviteten i arbetet.  

 

Belöningar bidrar även till att organisationer kan motivera och stimulera arbetarnas vilja att 

hela tiden utvecklas och, visar också prov på att organisationen vill de anställda väl 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Dock fortsätter belöningssystem att vara ett hett och 

omdebatterat ämne att diskutera, då det finns grupper som ställer sig tveksamma till det. De 

hävdar att dessa system misslyckas i att skapa några varaktiga fördelar i företag. Det kan 
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också få vissa delar av de anställda att dölja skador som de har (Sims, 1999). För mycket 

belastning och stress är inget att föredra, då det kan leda till sjukskrivningar med utbrändhet 

som följd. Symptomen kan vara en märkbar hög frånvaro och ångest. Vissa förhållanden i 

arbetet kan utsätta individen för potentiell utbrändhet, såsom för stor arbetsbörda, ingen 

känsla av varken gemenskap, rättvisa eller inflytande i arbetet (Eriksson, et al., 2003).  

 

Medarbetarna lägger ner tid och kraft, och detta är ett sätt för medarbetaren att få någonting i 

ersättning eller utbyte för prestationen (Lindmark & Önnevik, 2006). Det verkar som att 

organisationer tror sig kunna köpa människors lojalitet, dedikation och kreativitet med hjälp 

av att hitta den enskilt  rätta drivkraften i belöningssystemen. Dessa drag nonchalerar och 

förbiser de anställdas kraft och vilja, de demonstrerar en rejäl misstro. För att det finns 

människor som är stolta över vad de håller på med till sin vardag, de vill göra ett bra jobb och 

bidra med något värde (Hansen, et al., 2002). Det finns en oklar betydelse gällande dess 

framgång- varför blir vissa system succer i företag, medan andra likartade ideer inte fungerar i 

andra organisationer? (Fay & Thompson, 2001). 

3.2.2 Vilka beteenden uppmuntrar ett belöningssystem?  

Inom en organisation ser belöningarna inte likadana ut gällande innehållet och strukturen på 

dem då det existerar flera personalkategorier. Dessa kan kraftigt avvika mellan vissa individer 

(Sjöstrand, 1978). Det finns olika beteenden i organisationer som kan uppmuntras av företaget 

och det är viktigt att dessa överensstämmer med de mål som är uppsatta i organisationen 

(Falkenburg & Schyns, 2007). Om inte belöningssystemet är rättvist utformat kan 

medarbetarnas perspektiv och synen på systemet leda till oönskade beteenden och ageranden 

(Aguinis, et al., 2012). Exempel på negativa beteenden, i form av avundsjuka kan i sin tur 

leda till konflikter och effekten av belöningen blir då inte bra. Skillnader i inkomst av pengar 

eller materiella föremål kan vara en anledning till att bli avundsjuk på sina kollegor. Pengar är 

inte bara viktigt på grund av att det tillåter dig att kunna köpa saker som behövs, utan 

mängden du får visar på en hög status. Det är svårt att komma åt data för de anställdas löner 

då det inte ges ut till allmänheten, därmed blir det svårt att förstå vad löneskillnader kan ha 

möjliga konsekvenser för beteendet. En fundamental del i drivkraften hos en individ är hur 

stor belöning som egentligen delas ut (Williamson, 1995). Därför är rättvisa en viktig faktor 

att ta hänsyn till när ett så brett system ska implementeras i ett företag (Svensson, 2001). Att 

värdesätta anställda genom att dela ut belöningar i form av pengar och varor kan riskera att 

reducera deras motivation och uppmuntrar till girighet. Individuella utmärkelser där pengar 
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ingår minskar benägenheten för grupper att samarbeta och fokus styrs mer in på att tjäna så 

mycket pengar som möjligt (Nelson, 1999).  

 

Positiva beteenden kan också framkallas hos de anställda av ett belöningssystem. Aspekter 

som bör tas i åtanke för att få fram de bästa möjliga resultaten är att lyckas med timingen för 

att kunna pressa de anställda att nå tillfredsställelse (Fay & Thompson, 2001). När en insats 

presteras av en individ knyts den till belöningar och används som styrmedel, kan det då få 

personer att börja bli präglade av hårt arbete och målen i organisationen ska nås och sätts i 

första hand (Heinrich, 2007). Den kreativa kapaciteten i företag kan stärka ett företags 

innovationsförmåga och uppmanar individer till egna initiativ. Kreativiteten kan leda till nya 

och outforskade områden som har potential att slå igenom för organisationen (Zhou, et al., 

2011). Att ge utmanande arbetsuppgifter, ger medarbetarna chanserna till att få visa upp sina 

färdigheter och öka deras arbetstillfredsställelse (Galanou, et al., 2010).  

3.2.3 Olika former av belöningar 

Det är inte helt fastställt vad en belöning egentligen anses vara, utan det varierar från varje 

individ. Det har blivit så självklart att vissa förmåner som ges idag inte längre klassas som 

belöningar. En dator eller mobiltelefon till exempel, är det förmåner? Eller måste de finnas för 

att arbetaren ska kunna utföra sitt jobb? (Svensson, 2001). Det som är avgörande för om det 

anses vara en belöning eller inte är relationen mellan den som ger, respektive den som får 

belöningen. Oftast handlar det om organisationen och den anställde som jobbar i företaget 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Det finns två olika former av belöningar, en som är positiv, den andra kan klassas som 

negativ. Den positiva ger grund till att få en belöning, medan den negativa handlar om att 

undvika någon slags bestraffning. Det kan vara alltifrån utesluten löneökning eller aldrig få 

den befordran som individen strävar efter att nå. Belöningar kan innehålla alltifrån monetära, 

icke-monetära, individuella till kollektiva och till sist kan de också vara kort- samt långsiktiga 

(Svensson, 2001).  

 

Bilden nedanför beskriver vilka kategorier av belöningar det finns och hur dessa kan ges ut, 

tillexempel om det är monetära eller icke monetära belöningar, är det stora eller små 

belöningar, individuella och kollektiva samt hur förekommande belöningen delas ut.  
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Hämtad modell, figur 1. Översatt till svenska. (Kerrin & Oliver, 2002) 

3.2.4 Monetära & icke- monetära belöningar  

Organisationer erbjuder både inre och yttre belöningar i syfte att förbättra möjligheterna till 

att medarbetarna skall prestera kontinuerligt och på en jämn basis. Monetära belöningar är 

den mest använda formen av yttre belöningar (Özutku, 2012). I monetära belöningar ingår det 

bland annat rörlig lön, pensioner, bonusar och vinstandelar (Olve & Samuelson, 2008). 

Pengar kan vara ett kraftfullt verktyg att använda sig av för att motivera någon och effekten 

på den kan ytterligare leda till behållande av personal. En studie som gjorts av forskare 

undersökte 7 000 anställda med identiska arbetsuppgifter och kom fram till att de stationer där 

monetära belöningar användes som morot var effektivare än den där de fick beröm för sin 

arbetsinsats. Dessutom verkar fördelar med monetära belöningar finnas globalt, där studier 

också genomförts i Kina, Australien och Storbritannien (Aguinis, et al., 2012). Monetära 

belöningar kan också ha den effekt på människan att all fokus på det yttre, skadar och 

undergräver den inre drivkraften för intresset för arbetsuppgiften men uppmuntrar till att 

samla kunskap (Lam & Lambermont-Ford, 2010). Att ge bonus till anställda varje gång de 

beter sig exemplariskt är inte rimligt (Aguinis, et al., 2012). Risker som kan uppkomma vid 

detta är att för att hålla motivationen uppe hos de anställda ökar successivt kostnaderna för 

företaget (Lawler, 1994).  
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Om motivation studeras ur ett företags perspektiv är det viktigt att motivationen i företaget tas 

tillvara, annars används inte kunskapen i den på ett effektivt sätt (Zani & m.fl., 2011). De inre 

belöningar är de som finns i själva arbetet. Några exempel på dessa är framgång, variation, 

utmaning, ansvar och personlig utveckling. Inre och icke-monetära belöningar är starkt 

kopplade till varandra då det handlar om medarbetarnas inre drivkrafter (Özutku, 2012). För 

att märka ut några av dem icke-monetära belöningarna kan det vara en känsla av att folk litar 

på en men det är också viktigt att ha en känsla av att arbeta för en bra och pålitlig organisation 

(Zani & m.fl., 2011). Denna form av belöning innehåller ett element som den monetära 

belöningen saknar. Det är kraften att hela tiden motivera den anställde till att uppfylla sina 

egna mål och behov som de själva också har (Aguinis, et al., 2012). Om den anställde känner 

en tillfredsställelse i jobbet kommer en känsla av lojalitet till företaget att öka, de blir också 

mer hängivna och dedikerade till arbetet samt ökar sin produktivitet (Leat & El-Kot, 2009).  

3.2.5 Kort & långsiktiga belöningar  

Bonuslönen brukar användas till att belöna och motivera en viss prestation som någon i 

företaget gjort och kan kopplas till ett mål som uppfyllts kortsiktigt. Det spelar ingen roll om 

den anställde jobbar på golvet eller om han är chef över hela ekonomiverksamheten. 

Bonuslönen kommer sannolikt i framtiden även användas som ett verktyg för att få kortsiktiga 

försäljnings- och resultatmål uppfyllda. En fördel med denna metod är att den inte är särskilt 

svårberäknad och ger svar direkt på vad individen uträttat. Om bonusen är tillräckligt attraktiv 

ur sökandes perspektiv lär företaget inte ha problem med sin rekrytering till företaget i varje 

fall. Dock påverkar troligtvis detta lojaliteten hos medarbetarna på ett icke-önskvärt sätt (Olve 

& Samuelson, 2008). Ett mer långsiktigt val av belöning är vinstdelning. Med det menas att 

de anställda får en del av företagets vinst. Syftet med detta medel kan vara att stärka känslan 

av gemenskap med företaget. Ett annat sätt att hela tiden vara ledande i omgivningens samt de 

anställdas ögon är att locka med optioner. Framför allt har dessa använts och spelat stor roll i 

företag som expanderar och är snabbväxande då de befinner sig i en situation där de inte är 

förmögna att betala ut höga löner. Istället lockas de av vinster som förhoppningsvis kommer 

att ske i framtiden, (Svensson, 2001), vilket kan locka medarbetarna att stanna i företaget en 

lång tid.  

3.2.6 Kollektiva & individbaserade belöningar 

McClelland har bland annat argumenterat för att individer som vill uppnå saker dras till 

situationer där de själva kan påverka resultatet på sina villkor och sätter oftast upp mål som är 

svåra att nå, och dessutom få feedback på hur det går för dem (Taormina & Mei Lao, 2006). 
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Traditionella belöningssystem har för vana att vara dominerade av att den fasta lönen bestäms 

av specifika jobb, att den är rättvis och att lönen som ges ska anses utgöra en lön som är 

konkurrenskraftig på marknaden. Att belöna individer som har en stor kunskap och expertis 

inom en bransch, till exempel att de kommer med nya innovativa idéer eller produkter kan få 

dem att fortsätta vilja utvecklas och se företaget växa med deras hjälp (Markova & Ford, 

2011). Med individuella belöningar blir individer belönade utifrån den kompetens de besitter 

och samtidigt kan det medföra att de slutar vara flexibla i arbetet och blir svåra att samarbeta 

med. Det finns olika ståndpunkter kring dessa belöningar, vissa menar på att individuella 

belöningssystem nödvändigtvis inte stödjer det kollektiva arbetet i en organisation, utan 

försvårar det andra (Kerrin & Oliver, 2002). När belöningar delas ut till individer kan det då 

leda till att ens mål inte överensstämmer med organisationens utan fokus är bara på sig själv. 

Individen delar då inte med sig av sina kunskaper för att kunna sprida vidare dem i 

organisationen (Bartol, 2002). 

 

Det har framkommit att kollektiva belöningar kan resultera till positiva resultat och dessa är 

bland annat kundnöjdhet, effektivitet, lägre kostnader samt arbetstillfredsställelse. Om 

individer i ett team känner starka förbindelser mellan varandra kan det leda till att varje 

person tar mer ansvar i varje arbetsmoment (Rack, et al., 2011). Även om många företag 

använder sig utav arbetsgrupper så finns det väldigt lite information om hur dessa grupper 

styrs och i vilken utsträckning som kollektiva belöningssystem används. Andra frågor som 

kan dyka upp vid användning av kollektiva belöningssystem är hur pass effektivt detta system 

är och hur går organisationer till väga för att få ut det mesta utav den? Vilka fallgropar finns 

det vid användning av kollektiva belöningssystem? (McClurg, 2001). En risk med kollektiva 

belöningar kan vara att individer börjar motarbeta varandra och startar tävlingar startas. Fokus 

läggs på gruppens egna intressen och framföranden, vilket kan skada andra grupper. Det kan 

resultera i att de börjar bli envisa och vägrar att dela med sig värdefull information till andra 

och hjälpa till om det behövs. Detta kan bli särskilt problematiskt om många kollektivs 

arbeten är integrerade och hänger ihop i stora drag (Kerrin & Oliver, 2002). Om en individ 

skulle gå emot ett kollektivs beslut och det de anser vara det bästa, kan de då straffa den 

person som inte följer genom till exempel utesluta honom ur gruppen (Andersson & 

Tengblad, 2009). För att ge bättre förutsättningar till en grupp att fungera och prestera är det 

viktigt att ha en grupp som är lagom stor. För att känna att alla bidrar med sitt strå till stacken 

och inga intriger ska startas (Olve & Samuelson, 2008). Något som det annars finns risk för är 

att individer börjar åka snålskjuts, att de medvetet i grupper håller sig undan och låter andra 
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anstränga sig mer. En anledning till att detta överhuvudtaget kan uppstå är om någon känner 

att en annan individ i gruppen bara glider med och följer strömmen, på bekostnad av en själv. 

Detta kan uppröra individer och få dem att själva uppföra sig på detta vis (Tan & Tan, 2008).  

3.3 Motivation 

Motivation uppfattas som en inre psykologisk process som skapar drivkraft och energi hos 

människan, samt styr beteende mot olika aktiviteter och detta i sin tur genererar till att 

tillfredsställa ett behov som människan har (Dinibutun, 2012). Motivation kan definieras som 

incitament och vägledning av människans beteende för att åstadkomma mål (Assistant, et al., 

2012). Alla kan tolka motivation på olika sätt och det kommer från människans inre, vilket 

gör att individen kommer hela tiden att sträva efter det den uppfattar som värdefullt (Hung-

Wen, 2010). Teorier om den inre motivationen kommer från Hertzberg, där han lägger tyngd 

på hur pass vital denna inre faktor är för att uppleva en hög motivation och 

arbetstillfredsställelse (Lindmark & Önnevik, 2006).   

3.3.1 Förväntning 

Vrooms teori var ett försök till att beskriva hur individers motivation påverkas när de ska nå 

ett speciellt mål beroende på vilket resultat som skulle gynna den anställde när resultatet är 

uppnått. En central del i Vrooms teori, var att se sambandet mellan belöningar, prestationer 

och insatser. Dessa faktorer var en utgångspunkt i hur människor kan stimuleras i sitt arbete 

och lägga ner mer kraft och ansträngning. Individers uppfattning kunde brytas ner i tre 

beståndsdelar för varje situation:  

Förväntning, det handlar om till vilken grad människan förväntar sig att ett visst beteende 

kommer resultera i någon särskild åtgärd. 

Instrumentalitet, till vilken grad en person tror att en effektiv prestation kommer att leda till 

ett önskat resultat.  

Valens, visar hur viktigt det är för individen att få någon belöning för det resultat som uträttats 

(Tyagi, 2010). Dessa 3 begrepp som förklarats, illustreras nedanför med hjälp av en modell. 
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Hämtad modell, figur 2. Översatt till svenska. (Isaac, et al., 2001) 

Denna förväntningsteori som Victor Vroom utformat är populär på grund av dess innehåll och 

mening. Syftet med den är att undersöka hur jobbmotivationen för de verksamma i företaget 

kan stärkas och bevaras. De argumenterar för att den bland annat tittar närmare på, det värde 

människor lägger på de belöningar som finns både socialt men också inom ramarna för 

organisationen. Även den inre motivationen och drivkraften som finns i arbetet fångas, samt 

länken mellan en bra prestation och en viss typ av belöning och avslutningsvis en individs 

självförtroende att genomföra ett uppdrag på den nivå som förväntas av en (Wang, 2004). 

Enligt Vroom & Deci (1992) kommer beteendet av de anställda påverkas av de möjligheter 

som finns för anställda att få en belöning. Beteendet som visas upp av de anställda hoppas de 

och förväntar dem sig att få sina egna mål uppfyllda. Det är med andra ord inte i onödan som 

ett visst beteende utspelas eller visas av den anställde. I denna teori spelar de anställdas 

förväntningar en stor roll i om de ser sig själva ha stora möjligheter att klara av den tilldelade 

uppgiften eller inte. En hög kvot av förväntning kommer därför förhoppningsvis att framkalla 

positiva utfall. Det är viktigt att de anställda har en känsla av att de kan vara med och influera 

de olika processerna som hela tiden initieras. När en individ väljer mellan olika alternativ, och 

alla dessa är osäkra, blir det då tydligt att beteendet inte bara påverkas av hans/hennes 

preferenser bland de existerande valmöjligheterna, utan också till vilken grad det är sannolikt 

att händelserna är troliga att inträffa. Om förväntningarna är låga sett till utfallet, kan 

resultaten då bli förödande och leda till låg motivation, sämre prestationer och vantrivsel på 
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jobbet. För att stärka medarbetarnas engagemang måste organisationer visa att dem är rättvisa, 

träna upp de inblandade i företaget och ge dem möjligheter att avancera inom företaget. 

Anställda vill uppfylla mål som finns och är uppsatta, om förhållandena är optimala i deras 

ögon. är det mer tillförlitligt att dessa kommer nås (Champion, 2008).  Det är viktigt för 

individer att ha höga förväntningar för att kunna se fram emot någonting i sitt arbete. De 

sätter sina egna personliga mål, utan förväntningar om att nå dessa, kommer de antagligen 

inte att kämpa för att nå dem.  

Medarbetarna i ett kollektiv kan ha olika förväntningar. Dessa kan variera kraftigt och 

eventuellt skapa spänningar i gruppen då vissa individer kan ha höga förväntningar, medan 

andra har låga.  

Om förväntningarna sett till belöningen som ska delas ut är låga, kan det leda till att 

motivationen kommer att avta, avsky för jobbet och sämre utförda prestationer. Sedan kan 

förväntningar också kopplas till värderingar. Ju starkare värderingar, desto större sannolikhet 

att handlingen kommer att resultera i ett visst utfall. Om en person bedömer att de kan uppnå 

ett visst utfall, kommer de att förstärka motivationen att försöka. Ju högre förväntningar, desto 

mer energi kommer att läggas på att utföra uppgiften (Champion, 2008). 

3.3.2 Upplevd rättvisa 

Adams är en front figur när det gäller forskning om rättvisa. Adams utgår från ett social 

teoretisk ramverk för att utvärdera rättvisa. Med rättvisa i detta sammanhang menar Adams 

det medarbetaren har som insats och resultat utav det kommer att jämföras med andras bidrag 

och resultat. Anledningen till att medarbetare jämför är just för att granska om dem blir 

rättvist behandlade (Voss & Jiménez, 2010).  

 

Bell & Martin (2012) hänvisar till tre antagande där de tar upp de centrala delarna av 

rättviseteorin. Medarbetare som befinner sig i situationer där de upplever orättvisa strävar att 

minska detta. Dessa antagande har en stark koppling till individuell och kollektiv 

belöningssystem samt motivation. Första antagandet är den rättvisenormen som är en social 

förutsättning att en medarbetare förväntar sig en tänkbar vinst i detta fall lön för det arbete 

som den utför. Ett exempel i artikeln är att om Bob som är en anställd och jobbar med 

kundtjänst, behöver han veta vad som krävs utav honom för att känna sig tillfredställd, och 

han kommer även vilja veta om han får en rättvis lön för de jobb som han utför i jämförelse 

med andra medarbetare som utför samma jobb. Ju mer orättvisa som Bob uppfattar desto mer 
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bedrövad blir han och vice versa. Det andra antagandet är den sociala jämförelsen, handlar om 

medarbetarens resultat utifrån de bidrag som de utför huruvida det är rimligt i jämförelse till 

andras resultat och bidrag. Till exempel om Bob tjänar ett visst antal kr per timme, då 

kommer han ha förväntningar om att andra medarbetare kommer tjäna lika mycket som 

honom, samt att behandlas likadant när det kommer till förhöjning av lön, befordran, och 

ändring av schemat. Bob kommer däremot bli arg om han får reda på att Laura som har 

samma erfarenhet, utbildning, träning och arbetar lika många timmar tjänar mer än honom, 

det kommer leda till att Bob känner sig orättvist behandlad. Det sista antagandet är när 

medarbetare känner att dem blir orättvist behandlade, då försöker dem minska detta genom tre 

sätt. Ett av sätten är att dem inte gör mer än vad som krävs, så att deras arbetsinsats ligger på 

samma nivå som deras belöning. I värsta fall kommer de att säga upp sig från organisation. 

Det finns också en stark koppling mellan det kollektiva belöningssystemet och rättvise teorin. 

Det kan till exempel vara, om bara en medarbetare från gruppen får beröm öppet bland 

resterande av gruppmedlemmarna, och dem andra i gruppen inte får något beröm alls, även 

fast alla medarbetare har bidragit lika mycket. Detta kan skapa en orättvis känsla inom 

gruppen och kan leda till konsekvenser. Det gäller att alla i gruppen blir behandlad rättvist 

och korrekt (Champion, 2008). Rättviseteorin som vi har valt att ta med har många olika 

dimensioner, vi har valt att ta med en modell som kan kopplas till hur anställda ser på lönen 

och social jämförelse. Detta är bara ett synsätt på rättvisa, det finns också andra sätt att se på 

rättvisa. Adams teori går ut på att människor jämför vad de lägger ned för insatser med andra 

och jämför sedan resultatet med varandra, för att se om belöningen kommer att skilja sig åt 

någonting när individer utför samma arbetsuppgifter. Det som anses vara rättvist i Adams 

teori är när en individ står för en hög insats och får mycket samt när den inte bidrar med 

någonting och då inte får något. Orättvisa utifrån teorin är när du står för ett hårt arbete och 

har bidragit med mycket, men inte få ta del av belöningen och när du inte har varit med och 

gjort mycket under arbetets gång men åndå får vara med och ta del av belöningen, det är vad 

alla dessa fyra rutor står för här nedan i modellen (Tremblay, et al., 2000). 
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Hämtat modell, figur 3. Översatt till svenska (Lapidus & Pinkerton, 1995).  

3.3.3 Work orientation 

Det existerar ett beroendeförhållande mellan individer och organisationer. För att precisera 

det ännu mer, sker ett strategiskt utbyte mellan individer och organisationer. Ett implicit 

kontrakt finns bland parterna som är inblandade, organisationer och människor verksamma i 

densamma. Det innebär att medarbetarna utför arbetsuppgifterna i företaget. Av insatserna 

som medarbetarna bidrar med, exempelvis eget initiativ, ansvarstagande och både fysisk och 

mental ansträngning förväntar de sig att få någon slags ersättning för detta. Ersättningen kan 

vara, pengar, personlig utveckling, trygg arbetsmiljö och högre status. Denna relation är 

underförstådd, den står inte skriven någonstans, utan det förväntas att belöningen ska finnas 

tillhands vid avklarad uppgift. Dock krävs det att det implicita kontraktet hela tiden är i 

balans. Till exempel, om en medarbetare får högre lön, förväntas han då höja sin arbetsinsats. 

Om den anställde inte får det han själv tycker att den förtjänar, kan det resultera i att bidraget 

sänks (Watson, 2006).   

För att få en närmare och mer realistisk insyn i hur människor går tillväga när de väljer ett 

visst typ av arbete, är det viktigt att försöka förstå vad jobbet betyder för dem och vad 

anledningen kunde vara för att bestämma sig just för det jobbet. För en del människor som har 

ett visst intresse behöver det inte alltid leda till att de får sitt drömjobb. Det kan handla om 

slumpen, att de träffar en person med ett brett kontaktnät eller befinner sig på rätt plats vid rätt 
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tillfälle. Vissa gånger är det inte ens personens egna beslut att de hamnar i en viss 

organisation, utan det kan bero på familjeförhållanden eller olika kulturer. Ett exempel som 

förekommer är Ravi som har blivit uppväxt med hårt arbetande föräldrar och därför blev det 

naturligt för honom att ta över familjeföretaget, när han egentligen ville vidareutbilda sig. Hos 

varje människa finns en drivkraft som blir avgörande när de gör sina val angående 

jobbsituationen. Vissa föredrar pengars värde, medan andra vill visa de färdigheter som 

individen besitter och på så sätt kunna klättra i organisationen och nå en högre position. Det 

synsättet på människor som finns börjar förändras, förr jobbade personer för pengarna, medan 

det idag är andra aspekter som har en avgörande roll för arbetets mening. Beroende från 

person till person samt vart dessa befinner sig i livet prioriteras saker annorlunda (Watson, 

2006).  

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram   
Våra figurer i teorikapitlet illustrerar hur individuella och kollektiva belöningssystem med 

hjälp av våra nyckelbegrepp motivation, motivationsprocess, rättvisa och förväntningar 

formar och bygger motivationen. I den teoretiska referensramen har vi ytterligare skrivit om 

organisationer och individer, där behandlas sambandet mellan dessa två parter och hur de är 

beroende av varandra. Nästa steg i teorin var att beskriva vilka slags belöningar som finns och 

kan delas ut, samt motiv till införande av belöningssystem i företag och vilka beteenden som 

det kan resultera i hos de anställda. De motivationsteorier som användes för att försöka förstå 

hur de anställda formade sin motivation i systemen, var rättvisa och förväntningar. Det är 

viktigt för de anställda att de känner sig rättvist behandlade och upplever systemet som 

rättvist. Begreppet rättvisa är däremot problematiskt att hantera, då det är en subjektiv 

upplevelse och alla ser det på olika sätt. När anställda förväntas bete sig på ett särskilt sätt 

som gynnar företaget förväntar de sig att få något i gengäld, en belöning som de önskar sig 

och blir motiverade av. Avslutningsvis tas work orientation upp, där det sker ett strategiskt 

utbyte mellan organisation och personal. De anställda förväntas att få belöning för det de 

uträttar i organisationen av de insatser de lägger ned och den relationen är underförstådd.   
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer respektive företags belöningssystem att presenteras lite kort, uppföljt 

av respondenterna och avslutningsvis resultaten av våra intervjuer. 

4.1 Inledning 

Vi har valt att bygga upp empirin kring fem olika företag som använder sig av två helt olika 

belöningssystem, dessa är individuellt och kollektivt belöningssystem. Det kommer ske en 

kort presentation kring dessa belöningssystem som är olika och skiljer sig inom respektive 

företag. Anledningen till att vi väljer att presentera företagen allra först är för att informera 

läsaren om vilket belöningssystem som tillhör respektive företag. Vidare kommer 

respondenternas roll också att redovisas, samt vad för arbetsuppgifter som förekommer i de 

olika organisationerna, detta för att läsarna skall få en djupare inblick i respondenternas 

arbetsdag. Respondenterna hade önskemål om att vara anonyma under intervjuerna och detta 

hade vi inga större bekymmer med. Avslutningsvis kommer vi att presentera resultaten från 

våra intervjuer. Det material som samlats in kommer delas in i två rubriker, mäklarna som 

använder sig utav ett individuellt belöningssystem, medan banksektorn använder sig utav ett 

mer kollektivt belöningssystem. Denna uppdelning görs på grund utav att läsaren ska lättare 

kunna jämföra och kunna se de eventuella skillnader och likheter som uppkommer med de 

olika belöningssystemen. Resultaten från våra intervjuer kommer att ha likadana rubriker och 

även detta för att kunna se de skillnader och likheter som uppkommer mellan systemen. 

Under huvudrubrikerna kommer vi att ha underrubriker som är nära kopplade till våra 

intervjufrågor för att på det sättet fånga de viktiga delarna i vårt insamlande av datamaterial.  

4.2 Presentation av bankföretaget 

Företaget vi valde att undersöka är verksam inom både Norden, men också i andra delar av 

världen. Bara på den svenska marknaden går det att hitta drygt 400 kontor som är spridda 

runtom i hela Sverige. Förutom i Sverige som finns dem även i 24 andra länder i världen, och 

har cirka 11 000 anställda idag. Affärsidén de har är att vara en ”fullsortimentsbank med 

affärsidén att erbjuda privat- och företagskunder i Norden och Storbritannien ett komplett 

utbud av finansiella tjänster av hög kvalitet”. Sedan 1970-talet är banken starkt 

decentraliserad, ett exempel på detta är att de även jobbar utifrån idén att de lokala kontoren 

ska ha ett samlat ansvar för kunderna, vilket i sin tur förhoppningsvis ska leda till värdefulla 

och långsiktiga relationer. Ledorden i detta arbete kännetecknas av: lätta att nå, enkelhet och 

att servicen ska hålla en hög nivå. Banken har under de senaste 40 åren haft en högre 

lönsamhet än sina konkurrenter. Banken har även haft de mest nöjda kunderna i Sverige och 
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detta sedan mätningarna startades år 1989. År 1973 skedde en viktig händelse för företaget, då 

den dåvarande VD:n bestämde sig för att införa ett vinstandelssystem, där en viss summa av 

resultatet fördes till denna stiftelse. Alla som är anställda i företaget får en lika stor del av 

avsättningen, vilket gör det till en kollektiv belöning. Dock betalades inte avsättningarna ut 

direkt, utan vid pension får de anställda ta del av den, vilket gör den till en långsiktig 

investering. Detta syns inte i många andra företag.  

4.3 Presentation av mäklarföretagen 

Idag finns det cirka 6500 mäklare runt om i Sverige och antalet ökar för varje år då 

mäklaryrket är väldigt populärt. Det som gör mäklarjobbet så omtyckt är dem flexibla tiderna 

och varje dag är inte sig lik. En annan faktor som driver folk till att välja detta yrke är lönen. 

Det är individen själv som påverka sin lön då den är provisionsbaserad, ju mer du säljer desto 

mer syns det i lönekuvertet. Fast mäklaryrket är inte så glamoröst som så många tror, det är 

långa arbetstider och så är mäklarna aldrig garanterad lön då de flesta inte har någon fast lön, 

en dag kan de tjäna bra med pengar och nästa dag kanske mycket mindre det är inte varje dag 

som människor väljer att köpa, sälja fastigheter och objekt.  

(Företag 1) 

(Företag 1) grundades 1842, i Skövde. En grupp människor bestämde sig och gick ihop för att 

starta ett brandstodsföretag. (Företag 1) som bland annat verkar inom Skaraborg ingår i ett av 

de 23 bolag som ingår i en federation. Dock är de kundägda och självständiga i sitt arbete. 

Detta gör företaget speciellt i den mån att försäkringstagarna med boendeförsäkringar i 

företaget blir en del av företaget. Målet är inte primärt att tjäna pengar på kunderna, utan 

istället läggs stort fokus på det långsiktiga arbetet att verksamheten ska gå ihop. Genom låga 

premier och en hög servicegrad ska det leda till en bra situation på lång sikt.  Det lokala 

kontoret har sitt huvudsäte i Skövde, där också ledningen och styrelsen kan finnas. Visionen 

dem har är att de ska vara ”Skaraborgarnas självklara val för helheten Bank, Försäkring och 

Fastighetsförmedling ”Avslutningsvis går deras affärsidé ut på att ”skydda, spara, låna på 

hemmaplan!” 

(Företag 2) 

Ända sedan 1966 har målet för (Företag 2) inte ändrats, utan deras intresse ligger fortfarande i 

att vara bäst på att dela ut villor, fritidshus och bostadsrätter. Allt detta ska vara fulländat både 

på det affärsmässiga samt professionella planet, för både köpare och säljare. Idag är de 

Sveriges mest omfattande mäklarkedja med ungefär 250 kontor utspridda i Sverige och i delar 
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av Spanien och med 1 400 anställda. Ungefär 1/5 av alla bostadsaffärer i landet genomförs av 

denna kedja. Ägaren till denna mäklarkedja är en av de ledande bankerna i Sverige, med 

andra ord är de ett dotterbolag.  

En vision de har satt upp går ut på att: ”leda utvecklingen från traditionellt mäkleri till att bli 

ett kunskaps- och serviceföretag inom boende, som hela tiden kan möta våra kunders 

önskemål om en helhetslösning för boendets alla delar – före, under och efter bostadsbytet”.  

(Företag 3)  

Är en av de största privatägda mäklarbyråerna i Sverige idag, med över 140 kontor över hela 

Sveriges gränser och med cirka 470 anställda. Den grundades i Göteborg år 1973, i början var 

det endast fokus på att förmedla bostäder i trakten. Sedan 1998 har dock nätet blivit ännu 

större, med fristående lokala kontor över hela landet. Ända sedan 2008 har det funnits ett 

kundnöjdhetsindex som detta företag har toppat åren 2008-2012, som mäter vilka Sveriges 

mest nöjda kunder är.   

(Företag 4) 

Det sista mäklarföretaget är ett dotterbolag till en bank och startade sin verksamhet år 1972. 

Företaget erbjuder kunderna erfarenhet i denna bransch samt bra kunskap då dem har jobbat 

med detta i 40 år. De är även ledande i säljandet av kommersiella fastigheter. Enligt en 

undersökning som har gjorts så ligger denna mäklarfirma i topp av nöjda kunder och får mest 

rekommendationer av sina kunder. 

4.4 Presentation av respondenter  

Intervju med mäklare 1, teambaserad provision M1, 8/4-2013 

Jobbat som  mäklare i 37 år. 

Intervju med mäklare 2, individuell provision M2, 15/4-2013 

Jobbat som  mäklare i 1år och 4 månader. 

Intervju med mäklare 3, individuell provision M3, 23/4-2013 

Jobbat som  mäklare i 1 år. 

Intervju med mäklare 4, teambaserad provision M4, 23/4-2013 

Jobbat som  mäklare i 2 år. 
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Intervju med banktjänstemän/kvinnor 1, B1, 5/4-2013 

Jobbat inom banken i 16 år. 

Intervju med banktjänstemän/kvinnor 2, B2, 16/4-2013 

Jobbat inom banken i 4 år.  

Intervju med banktjänstemän/kvinnor 3, B3, 26/4-2013 

Jobbat inom banken i 15 år.  

Intervju med banktjänstemän/kvinnor4, B4, 26/4-2013 

Jobbat inom banken i 7 år.  

4.5 Resultat från intervjuerna med mäklarföretagen och bankföretaget 

4.5.1 Individuellt belöningssystemet hos mäklarna 

4.5.1.1 Individbaserad provision 

Två av fyra respondenter använder sig av en ren provision, medan dem andra två har en mer 

teambaserad variant av provision. Den teambaserade provisionen förklaras i en egen rubrik 

nedanför den individbaserade provisionen. 

Det båda respondenterna har gemensamt är att deras lön är prestationsbaserad, det de får i lön 

beror på hur mycket de säljer. Både M2 och M3 nämner även att de har en viss procent av 

försäljningen från objekten. Varje anställd kan ses som en egen företagare inom företaget, 

säger M2. Provisionen som delas ut i respektive företag tyckte respondenterna var riktigt bra. 

Man jobbar för sig själv och det är upp till mäklaren att prestera för att förtjäna provisionen.  

Åsikter om det nuvarande systemet 

Mäklarnas gemensamma åsikt kring deras nuvarande system, är att det är en väldigt osäker 

inkomst, månadsinkomsterna kan variera och det leder till att det blir svårare att planera för 

framtiden. Det skapar en viss osäkerhet, på grund av hur marknaden ser ut. Sker det inga 

försäljningar, kommer vi inte kamma hem något. M3 går in lite mer på djupet kring vad han 

tycker om det nuvarande systemet. Såhär beskrev han det: 

”Det är standard i hela branschen i Sverige. Sen finns det företag som jobbar med en del fast, 

och vissa har ren provision rakt över. Det gäller att hitta den inriktning som passar företaget 

bäst, beroende på hur många anställda man har och hur det går för själva företaget. Vårt 

företag är väldigt måna om att det ska gå bra för alla som jobbar här, man kan inte ta in hur 
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många mäklare som helst i företaget, för då blir det pannkaka av allting. Sen ska man inte 

sticka under stolen med att det finns många mäklare som har det tufft och inte kommer in i 

jobbet så bra, eftersom det är stor konkurrens. Då hade ju en liten del av lönen kunnat vara 

fast, för att underlätta deras situation, men för mig personligen är det bra som det är med en 

ren provision.” 

Balansen mellan kundnöjdhet kontra maximal provision 

Kundnöjdheten och provisionen som mäklarna får, går mycket hand i hand. Det är ett måste 

att ha nöjda kunder, för att det resulterar i att de framtida affärerna kommer att fortsätta. Det 

är viktigt att kunden blir nöjd vid slutet av dagen, så personen inte känner sig lurad och tar 

förhastade beslut som den kanske kommer att ångra. Det kan skada både mitt och företagets 

rykte, det kan leda till att mina affärer i framtiden kan bli färre. ”En missnöjd kund hörs 

mycket mer än tio nöjda kunder”, därför är det viktigt att ta hand om dem, förklarar M2. M3 

är inne på samma spår när det handlar om kunden. ”För mig är kunden helt a och o”, för hans 

nuvarande kunder kommer att rekommendera honom till framtida kunder. Det får inte vara på 

bekostnad av att kunden är missnöjd som ett objekt säljs. Det gäller att se till att relationen 

mellan mäklaren och kunder blir långsiktig, annars finns det risk för att man har fler 

missnöjda kunder om man tänker kortsiktigt.  

Konkurrens bland anställda 

I Skövde som är en relativt liten ort, blir det ingen särskild konkurrens bland de anställda. 

Eftersom mäklarassistenterna delar ut uppdragen blir det ju ingen särskild konkurrens. Sedan 

kan det ju förekomma samarbete mellan de anställda med, om någon har mycket att göra kan 

man lämna över uppdrag till andra. Dock har M2 jobbat på ett större kontor innan han fick en 

anställning på Skövde-kontoret. Där upplevde han att konkurrensen kunde vara stenhård, med 

23 anställda och anställda som vill sälja, kunde det sluta med att folk tog till vissa knep för att 

få objekten. Man börjar hålla inne information för varandra, ”vem ska få de bra säljtipsen”? 

En individuell provision ställde inte till problem för M3, utan de anställda får ju jobba själva, 

men samtidigt är det viktigt att det går bra för hela gruppen. När det går bra för en mäklare, 

kommer det bli positiva reaktioner från medarbetarna, en dominoeffekt slår in. Fördelningen 

är ändå jämn och bra för personalen, vilket är en förutsättning för att det ska funka. 
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4.5.1.2 Motivation vid individuell provision 

En mäklares arbetsdag 

Det gemensamma för mäklarna i deras arbete är att de är väldigt självgående, och bara har sig 

själva att lita på samt att de har ingen fast lön vilket gör att det är viktigt med självförtroende 

och målmedvetenhet för att kunna tjäna in sin lön. En annan gemensam faktor bland våra 

respondenter är att de tycker att ingen dag är sig lik, och att som mäklare är det ett väldigt 

flexibelt jobb, dock så är arbetstiderna väldigt långa. En vanlig arbetsdag kan sträcka sig från 

åtta på morgonen till åtta på kvällen. M2 nämner att ”mäklar yrket är inte lika glamoröst som 

folk tror”.  

En rolig och tråkig dag i arbetet 

M2 tycker att en rolig dag är när det är ”lagom” att göra, medan en tråkig dag är när det både 

kan vara för mycket eller för lite att göra. Med för mycket att göra, menar han att det blir för 

svårt att ge kunden den bästa möjliga servicen och det kan få kunden att uppleva en stor 

irritation. Med för lite att göra så kommer han endast att sitta inne på kontoret, detta blir 

långtråkigt. M3 tycker att en rolig dag är när allt flyter på i arbetet, träffa nytt folk och få 

igång en affär som har stått stilla ett tag. Den perfekta dagen är när man får jobba både med 

det administrativa arbetet och vara ute på fält, till exempel på visningar. Det han anser vara en 

tråkig dag är när ingenting går hans väg och det är mycket problem som ska lösas.  

Provisionens påverkan på motivation 

Både M2 och M3 konstaterar att provisionen är en motivationshöjande faktor i arbetet. Det 

gör att respondenterna blir mer alerta och mer drivna att sälja. Det resulterar i att de blir mer 

motiverade att ta sig an de uppdrag de blir tilldelade. De hade också en gemensam åsikt om 

den fasta lönen, det var att den inte gav samma känsla av motivation som ren provision gör. 

Med en fast lön spelar det ingen roll hur väl den anställde presterar och vilken kompetens man 

besitter. M3 säger att han gärna skulle se provisionsliknande system i fler branscher, där lönen 

ges efter varje individs prestation, ”jag tror att personalen hade fått högre motivation utav 

denna åtgärd”. I värsta fall kan ju provisionen också leda till att människor blir stressade av 

att de måste sälja, vilket inte är bra för verken företag eller individ. Anställda kan få mycket 

ansvar i jobbet, men har de inte en lön som de inte är nöjda med spelar det ingen roll hur 

mycket ansvar de tilldelas. Ett starkt påstående från samma person är ”provision är en del av 

jobbet för att få en högre motivationskänsla”.  



29 

 

När det gäller om de vill se några förändringar i det nuvarande systemet så svarade dem att, 

en liten del fast lön hade det gett mer trygghet i arbetet. Dock så hade inte den fasta lönen 

sänkt motivationen eftersom denna är väldigt liten och mäklarna ändå hade varit tvungna att 

fortsätta sälja som dem gör nu eftersom den utgör den större delen av lönen. Båda är överens 

om att pengar är den största drivande faktorn i detta yrke, men att se kunderna nöjda också är 

motivationshöjande, ”att man får en klapp på axeln efter avslutad affär är en sporre” förklarar 

M3. Han är även inne på att få beröm från sina medarbetare kan höja stämningen på 

arbetsplatsen samt chanserna att vidareutbilda sig och få specialkunskaper är motiverande.  

Det är inte provisionen i sig som är lockande att individen stannar utan det är andra faktorer 

till exempel hur väl den anställde trivs med sina medarbetare, vidare så förklarar M2 att ”trivs 

man inte på jobbet så spelar det ingen roll hur mycket man tjänar” eftersom de anställda får 

spendera mycket tid på arbetsplatsen.  

4.5.1.3 Rättvisa  

Generellt upplever både M2 och M3 att systemet i respektive företag är väldigt rättvist, en 

annan liknande aspekt i arbetet är att mäklarassistenterna delar ut uppdragen, för att få till en 

rättvis fördelning. Det är lite upp till en själv att skaffa sin egen kundbas, är du aktiv så kan du 

träffa dina eventuella kunder i ett tidigt skede. Då slipper man att vara beroende av assistenten 

och expanderar sitt kontaktnät. Avslutningsvis delar de samma åsikter och var väldigt klara 

med att deras individuella belöningssystem inte kan bli mer rättvist än vad där är, M3 berättar 

hur det ligger till ”det du säljer får du i lön, säljer du inget får du inget”.  

Vi ställde frågan till våra respondenter, vad de skulle tycka om företaget inrättar ett mer 

kollektivt system. Det kunde se någon fördel med det potentiella bytet, men nackdelarna 

övervägde kraftigt. Bland annat trodde de att det kunde skapa mer osämja i gruppen och man 

kommer att skifta fokus från arbetet till att bry sig om hur andra anställda jobbar. Ska man ha 

ett kollektivt system så gäller det att alla mäklare är likvärdiga, med det menar vi att de ska ha 

samma ambitionsnivå, jobba lika många timmar och vara lika duktiga. Annars kommer detta 

leda till att folk inte jobbar lika mycket och att man börjar glida med i arbetet. På det viset 

kommer kanske de anställda att ifrågasätta systemets uppbyggnad och tanke. En annan sida av 

rättvisa med detta system är att de som tjänar mycket pengar, jobbar också förmodligen 

väldigt mycket, tror M2. Om ett kollektivt inslag börjar träda i kraft, kommer ”det lilla extra” 

man lägger ner att längre inte spela någon roll, motivationen kommer därefter att sänkas.  



30 

 

4.5.1.4 Förväntningar 

M2:s förväntningar på provisionen är att de långa dagarna, runt 10-12 timmar, han lägger ner 

varje vecka ska resultera i en bra lön, där han kan betala sina räkningar. Om provisionen inte 

skulle betalas ut, vore det en ”katastrof för hans motivation”, eftersom inkomsten är baserad 

på en rörlig och osäker del. När de drar in dåligt en månad, gäller det att planera för framtiden 

och vilka levnadskostnader man kommer att ha. Motivationen kommer stärkas för nästa 

månad, för att balansera upp det man har missat. Han har samtidigt förståelse för att om vissa 

omständigheter skulle leda till att ekonomin drabbas, blir det automatiskt under sämre tider 

sämre betalt och vice versa under bättre tider. Förväntningarna kan gå upp och ner beroende 

på hur ekonomin ser ut i dagsläget. De förväntningar som finns är att om jobbet inte utförs på 

ett korrekt sätt, förväntar de sig ingen provision. Om kunden inte är nöjd med mäklarens 

insats, kommer han att få höra det och det kan bli farligt för ryktet.  

Förväntningarna för M3 är att han ska ha en normal månadslön, så att det finns bröd på 

bordet. Vidare uttrycker han sig att många yngre som läser till fastighetsmäklare tror att de 

ska ”gräva guld”, men så är det inte riktigt i verkligheten. Det är inga lättförtjänta pengar, gör 

du ett bra jobb ska du få en belöning för det. Det är viktigt med förväntningar, det är ett bra 

sätt att hålla motivationen uppe för att sälja objekt. Har den anställde en fast lön behöver de 

inte sälja varje objekt, det kan sänka motivationen och förväntningarna minskar för 

arbetsuppgiften. Han är förstående till att provisionen kan kopplas till prestationen, utförs 

jobbet bra och kunden är nöjd bör det bidra till att provisionen betalas ut. Likadant känner han 

vid en dålig prestation, om kunden inte är nöjd vid en försäljning, ska då provisionen inte 

betalas ut.   

4.5.1.5 Teambaserad provision 

Som sagt använde sig två av våra respondenter av ett individuellt provisionssystem. Då 

återstår de två sista intervjupersonerna och de har ett lite annorlunda system sett till de andra 

företagen, de använder sig istället av ett mer teambaserat system. Där delas provisionen som 

alla anställda får ihop och delas lika på laget, eller de anställda som är behöriga att ta del av 

det.  
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Åsikter om det nuvarande systemet 

Åsikterna gällande den teambaserade provisionen var positiva, bland annat får det de anställda 

att samarbeta bättre och ger bättre förutsättningar att klara av konkurrensen både externt, men 

också internt. Utan det här systemet kan det bli mycket ”press och stress”. M1, är unik i det 

avseendet att de har både en fast lön, samtidigt som provisionen är teambaserad. Detta tycker 

han ger bättre förutsättningar att prestera, eftersom det inte är alltid man kan sälja.  

Balansen mellan kundnöjdhet kontra maximal provision 

Sannolikheten att riskera kundnöjdheten för att maximera provisionen är inte särskilt stor hos 

varken M1 eller M4. När provisionen delas mellan de anställda, kommer ändå alla att få ta del 

av samma belopp efter att potten delats. Detta gör att de kan koncentrera sig på kunden och 

uppfylla deras förväntningar på ett mer effektivt sätt. M4 är också inne på det faktum att, visst 

mäklare är en form av säljare, men ”det går inte att pistolhota någon”. Istället beror det 

egentligen mer på köparna, vilket första intryck och känsla de fick för huset. Mäklarnas arbete 

går ju ut på att guida dem runt och berätta om objektet, inte att tvinga köparna till något 

beslut.  

Konkurrens bland de anställda 

Den individuella provisionen medför ganska negativa konsekvenser, speciellt på de större 

mäklarkedjorna är det problematiskt att hantera denna situation, tror båda respondenterna. Det 

kan förekomma strider om vem som rycker åt sig telefonen för att få nästa uppdrag till 

exempel. Att få uppdrag baserade på slumpen är inte rättvist, anser M1. M4 fortsätter med att 

hon fått höra av vänner att folk ibland inte ens går på toaletten för att inte missa ett uppdrag, 

eller att ingen går hem tidigare heller för rädslan att missa objekten. M4:s situation är lite 

annorlunda, när någonting delas mellan de anställda uppkommer inte samma lägen för att 

konkurrera med varandra.  

4.5.1.6 Motivation vid teambaserad provision 

En mäklares arbetsdag 

Båda mäklarna är överens om att, för att trivas som mäklare, bör man gilla att anta nya 

utmaningar och vara serviceinriktad mot kunderna. Sedan beskriver M1 mer specifikt att 

anledningen till att han trivs så bra med det nuvarande jobbet är på grund av att det har många 
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utmaningar så som juridiska, finansiella, praktiska samt tekniska. M1 avslutar med att ”det är 

en blandning av dessa olika saker som gör att man trivs”.  

En rolig och tråkig dag i arbetet 

När mäklarna får beskriva hur en rolig dag ser ut, uppger M1 ”det är kul när en affär blir 

avslutad som genererar en stor summa pengar till företaget”. Detta var en del av det positiva 

med arbetet, en annan faktor som gör jobbet mer roligt är att få uppleva glada reaktioner från 

kunderna. En nackdel som kan förekomma är att kunder utnyttjar mäklare, bara för att få ta 

del av deras kompetens, men de kan senare välja en annan mäklare som säljer deras objekt 

och han fortsätter med att ”vi sällan får besked på varför de inte har valt oss”. Slutligen 

beskriver M4 sin roliga dag med att kunna sälja en fastighet och när en budgivning är igång 

”trissas priset upp”. En sämre dag kan vara när folk blir arga och de tror att de har köpt huset, 

men någon annan i sista sekunden ”snor” det framför dem.  

Provisionens påverkan på motivationen 

Här skiljer sig respondenterna åt lite, M1 anser att ge anställda endast provision är en dålig 

utformning och kommer inte att få ut max av de anställda, det är inte alltför 

motivationshöjande. M4 ser provisionen som något självklart i sitt arbete, utan den skulle ”det 

inte vara roligt”. Hon förklarar genom ett exempel: ”Har man en fast lön på 25 000 kr och ska 

sälja ett hus, spelar det ingen roll om man får igång en bra budgivning eftersom provisionen 

är densamma, då kanske man inte går inför det 110 % ”. Den lilla extra kicken som 

provisionen ger är en väsentlig del i arbetet.  

Något som får igång M1:s motivation är när lite flottare lägenheter eller villor säljs, då ökar 

motivation att prestera när summorna stiger på fastigheterna, då är möjligheterna till provision 

ännu större. M4 säger att sälja hus går i perioder, till exempel i början av året är det lite trögt, 

men nu kör dem dygnet runt. Om det inte läggs ner det arbete som krävs, kommer det att 

straffa sig i slutändan med mindre kunder och mindre betalt. Provisionen är en morot att 

prestera för M4. Dock finns det en baksida med provisionen som kan sänka motivationen och 

det är stressen som den medför, samt att det är svårt att planera för framtiden. Om starten på 

månaden blir bra, kan det få mäklaren att bli lite lugn och känna att det räcker för månaden 

och att resten som dras in är en bonus.  

M1 och M4 hade en gemensam åsikt om vilka fler faktorer än provision som kan motivera 

dem i arbetet. Provisionen kommer i första hand, sedan värderar de själva jobbet som mäklare 
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är motiverande, då ingen dag är sig lik, träffar mycket olika människor med olika behov och 

att det är mycket flexibelt och självständigt arbete. Speciellt M1 är inne på att vissa objekt de 

säljer kan ha ett symboliskt värde, detta motiverar honom då det kan ge företaget en ökad 

status och starkare varumärke.  

Det är en kombination av provision samt trivseln, förklarar M4. När man ger sig in i 

mäklaryrket vet man att det är upp till en själv att sätta sin lön, det kan motivera en när det 

inte finns något maxtak för provisionen. M1 lägger stor vikt vid att trivas med det man håller 

på med, provisionen i företagen skiljer sig inte åt så mycket, tror han.  

4.5.1.7 Rättvisa 

Fördelningen för M1 är bestämd, en av hans kollegor tar hand om villor och fritidshus 

runtomkring Skövde, medan M1 själv tar hand om kommersiella fastigheter i centrala 

Skövde. Det spelar egentligen ingen roll vem som säljer vad, eftersom det ändå delas lika. 

Detta tycker de är det mest rättvisa systemet. M4 förklarar att det är lite slumpmässigt vem 

som får uppdragen, det beror på vem som får samtalen eller om någon kund specifikt söker 

någon av mäklarna. Här spelar det heller ingen roll vem som säljer vad eller hur mycket 

eftersom det delas lika. Det gäller att det läggs ner lika mycket tid och att ambitionsnivån är 

lika hög ”annars är det lika bra att ha ett individbaserat system”, menar M4.  

M1 påpekar att det finns både för- och nackdelar med ett byte från kollektivt till ett mer 

individuellt anpassat system. Fördelen kan vara att mäklaren blir ännu mer motiverad att sälja 

och kommer ”ta i som sjutton”, men det kan medföra negativa konsekvenser som forcering av 

affärer där kunden kan bli manipulerad och tvingas in i en affär utan att tänka över det. M4 ser 

mer nackdelar med detta byta, då hon hävdar att det kommer bli mer tävlingsinriktat och man 

kommer bara tänka på sig själv. Det kommer uppstå konflikter och irritationer angående vem 

som får sälja vad. Teamkänslan kommer sakta att försvinna om det införs.  

4.5.1.8 Förväntningar 

M1 säger att en form av minimilön på 25-30 000 kr är hans lägsta förväntningar på 

provisionen, om de får i uppdrag att sälja lite mer exklusiva fastigheter kan lönen bli ännu 

högre. Han är medveten om att det samtidigt är viktigt att vara realist, det kan ske 

lågkonjunkturer och i Skövde är det också ganska ont om objekt. Så det blir slagsmål mellan 

företagen och med mindre objekt, är det mindre pengar i rörelse. Därför är det viktigt att inte 

ha för höga förväntningar heller, så man inte blir besviken när de sedan inte uppfylls. Att 
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prestera hela tiden är viktigt, annars ”svälter vi ihjäl”, säger M1. Om de får missnöjda kunder 

kanske det är dags att byta yrke.  

M4:s förväntningar är att provisionen ska vara så hög som möjligt och man eftersträvar alltid 

efter att få ännu mer. Vissa gånger har förväntningarna inte infriats och det är tuffa månader, 

jobbigt för motivationen. Det händer när det är svårt att sälja hus. Hon har en viss förståelse 

för att man inte säljer hela tiden, eftersom hus är en stor investering. Det tar tid för köparna att 

bestämma sig för om de vill ha det eller inte, ”men vi förväntar oss alltid att ta del av 

provisionen, det är så vi får vårt levebröd”. På det sättet kan hon behålla motivation, har hon 

inga förväntningar alls kommer motivationen försvinna. En sak som man måste kunna hantera 

är när förväntningarna inte infrias, och det är ett hårt slag mot motivationen om den inte gör 

det. För att undvika panik gäller det att spara undan pengar när förväntningarna inte infrias. 

Med en kollektiv uppdelning blir det inte samma press på prestationen, utan om någon säljer 

mer än den andra kan man antingen slappna av eller pusha varandra till att förbättra sig. Man 

behöver inte ha lika höga förväntningar på det viset.  

4.5.2 Kollektivt belöningssystem i banksektorn 

Banken använder sig av ett kollektivt belöningssystem, där alla medarbetare oavsett position 

och lön får lika stor avsättning av bonusen. För att få denna avsättning krävs det att banken 

har bättre räntabilitet än sina konkurrenter. Avsättningen kan däremot inte tas ut förrän de 

anställda gått i pension.  

Åsikter om det nuvarande belöningssystemet 

Belöningssystemet i företaget ansågs av våra fyra respondenter att det var väldigt generöst, 

och en fin ersättning för pensionen. De ser det som en extra bonus. B1 berättade att hon har 

fått stora avsättningar genom denna bonus, som annars hade varit väldigt svårt att spara ihop 

själv. Majoriteten av respondenterna var eniga angående det faktum att alla får lika mycket, 

oavsett vilken position de anställda har i företaget. B2 utvecklar sitt resonemang kring 

belöningssystemet, ”de jobbar mycket med långsiktiga relationer, ju längre man stannar i 

företaget, desto större del får man”. Vidare förklarar hon att det kan ses som ett verktyg att 

behålla de anställda länge i företaget. B3 poängterar även att det är sällan hon tänker på 

avsättningen, eftersom den ligger långt bort i tiden. Det är ofta när någon annan tar upp ämnet 

som det slås en tanke hos henne.  
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”Free-riders” inom företaget 

Alla är överens om att ”free-riders” inte förekommer på deras arbetsplats. Det går att hitta 

skillnader i deras resonemang kring varför det inte händer. B1 och B4 fastslår att avsättningen 

ligger långt fram i tiden och det går inte att bara gå runt och ”glida” och inte ”prestera” en 

lång tid. Görs det mindre bra insatser kommer det att synas bland annat i kundnöjdshetsindex, 

men även i lönen som är individuellt satt. Företagskulturen i banken är så pass stark att något 

sådant inte sker, sedan är banken väldigt decentraliserad och de anställda har stort inflytande, 

säger B3. Till sist så är B2 inne på att det hänger mycket på kontorsledningen samt vilka 

cheferna är, jobbar man nära dem går det inte att bara sitta och inte göra något.  

4.5.2.1 Motivation vid kollektiv belöning 

En banktjänsteman/kvinnas arbetsdag 

Arbetsuppgifterna kan variera för de anställda, alltifrån att ta hand om privata kunder och 

företag, till att delta i intervjuer, stå i kassan, administrativa saker och ge rådgivning om både 

finansiering och placering samt alla inbokade möten med kunder de har.  

En rolig och tråkig dag i arbetet 

En rolig dag är när kunderna blir glada och är nöjda med hjälpen de får av oss, samt när saker 

avslutas och B1 trivs verkligen med jobbet på grund av flexibiliteten som finns i arbetet. Det 

är dessa saker som får de anställda att bli motiverade att fortsätta ta sig an arbetet. En tråkig 

dag beskriver B3 och B4 är när de tvingas hjälpa kunder som inte kan sköta sina krediter och 

ge ekonomisk hjälp eller rådgivning till familjer som varit med i en tragedi. Även om de gör 

nytta upplever de det som jobbigt, att inte kunna komma med ett beslut angående ett ärende.  

Belöningssystemets påverkan på motivationen 

De är stolta över att ha en sån fin förmån som kan ge dem ekonomisk trygghet i framtiden. 

Den kan se till att personalen stannar kvar i organisationen och att det gemensamma arbetet 

belönas, vilket skapar samhörighet, förklarar B2. En annan positiv faktor är att den inte skiljer 

på folks kompetens, arbetsuppgifter eller befattning, utan alla får samma summa i avsättning. 

B4 fortsätter med att det finns också nackdelar med systemet. Om en person till exempel inte 

har tålamod att vänta på en långsiktig belöning, kommer den möjligtvis att få folk att dra sig 

vidare. Detta säger B2 kan lösas genom att ha en del av avsättningen som är ”låst”, den andra 

delen kan vara ”fri och rörlig” för att tas ut vid behov. Motivationen för samtliga anställda 

verkar inte påverkas nämnvärt på grund av att avsättningen ligger så långt fram i tiden.  
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Respondenterna är nöjda med upplägget och skulle egentligen inte vilja se några förändringar. 

Den för med sig bättre samarbete mellan de anställda, och en känsla av rättvisa förekommer 

då den delas lika mellan medarbetarna. Det är en del av företagskulturen och är ”väldigt djupt 

förankrat” då den har funnits i många år, konstaterar B4.  

B2 tycker att det är en liten extra sporre i arbetet, det gäller att alla medarbetare bidrar och tar 

ansvar för att det ska kunna ske en avsättning. Men hon medger även att avsättningen ligger 

långt fram i tiden och hon tänker inte på den ”varje” dag. Detsamma gäller för B1 som är inne 

på samma spår, att den finns i bakhuvudet, men det är ingenting som man går runt och tänker 

på vardaglig basis. B3 och B4, även de nämner att belöningen ligger långt fram i tiden. Det är 

andra faktorer som gör att de lägger ner mer tid och kraft, exempelvis bra relation till 

arbetskamraterna och trivsel i det dagliga arbetet. B3 berättar varför hon inte anser att den 

påverkar arbetsinsatsen: ”Det går inte att jobba i företaget i så lång tid bara för belöningens 

skull”, utan det gäller att trivas på jobbet.  

B2 säger att hon blir motiverad av belöningen, ”det fungerar som en långsiktig motivation” 

och hon är inte kvar i banken bara för att de har ett belöningssystem. B4 tycker inte att hennes 

motivation höjs av belöningen, då den är alltför långt borta. ”Istället är lönen i sig själv mer 

motiverande”, då de har löneförhandlingar varje år och dessa går att arbeta genom hårt arbete 

dagligen.  

Om två företag är rätt lika så kan denna belöning vara avgörande för valet av de anställda att 

stanna kvar, men det är inte den främsta orsaken till att de anställda väljer att stanna. B3 

redogör att belöningen inte är den främsta orsaken till att folk väljer att stanna i företaget, ” 

man vantrivs inte i 20 år bara för att ta del av belöningen”. Det är andra faktorer som kan 

tänkas att anställda vill vara kvar i företaget är bland annat, att det finns chanser till många 

utbildningar, och ens personliga mål kan slå in om den anställde verkligen satsar på detta.  

4.5.2.2 Rättvisa 

De var eniga om att systemet är rättvist. B3 uttrycker sig att ”det är underbart”, att alla får ta 

del av belöningen och ingen är viktigare än någon annan. B4 nämner också att alla 

arbetsuppgifter är viktiga, alltifrån de personer som drar in mest pengar till företaget, men 

också de som står i kassan. Det gäller att de avlastar varandra. Sedan är ju en aspekt av 

rättvisa att lönen utgörs av kompetensen, det har inget med belöningen att göra.  
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Att rotera mellan arbetsuppgifter hos de anställda för att få det att kännas rättvist förekommer 

inte. Utan de hjälps åt för att arbetet ska bli varierat och inte för monotont, de jobbar som sagt 

ganska decentraliserat. När de får testa på nya uppgifter blir det också utvecklande för 

individen. På andra företag kan det finnas staber som är till specifikt för kundtjänst eller 

kassa.  

En tanke om att byta ut det kollektiva belöningssystemet mot ett individuellt verkade inte 

”finnas i min värld”, säger B3. Det kan leda till att det blir mer armbågar i leken, med ett 

individuellt belöningssystem, samt att anställda kör ”sitt eget race”. Som det är nu med ett 

kollektivt belöningssystem är man mer ödmjuk mot varandra, tror B2. Möjliga faror som kan 

finnas är också att de anställda börjar få ett mer ”min och din” tänkande, det kan i längden 

vara farligt för kundens bästa, tycker B4 och det skulle få anställda att sluta hjälpa varandra, 

var och en tar hand om sitt eget. B1 och B3 var lite skeptiska till bytet, de har bland annat 

synpunkter vem som skulle bedöma deras individuella insatser, huvudkontoret eller det lokal 

kontoret. Bytet skulle förmodligen heller inte vara särskilt populärt, då det är en del av 

företagskulturen.  

4.5.2.3 Förväntningar 

Alla har förväntningar på att belöningen ska ges ut varje år, helst ska den vara så hög som 

möjligt. B1 säger att hennes motivation inte skulle försvinna eller minska om belöningen inte 

skulle ges ut, då det finns andra aspekter som kan motivera en. Det håller även de resterande 

av respondenterna med om. B4 anser det mer normalt att ibland inte få ta del av det, än att 

alltid få göra det. Hon utvecklar vidare att även om hon inte skulle få avsättning på flera år i 

rad, skulle det inte drabba motivationen i det dagliga arbetet. De har förståelse för om det inte 

ges ut, då det kan finnas sämre tider för företaget, men går det bra för banken är det självklart 

att folk vill erhålla den, eftersom andra konkurrenter också får olika bonusar. Presterar banken 

ingenting, måste man vara medveten om att det inte blir någon avsättning, säger B1, det gäller 

att ha rimliga förväntningar. B4 har ganska låga förväntningar, då hon känner att hon är en 

väldigt liten del i ett större perspektiv.   
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att diskutera vår teori jämfört med den empiri som har samlats in. 

Med hjälp av våra centrala begrepp i arbetet är syftet att förklara och förstå empirin. Detta 

kommer avslutningsvis mynna ut i våra slutsatser.  

5.1 Inledning 
Första delen av analysen är uppbyggd på Victor Vrooms förväntningsteori. I den kommer vi 

att bryta ned och förklara varje process som finns med hjälp av modellen som finns i teorin, se 

figur 2. Vi kommer också att använda oss av figur 3, som handlar om Adams rättviseteori och 

den kommer främst tas upp i processens instrumentalitet. På så vis försöker vi ge läsaren en 

enkel bild över hur de anställdas motivation kan formas i individuella och kollektiva 

belöningsystem. Första delen i hur en individ bygger upp sin motivation, är förväntningar, den 

andra är instrumentalitet och till sist kommer valensen som till sist bildar en kedja över hur 

motivationen skapas för individer med ett individuellt och kollektivt belöningssystem. I slutet 

av analysen vill vi också se på vad det är som driver förväntningarna inom de olika 

grupperna.  

5.2 Individuellt belöningssystem 

5.2.1 Individuell provision 

5.2.1.1 Förväntning 

Första delen i motivationsprocessen för dem anställda är förväntningar där vi har använt figur 

2 som analysmodell. Mäklarna M2 och M3 som använder sig av individuell provision, 

förväntningarna de hade var att få en lön som de kan klara sig månaden ut. Vår uppfattning 

var att de inte var alltför krävande, utan det de la vikt på var att lönen skulle räcka till 

levnadskostnaderna, till exempel betala hyran och ha mat på bordet. Tyagi (2010) synsätt på 

förväntningar är också att människan förväntar sig att få något särskilt när de beter sig på ett 

visst sätt. M2 och M3 begär inte så mycket med tanke på de många timmarna de spenderar i 

arbetet, belöningssystemet kan egentligen erbjuda mycket mer än vad de får i dagsläget. 

Anställda lägger inte ned tid och kraft i företaget i onödan, utan det är på grund av att de 

också har förväntningar på att få ta del av något. Sett till ambitionsnivån, kan dessa 

förväntningar skilja sig från andra mäklares antaganden om vad som är en tillräcklig lön, då 

det finns stora möjligheter att tjäna mycket pengar.  

Champion (2008) nämner att det är viktigt med förväntningar hos de anställda, detta höjer  

förhoppningsvis deras motivation och att de har någonting att se fram emot i arbetet. M2 och 

M3 är i linje med författarens åsikt, då förväntningarna hjälper dem att klara av de långa 
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dagarna och om inte förväntningarna för provisionen uppfylls kommer det vara katastrofalt 

för motivationen.  Inte nog med att det är jobbiga dagar, så är även inkomstdelen osäker på 

grund av provisionen. Detta kan medföra en press att sälja och M3 hävdar också att ”det leder 

till att det blir svårare att planera för framtiden”. Individer som läser till mäklare har byggt 

upp höga förväntningar redan innan de börjat arbeta, då de tror att det individuella 

belöningssystemet kommer resultera i att de ska ”gräva guld”, säger M3. Men i verkligheten 

är det inte riktigt så lättförtjänta pengar, avslutar M3. Förväntningarna på provisionen som är 

skyhöga i början för många nyutexaminerade kan med tiden bli mer realistiska och 

anpassningsbara beroende på vart individer befinner sig i livet. Det är även någon som 

Watson (2006) nämner gällande livssituation och riskbenägenhet till exempel.  

5.2.1.2 Instrumentalitet 

Andra delen i förväntningsmodellen, se figur 2, är instrumentalitet. När det går bra för 

säljaren och de presterar bra vet de om att inkomsten är enskild och endast går till individen. 

Sedan finns det heller inte någon maxgräns för hur mycket som kan tjänas, eftersom det 

indviduella belöningssystemet är uppbyggt på dem premisserna. Tyagi (2010) menar också på 

att när en person presterar effektivt, leder det därmed till det önskade resultatet. 

Instrumentaliteten är med andra ord rätt så hög. Vare sig en person presterar bra eller dåligt, 

så handlar det i första hand om att kunna påverka den egna lönen och att de jobbar ensamma 

för att nå målet, vilket de tycker gör jobbet motiverande. Detta stärks även av figur 3, Adams 

rättviseteori, där synen på rättvisa går ut på att den som lägger ned stora insatser och jobbar 

hårt har rätt till en bra belöning, medan en anställd som presterar mindre bra ska få en mindre 

belöning (Lapidus & Pinkerton, 1995). För att bli motiverade är det viktigt att få känna av ett 

eget ansvar och att prestationen hela tiden är i första hand. 

5.2.1.3 Valens 

Enligt Champion (2008) så kan låga förväntningar bland annat leda till att motivationen börjar 

avta och att anställda med tiden slutar att prestera. M2 och M3 höll inte med om detta då 

deras synsätt på förväntningar såg annorlunda ut. Förväntningarna hos M2 och M3 var ibland 

låga och detta berodde på att man upplevde att kunden inte var nöjd med mäklarens insatser. 

Därför förväntade de sig ingen belöning alls. Det är viktigt för dem att uppfylla kundens 

önskningar. Men bara för att de ibland kan ha lägre förväntningar, betyder det inte att 

motivationen kommer att försvinna helt eller att deras prestationer kommer bli sämre och att 

belöningen inte betyder något längre. Det gäller att hela tiden kunna motivera sig själv under 

svåra tider då objekten kanske är svårsålda under en viss period säger M2. De kan inte bara ge 
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upp på grund av att ett objekt är svårsålt, eftersom provisionen hänger ihop med månadslönen. 

Och detta stämmer överens med Tyagi (2010) synsätt och säger att individen behöver få en 

belöning för det de uträttar. Både M2 och M3 konstaterar att indviduell provision är 

motivationshöjande i deras arbete och ”vi blir mer alerta och drivna att sälja”. En annan 

bidragande faktor som höjer M2 och M3:s motivation är nöjda kunder, ”klapp på axeln efter 

avslutad affär är en sporre”. Anställda gör ett medvetet val när de går in i denna bransch, då 

de vet att lönen är provisionsbaserad och M3 poängterar också att individuellt 

belöningssystem ”är standard i hela branschen i Sverige”. Han fortsätter med att säga att han 

tror ”provisionbaserade system skulle höja motivationen även i andra branscher”. Enligt figur 

2, för delen valens blir de anställda motiverade av denna process, då de ser fram emot att få ta 

del av provisionen och den är en stor del i byggandet av motivationen. 

5.2.2 Teambaserad provision 

5.2.2.1 Förväntning 

M4:s förväntningar angående provisionen är att den ska vara så hög som möjligt, medan M1 

har som lägsta förväntning att få ut en lön runt 25-30 000 kr varje månad. När han lägger upp 

den här målsättningen, uppfattar vi det som att han tror att han klarar av att sälja objekt för 

detta värde varje månad. Vroom & Deci (1992) säger också att de anställdas förväntningar 

spelar stor roll om de ser sig själva ha möjligheten att klara av den tilldelade uppgiften eller 

inte, därför har M1 lagt den här  gränsen som minimilönen. Vidare påstår Vroom & Deci 

(1992) att en hög kvot av förväntningar kan leda till bra belöningar. Men respondenten M1 

berättar dock att det gäller att vara ”realist” och inte ha alltför höga förväntningar då dessa 

ibland inte kan slå in på grund av att det är ont om objekt i Skövde och M4 nämnde att hus är 

en stor investering och att det tar tid för köparen att bestämma sig om de vill ha det eller inte. 

Det kan leda till en stor besvikelse om ribban för förväntningarna läggs högt och de sedan inte 

infrias som man tänkt sig. 

5.2.2.2 Instrumentalitet 

M1 och M4, när de presterar kommer de få ta del av provisionen som är en teambaserad 

provision och delas lika mellan alla i gruppen. När de gör ett sämre jobb, eller inte presterar 

alls och inte säljer några objekt kan det ändå hända att de får ta del av provisionen i gruppen. 

Tyagis (2010), förklaring på detta begrepp skiljer sig åt då han menar på att när en individ 

utför något bra ska han få en bra belöning och tvärtom vid en sämre prestation. Hur ska de i 

teambaserad provision veta vem som har presterat bäst eller vem som har lagt ner mest tid för 

att kunna få ta del av belöningen? M1 och M4 säger ”när provisionen delas lika mellan de 
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anställda, kommer ändå alla att få ta del av samma belopp efter potten delats”. Vidare kan 

även detta kopplas till Adams rättviseteori, där medarbetarna kommer att jämföra sina egna 

insatser och resultat med andras bidrag och resultat (Voss & Jiménez, 2010). Det som kan 

hända är att en anställd som har gjort mycket kan få ta del av väldigt lite och en som har gjort 

lite kan få ta del av mycket. M4 kan tänka sig att göra undantag och strunta i den upplevda 

orättvisan enligt Adams rättviseteori. Systemet kan ändå vara rättvist i M4 ögon, när alla i 

gruppen lägger ned lika mycket tid och kraft, samt att ambitionsnivån är lika hög hos alla i 

gruppen. Då gör det inget om någon får lite mer än någon annan av belöningen. Annars är det 

lika bra ”att ha ett individbaserat system”. Detta är grunden för att deras system ska fortsätta 

fungera och vara rättvist. Alla människor upplever rättvisa på olika sätt, en anställd kan känna 

att den har gjort lika mycket som de andra i gruppen, men vem vet eller bestämmer vem som 

har bidragit mer eller mindre? Kommer varje person få den summa som han verkligen är 

värd? Kopplingen mellan prestationerna och belöningen blir otydlig och svår att mäta, det vill 

säga instrumentaliteten är låg, enligt figur 2. 

5.2.2.3 Valens 

M1 är inne på att vissa objekt de säljer kan ha ett symboliskt värde, detta motiverar honom då 

det kan ge företaget en ökad status och starkare varumärke. Wang (2004) argumenterar också 

för att människor lägger ett värde på de belöningar som finns socialt. M1 anser också att 

endast ge anställda provision är en dålig utformning och ”skulle inte få ut max av de 

anställda”. Därför har M1 en liten del fast lön, för att slippa ”stress och press”. Valensen för 

M4 är att provisionen alltid ska in och det är en del av levebrödet, på det viset kan hon behålla 

motivationen uppe. Har hon inga förväntningar om provisionen, kommer motivationen 

försvinna. Det menar också Champion (2008) som påstår att om en individ har låga 

förväntningar sett till belöningen, kommer motivationen efter tid att avta och prestationerna 

bli sämre. Det är olika ståndpunkter kring provisionen, där M1 motiveras av flotta och dyra 

objekt, men samtidigt tycker han att det kan vara bra att avlasta pressen genom att ha en liten 

del i fast lön och samtidigt ha provision, så valensen är ändå hög här. M4, däremot jobbar 

endast för provisionen och det spelar ingen roll vilka objekt som säljs, vilket gör valensen hög 

i detta fall.  

5.3 Kollektivt belöningssystem 

5.3.1.1 Förväntning 

Respondenterna i banken, allihop hade förväntningar om att ta del av det kollektiva 

belöningssystemet då den är en stor del av företagskulturen när företaget har bättre avkastning 
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än sina konkurrenter. Wang (2004) nämner också att människor lägger ett värde på de 

belöningar som finns inom ramarna för en organisation. Dock ansåg de anställda att 

belöningssystemet fungera mer som en bonus än en belöning, säger samtliga respondenter.   

5.3.1.2 Instrumentalitet  

Instrumentaliteten för B4 är ganska svag, hon känner att hon är en ”väldigt liten del i ett större 

perspektiv”, där hon kände att endast hennes individuella insats ändå kanske inte leder till att 

belöningen delas ut. De andra är också medvetna om att prestationen inte direkt kommer leda 

till en utdelning av belöningen, utan det kommer dröja tills den delas ut. Sannolikheten för en 

effektiv prestation hänger alltså inte ihop direkt med det önskade resultatet som är 

avsättningen (Tyagi, 2010). Det krävs ju en kollektiv insats för att erhålla belöningen samt att 

alla i företaget presterar för att den ska delas ut och det håller B2 med om. Hon säger att 

belöningen är en extra sporre och det gäller att ”alla tar sitt ansvar för att det ska kunna ske en 

avsättning”. Eftersom andra banker delar ut bonusar, är det normalt att de i företaget också 

vill ha det när det går bra. Det kan finnas år då de anställda inte får ta del av 

belöningssystemet och det sker när det finns banker som presterar bättre än dem. Det kunde 

respondenterna acceptera och förstå, då det kan vara svårt att upprätthålla en första plats varje 

år när nyckeltalen presenteras, som belöningen baseras på (räntabilitet på eget kapital). B4 

tryckte på att ”det är mer normalt att ibland inte få ta del av det, än att alltid göra det”.  De har 

förståelse för att det kan ta tid att få belöningen oavsett prestation. En lättnad är ändå att det 

dagliga hårda arbetet kan påverkas genom lönen. Gör du bra insatser får du en högre lön, men 

gör du det mindre bra kommer det synas i kundnöjdhetsindex och lönen som är individuellt 

satt, säger B2 och B4. Då kommer insatserna samt resultaten att kunna mätas och jämföras 

med varandra. Det går också Adams in på, när rättvisa är upplevd gäller det att insatsen och 

belöningen är bra och vice versa vid sämre prestationer, se figur 3 (Lapidus & Pinkerton, 

1995). Det kollektiva belöningssystemet upplevs som rättvist av respondenterna för det skiljer 

inte på befattning, ålder eller kön.  Om någon skulle försöka glida med i arbetet bara för att få 

ta del av belöningen skulle det vara svårt. Den upplevda orättvisan enligt Adams, med risken 

för att folk glider med och får ta del av belöningar på bekostnad av ambitiösa människor är 

väldigt liten. Dels på grund av att belöningen ligger långt fram i tiden samt att chefen kommer 

upptäcka det om man gör ett dåligt jobb. B3 stärker detta genom att säga ”man vantrivs inte i 

20 år bara för att ta del av belöningen”.  



43 

 

5.3.1.3 Valens 

B3 och B4 säger att belöningen ligger långt fram i tiden och att det inte är något man går runt 

och tänker på. B2 medger också att avsättningen ligger så långt fram i tiden att hon ”inte 

tänker på den varje dag”. Det finns andra faktorer som gör att man lägger ned mer tid och 

kraft för samtliga respondenter. De tycker inte att belöningen motiverar särskilt mycket, då 

den är långt bort i tiden, medan B2 nämner att det kan fungera som en ”långsiktig 

motivation”, men det är inte den bidragande orsaken till varför hon stannar kvar i 

organisationen tack vare belöningssystemet. Därmed är det inte jätteviktigt för respondenterna 

att få den kollektiva belöningen för det de uträttar (Tyagi, 2010). Därmed är valensen inte 

stark för denna grupp. Istället blir den motivationshöjande processen ”inte belöningssystemet, 

utan lönen” som de kan påverka genom att vara kompetenta och jobba hårt dagligen, säger 

B4. Andra faktorer som uppskattades var relationerna till arbetskamraterna och trivsel i det 

dagliga arbetet samt stora chanser till personlig utveckling, nämnde respondenterna.  

5.4 Likheter och skillnader mellan motivationsprocesserna:  
Alla grupperna har förväntningar på att ta del av belöningssystemet, men i olika grad. De med 

individuell provision nöjde sig med att klara sig grundligt, medan de i team hade en högre 

lägstanivå som motsvarade 25-30 000 kr i månaden. De med det kollektiva förväntade sig 

belöningen eftersom den finns där, å andra sidan går de inte till jobbet främst för att få ut 

belöningen som delas ut när de gått i pension. De har alltid lönen att falla sig tillbaka på om 

belöningen inte ger någon utdelning. De med individuell och teambaserad provision ser 

verkligen systemet som en otroligt viktig del i motivationsprocessen, då de inte har något att 

falla tillbaka på om inte de får ta del av provisionen. De med teambaserad är hela tiden ute 

efter mer. Symboliska objekt, som lyxvillor höjer förväntningarna hos de för att det genererar 

mer pengar och företagets status och varumärke blir starkare. Samt att en lägsta förväntning i 

team var att tjäna runt 30 000 kr, med det kommer du säkert kunna göra mer med än att betala 

hyran och maten för månaden som de i individuell nöjde sig med. Instrumentaliteten för 

teambaserad provision och det kollektiva var svag av olika anledningar. Det kan bero på att 

när det är fler personer involverade i en grupp finns risken att varje individ kommer framhäva 

sin egen insats och det kan bli svårt att mäta vem som har uträttat mest eller minst. Det kan 

förekomma att anställda som tar åt sig äran när de inte bidragit med någon insats. Därför blir 

det då en subjektiv syn för varje indvid i teambaserad provision. I det kollektiva 

belöningssystemet belönas inte de anställda efter prestationen då belöningen inte delas ut 

varje månad eller år. Utan här pratar vi om en längre tidsperiod de får vänta på belöningen, 

ända tills de har gått i pension. Instrumentaliteten för den individuella provisionen var 
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däremot hög på grund av att individen hela tiden är i fokus. Den lägger själv nivån på vad 

som är en acceptabel lön eller inte och skulle det inte gå bra har de bara sig själva att skylla 

på. Valensen i individuell och teambaserad provision är hög och ganska likvärdiga.  Den enda 

skillnaden var att en i teambaserad provision också nämnde att symboliska objekt ökade 

motivationen.  Dessa kunde vara lyxlägenheter eller flotta villor, som var högre värderade än 

vanliga lägenheter eller hus. Medan de med det individuella belöningssystemet ville ha sina 

belöningar och blev motiverade av dem, var det lite annorlunda för de i det kollektiva. De 

ville ha belöningen som fanns, men blev dock inte särskilt motiverade i det dagliga arbetet 

som de i individuellt blev. Ett sätt att få dem att bli mer förväntansfulla är att göra 

belöningssystemet mer prestationsbaserat och att få ut belöningen tidigare. Men bankens 

avsikt är inte att motivera de anställda kortsiktigt, utan det ska fungera som ett långsiktigt 

verktyg och incitament för att till exempel få de att bli lojala och stanna kvar i företaget.  

 

Belöningssystem 

 

Indviduell provision 

 

Teambaserad provision 

 

Kollektivt 

 

Förväntningar 

Accepterar den låga 

förväntningen i början 

på grund av 

möjligheterna som finns 

i belöningssystemet. 

 

Lägsta förväntning, en 

normal medellön och 

förväntar sig 

kontinuerligt mer. 

 

Förväntar sig avsättning, 

men ser 

belöningssystemet mer 

som en bonus än en 

belöning. 

 

 

Instrumentalitet 

Stark koppling mellan 

belöning och prestation, 

hög instrumentalitet. 

Påverka lönen och 

jobba ensam, 

motiverande. 

Svag koppling mellan 

belöning och prestation, 

låg instrumentalitet. 

Vem gör vad och vem 

får vad? 

Svag koppling mellan 

belöning och prestation, 

låg instrumentalitet. 

Prestationen leder inte 

till belöningen direkt. 

 

Valens 

Förväntar sig provision 

och alltid motiverade att 

sälja, hög valens. 

”Sky is the limit” 

Förväntar sig provision 

och alltid motiverade att 

sälja. Eftersträvar 

symboliska objekt, hög 

valens. 

”Kungen i stan” 

Andra faktorer än 

belöningssystemet som 

motiverar, låg valens. 

”Vilka möjligheter finns 

det?” 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer våra slutsatser på vår problemformulering att redovisas samt utifrån 

det syfte vi hade i studien. Sedan skall vi också ge förslag till vidare forskning samt ge våra 

egna individuella reflektioner.  

För att påminna läsaren om vad vår problemformulering är, upprepar vi den nedanför: 

Problemformulering 

 Hur byggs motivationsprocessen upp och formas för de anställda i ett individuellt 

respektive kollektivt belöningssystem?  

6.1 Slutsatser 

Undersökningsresultatet tyder på att förväntningarna i gruppen individuell provision är 

ganska grundliga, då respondenterna nöjer sig med att betala sina räkningar och få mat på 

bordet, men att förhoppningen fortfarande lever om att nå de höga summorna i individuell 

provision. I nästa del av motivationsprocessen som är instrumentalitet, finns det ett samband 

mellan Vrooms förväntningsteori och Adams upplevda rättviseteori, då deras åsikter stämde 

överens med varandra. Gjorde respondenterna något bra förtjänade de det och det ansågs vara 

rättvist, samma sak gällde vid sämre prestationer. Därmed visade resultatet att 

instrumentaliteten var hög för indviduell provision. Kopplingen mellan belöning och 

prestation var motiverande och de upplevde det som rättvist. Det är de själva som bestämmer 

ambitionsnivån på vad de vill uppnå, ansvaret är deras för att lyckas i arbetet och det är upp 

till dem att prestera. Sista delen i Vrooms motivationsprocess är valens. Resultatet i 

individuell provision var hög, även när förväntningarna var låga kunde de motivera sig själva 

och inte under några omständighter kunde motivationen rubbas. Anledningen var att kicken 

spelar en stor roll för deras motivation att sälja objekt. En till sporre som höjer valensen är när 

kunden uppskattar det arbete som läggs ner för att göra de nöjda. Resultaten i varje process 

gick enligt linjen på Vrooms teori, kopplingen mellan processerna var tydlig i varje led, som 

finns i figur 2. Överförbarheten från våra resultat i individuell provision kan vara att fler 

organisationer för in individuella belöningssystem med avsikt att höja de anställdas 

motivation. Dock är det ingen som garanterar att ett individuellt belöningssystem automatiskt 

höjer upp motivationen i varje organisation, då företag kan vara mer inriktade på kundnöjdhet 

än maximal provision.  

Förväntningarna i teambaserad provision, visade att provisionen eftertraktades då 

minimilönen uppgick till 25-30 000 kr och de strävade efter att få mer.  Sedan gäller det att ha 

rimliga förväntningar på provisionen, då den inte alltid infrias på grund av hård konkurrens 
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och osäkra köpare. Forskningsresultatet visade att instrumentaliteten var låg, då kopplingen 

mellan prestationen och belöningen inte var lätt att mäta, enligt figur 2. Det är svårt att 

jämföra vem som är den bättre säljaren och förtjänar mer provision än den andre, när båda har 

lagt ner lika mycket tid och kraft. Enligt figur 3 som är Adams upplevda rättvisa, är det 

orättvist då en anställd som kan prestera bra, får en liten del av belöningen och vice versa vid 

sämre prestationer. Men respondenterna kan tänka sig att göra undantag och bortse från 

orättvisan i figur 3 och fortfarande anse systemet som rättvist, sålänge alla anställda lägger 

ner lika mycket tid och gör sitt bästa. Avslutningsvis visar resultatet att valensen var hög i 

teambaserad provision för båda respondenterna. De förväntar sig alltid provision och när ett 

symboliskt objekt säljs är det extra motiverande för den ena av respondenterna. Det kan leda 

till social uppmärksamhet och starkare varumärke för respondentens företag. Efter att ha följt 

processen, så visade sig instrumentaliteten vara låg på grund av svårigheter att bedöma 

insatserna och att belöningarna går till fel person. Orättvisan kunde också förbises, så 

resultatet för instrumentalitet stödjer varken Vroom eller Adams syn på den. Ändå var 

valensen hög och den teambaserade provisionen var motiverande. Överförbarheten i denna 

grupp kan vara att det gäller att företag med teambaserade system kan hantera 

instrumentaliteten. Det vill säga hur de lyckas få kopplingen mellan belöning och prestation 

att synas på ett rättvist sätt, så det inte blir interna stridigheter eller något free-rider problem. 

Då kan företagen införa hårdare regler och tydligare gränser för vad som krävs för att få ta del 

av belöningen efter de har bedömt varje individ insats. 

I den avslutande gruppen med det kollektiva belöningssystemet hade de anställda 

förväntningar angående belöningen, men de var medvetna om att det sker endast när företaget 

är bättre än konkurrenterna. Avsättningen grundar sig på att den ges ut om företaget 

presenterar bättre nyckeltal än de andra bankerna. Däremot ansåg de att belöningssystemets 

syfte fungerade mer som en bonus, än en belöning. Instumentaliteten är låg i gruppen, enligt 

figur 2 och detta beror på att tiden för prestationen och belöningen inte är nära 

sammankopplade. Även om de presterar bättre än någonsin, kommer inte belöningen delas ut 

direkt. En av respondenterna är medveten om att hennes individuella insats inte leder till 

någon belöning och det är nästan mer normalt att inte få den, än att få ta del av den varje år. 

Vidare kom undersökningen fram till att den upplevda rättvisan påverkas av två faktorer. Den 

ena var prestationen regleras via lönen, där den sattes individuellt och den andra är att det 

belöningssystemet inte skiljer på människans värde. Det var ingen risk för upplevd orättvisa, 

enligt Adams teori, då det är svårt för någon att gå runt på jobbet i 10 år och inte göra något 
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bara för att få belöningen. Det finns chefer på jobbet som bedömer din insats vardagligen och 

det är inte troligt att du får behålla jobbet du hela tiden står för dåliga insatser. Undersöknings 

resultatet på valens visade att den var väldigt låg. Detta är på grund av att kollektiva 

belöningssystemet inte motiverar då den är för långt bort i tiden. Istället upplevs 

belöningssystemet mer som en långsiktig motivation för respondenterna. Det som är 

motivationshöjande i det vardagliga arbetet är lönen, arbetsmiljön samt chanser till personlig 

utveckling. Utifrån Vrooms modell enligt figur 2, så är inte det kollektiva belöningssystemet 

motiverande i någon av processerna, utan det är helt andra faktorer som motiverar 

respondenterna. Det som går att ta med sig och överföra till andra ersättningsystem från 

studien är att tänka på hur det går att stärka ett kollektivt belöningssystems olika 

motivationsprocesser. Möjligtvis genom att utforma det så de anställda känner att belöningen 

är motiverande på kort sikt. Sedan kan en annan vara att göra belöningen mer riskfylld och att 

belöningen ges ut efter en lyckad prestation.  

6.2 Praktiska implikationer 
Den här studien kan väcka intresse till de som jobbar i organisationer som använder sig av 

individuella eller kollektiva belöningssystem. Vi har försökt att ge en inblick i hur anställda 

påverkas av belöningssystemen och hur motivationsprocessen går till i dessa. Företag som har 

planer på att införa ett kollektivt eller individuellt belöningssystem skulle kunna ta del av 

denna studie för att få ideér om hur motivationsprocessen kan gå till för anställda. Det gäller 

för dem att systemet gör nytta och uppfyller ett syfte, annars kan det bli ett kostsamt 

misslyckande. Företag som använder sig av kollektiva belöningssystem får vara försiktiga 

med hur de formar sina belöningssystem då det kan vara avgörande för motivationsprocessen. 

Nuvarande företag som använder sig av dessa två belöningssystem skulle kunna ta hänsyn till 

de faktorer som nämns i studien och försöka förbättra processerna i systemen. 

Belöningssystem är ett komplext fenomen, bara för att företag använder sig av det, betyder 

det inte att anställda automatiskt kommer bli motiverade. Utan det gäller att fånga hela 

processen från början, alltifrån förväntningar till att ge anställda belöningar som de uppskattar 

och vill ha.  

6.3 Etiska dimensioner 
De flesta av respondenterna i det individuella belöningssystemet har bara arbetat i den mellan 

1-2 år. Vi är medvetna om att deras förhållningssätt till belöningssystemet och 

motivationsprocess kan förändras, då de möjligtvis har en större hunger och motivation i 

början av sin karriär. Vid den tidpunkten kan de ha mindre att förlora, samtidigt som 
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levnadssituationen tillåter dem att vara verksamma i en bransch med risker. Genom att 

fokusera starkt på belöningar kan det vara ett sätt för företagen att ge anställda pengar och få 

personalen att strunta i åsikter de egentligen vill framföra. Det kan vara ett smart verktyg att 

kontrollera de anställda som ingen tänker på. Innan arbetet hade vi fördomar mot mäklaryrket 

i helhet. Tack vare studien har vi ändrade åsikter kring detta yrke, då den inte är så glamorös 

som vi trodde. De som är verksamma måste hela tiden leverera och sälja objekt, samtidigt 

som arbetsdagarna är väldigt långa och påfrestande.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare studier är att utföra en liknande studie med en kvantitativ ansats. Då 

skulle vi få med en större populations åsikter och se om slutsatserna kan generaliseras till 

samma grad som den kvalitativa studien gör.  

En annan möjlig infallsvinkel är att undersöka andra branscher med belöningssystem för att se 

hur motivationen påverkas inom de branscherna. Det kan vara intressant att ta reda på om de 

anställda i olika branscher blir motiverade på olika sätt.   
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Bilaga 1 

Bilagor 

Individuella reflektioner  

Altin Shasivari 

Att skriva denna uppsats har varit enormt lärorikt samt att detta kommer vara en bra 

erfarenhet som kommer tas med i framtiden. Under andra året under min utbildning på 

högskola i Skövde skrev jag en B-uppsats, även i tredje året inom management skrev vi en C-

uppsats light som var en träning inför det riktiga examensarbetet. Dessförinnan hade jag 

aldrig skrivit ett sådant arbete och det hjälpte mig enormt mycket inför det riktiga 

examensarbetet, även fast dem andra uppsatserna inte var i lika stor omfattning. Jag hade 

många tankar och funderingar på hur detta skulle gå till väga och var orolig över med vem jag 

skulle skriva arbetet ihop. Arbetsprocessen har både varit upp och ner, det har varit till stor 

hjälp att skriva den tillsammans med Christian då jag tror att denna uppsats hade varit svår att 

lyckats med alldeles själv. Vi försökte att motivera varandra hela tiden då vissa dagar var 

jobbigare än andra. Att vi var två som skrev arbetet ledde till att vi kunde utbyta idéer och 

tankar samt få annat perspektiv på saker och ting. Jag och Christian visste först inte om vad vi 

ville skriva om eftersom vi gick i olika inriktningar. Jag läste management och Christian läste 

redovisning. Under introduktionen till examensarbetet så tog Thomas Andersson upp olika 

ämnen som vi studenter kunde skriva om. Jag och Christian kom därför överens om att 

undersöka belöningssystem då detta verkade väldigt intressant ämne, samt att det passade 

våra inriktningar. Christian kände jag inte så bra utan visste vem han var då vi hade samma 

umgänge och vi hade gemensamma föreläsningar. Christian är en enormt framåtgående och 

ansvarsfull person samt att han tog egna initiativ under arbetet. Vi två är väldigt olika som 

personer och är bra på olika saker så vi kompletterar varandra väldigt bra. Jag och Christian 

hade samma mål och ambitioner under arbetet så samarbetet fungerade bra mellan oss. Det 

blev aldrig dålig stämning mellan varandra då vi båda är framåtriktade som personer och kan 

ifråga sätta varandra utan att någon utav oss tar illa upp. Christian var väldigt duktigt när det 

gäller skrivandet och meningsuppbyggnader, medan jag var bra på att diskutera och komma 

med idéer och förslag.  

Vi valde att skriva arbetet tillsammans hela tiden då vi kände att det är viktigt med en röd tråd 

genom hela arbetet. Detta lede till att uppdelningen av arbetet har varit jämn, både jag och 
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Christian har bidragit till arbetet lika mycket. En annan bidragande orsak till varför vi valde 

att skriva arbetet ihop för det mesta var för att vi båda skulle vara insatta i det material vi tog 

fram även för att det inte skulle bli missförstånd när vi skrev, så språket skulle vara korrekt. 

Första problemet vi stötte på var att urskilja vår studie från andra som har använt sig utav 

belöningssystem. Det gick onödig tid förlorad tills vi kom på vad vi ville skriva inom 

belöningssystem. Vår handledare Henrik har varit enormt stöd igenom hela arbetet och han 

gav oss en ide att vi kunde skriva om individuella och kollektiva belöningssystem. En lärdom 

som jag och Christian fick lära oss var att när ämnet är bestämt så gäller det att va ute i tid och 

kontakta rätt företag, för om de inte kan tänka sig ställa upp på intervjun så får man söka 

andra företag. Vi fick förslag om att kontakta ett företag som använde sig av ett speciellt 

individuellt belöningssystem som passade till vårt arbete. Efter många om och men så ställde 

en av deras medarbetare upp, problemet var att respondenten inte ville bli intervjuad, han ville 

att vi skulle skicka frågorna via mejl som han skulle svara på. Vi blev stressade och var 

tvungna att hitta ett nytt företag som kunde tänkas ställa upp på intervju då den första 

respondenten svar via mejl inte var tillräckligt bra och djupa. Detta lede till att vi hamna efter 

och vi fick knappt godkänd på mittinlämningen.  

Det som jag tar med mig från vårt arbete är att det skiljer sig åt hur människor blir 

motiverade. Det behöver inte just handla exempelvis om pengar för att motivera än, det kan 

finnas andra faktorer som motiverar en anställd. Även fast att jag hade lite erfarenhet från 

tidigare uppsatser så var C-uppsatsen en stor skillnad. Analys kapitlet var nog det som jag 

lärde mig mest utav och det jag tyckte var mest intressant, det var även det svåraste av alla 

delar i arbetet tycker jag. Det gällde att lyfta arbetet med de teorier som vi använt oss av och 

kopplade det med all information som vi hade från empirin.  

Jag är väldigt glad att jag fick chansen att jobba med Christian och fick lära känna en ny 

person. Detta arbete är bland det kämpigaste och svåraste jag har gjort, och det underlättade 

väldigt mycket med att ha en kollega vid ens sida under svåra tider. Det som har hjälpt 

mycket är att vi har haft samma driv och ambition.  

  



III 

 

Bilaga 1  

Christian Naaman 

Innan vi började skriva på examensarbetet, valde jag att fördjupa mig inom redovisning. Där 

läste jag bland annat kurserna Externredovisning III, IV och Beskattningsrätt. Därför var det 

ganska normalt för mig att skriva om någonting inom revision eller något liknande ämne, men 

så blev inte fallet. På grund av att det blev lite svårt att hitta en partner att skriva med, ledde 

det till att jag tog kontakt med en bekant i skolan. Eftersom jag var själv och Altin, som min 

kollega heter, också var själv diskuterade vi saken om att skriva tillsammans. Innan arbetet 

kände vi varandra, men inte på ett personligt plan, utan det var mer ytligt. Men efter vårt 

samtal kom vi överens om ett ämne att skriva om. Eftersom han gick i management valde vi 

att skriva om belöningssystem, det tyckte vi passade till båda våra inriktningar och fick det 

som råd av lärare att det skulle kunna passa. Vi hade gjort ett arbete tillsammans i 2:an, men 

då var det även 4 andra gruppmedlemmar med. Att få skriva en sån här omfattande uppgift, 

som c-uppsatsen verkligen är har fått mig att bli bättre på att strukturera upp saker, samarbeta 

med människor och att tåla stress. Sedan har det varit skönt att jobba med en annan person, då 

jag tycker det är utvecklande lärorikt att bolla idéer med någon annan. När man kanske fastnar 

i något avsnitt underlättar det att ha en partner, då de kan ta över initiativet. Saker man själv 

inte tänker på, kan kollegan peka ut och det tycker jag vi har lyckats med. En annan grej som 

jag tycker har varit skönt är att vi tidigt i processen berättade för varandra att det enda som 

räknas är ett godkänt i arbetet. Vi hade liknande mål, vilket underlättade arbetet då jag visste 

om att jag skriver arbetet med en lika hårt arbetande människa som mig själv. Att kunna 

diskutera och ifrågasätta varandras idéer har också varit nyttigt, man vill höra om man har fel 

eller om kamraten har bättre idéer än en själv. Jag tycker vi komplettera varandra på ett bra 

sätt, Altin är en person som hela tiden vill framåt, är seriös och disciplinerad, det har varit 

roligt att göra detta arbete med honom.  

Under arbetets gång har vi nästan hela tiden suttit med varandra, för att på så sätt kunna föra 

en dialog samtidigt som vi skriver på de olika delarna. Arbetsfördelningen har varit jämn, vi 

har försökt dela upp arbetet så att det ska bli ungefär lika mycket för var och en av oss att 

skriva. När vi sitter tillsammans med arbetet får vi också en förståelse för arbetet och vad det 

handlar om. Om man sitter själv kan det kanske leda till att man bara gör sin del och inte bryr 

sig om helheten. En sak som var lite jobbigt i detta uppsatsskrivande, förutom det faktum att 

vi jag aldrig gjort det här förut var att vi fick ett bakslag angående ett av företagen som skulle 

vara med i studien. De tyckte att våra frågor var lite för djupa och trängande och ville därför 
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inte medverka, vilket var lite jobbigt i början. Eftersom man hade de i tankarna, tog det lite tid 

att fundera ut en plan b, men jag tycker ändå att vi med förutsättningarna som rådde har skött 

det på ett bra sätt. Nu i efterhand är jag väldigt nöjd med resultatet som vi fick och tacksam 

över att vi fick tag i ett företag som ville medverka i vår studie.  

Det är första gången jag skriver en c-uppsats, därför var i princip allting nytt för mig. Jag hade 

ingen aning om hur man skulle börja på arbetet, eller hur det skulle vara upplagt, så det var 

lite fundersamt i början. Det var speciellt klurigt med teorin tycker jag, för att det skulle föras 

in teorier och avsnitt som skulle passa med vår problemformulering och syfte. Något som jag 

aldrig har gjort innan är att intervjua någon så djupt som vi gjorde och det var också en lärorik 

upplevelse. Efter att ha avslutat uppsatsen har jag lärt mig att det inte endast är ett 

belöningssystem som påverkar de anställda, utan det är viktigt att andra faktorer i det dagliga 

arbetet också är motiverande, som till exempel den individuella lönen och medarbetare. Det 

kommer jag ha i tanke när jag i framtiden söker jobb, att man kanske tänker lite extra på att 

arbetsförhållandena så att man inte tar jobbet endast för ett belöningssystem.  

Avslutningsvis har det varit en rolig, men också jobbig period under studietiden. När man gör 

ett så stort arbete som detta är det viktigt att hela tiden planera, vilket jag tycker vi gjort bra. 

Jag känner att jag inte har varit så stressad under arbetets gång, vilket är skönt då man kan 

koncentrera sig på att få ner ett så bra innehåll som möjligt i arbetet.  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

Frågeställningar, Banken 

Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat i företaget? 

 Vilken position har du i företaget?  

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilka andra uppgifter finns det? 

 Hur trivs du i ditt nuvarande jobb? 

Belöningssystem  

 Hur fungerar ert vinstandelsstiftelse/system?  

 Vilka personer får ta del av ert vinstandelsstiftelse? Vilka mål ska uppfyllas för att ta del 

av det?  

 Är ni nöjda med provisionen som delas ut? 

 Hur fördelas bonusen/resultatet till de anställda?  

 Vad tycker ni om ert nuvarande system?  

 Finns det risk för att, med ett kollektivt tänk att folk glider med och inte gör lika mycket 

som andra?  

Motivation 

 Beskriv hur en rolig/tråkig dag…? Får du reda på om du gör ett bra/dåligt jobb? 

 Vad anser du om att vinstandelsstiftelsen finns?  

 Vill du se några förändringar i det nuvarande systemet?  

 Är du villig att lägga ner mer tid och kraft på grund av eran vinstandelsstiftelsen?  

 Vilka andra faktorer motiverar dig i arbetet?  

 Blir ni mer motiverade när ni vet att det finns en belöning som väntar efter uppfyllt mål?  

 Bidrar vinstandelsstiftelsen till att ni väljer att stanna i företaget? Eller finns det andra 

faktorer som motiverar dig till att stanna?  
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Rättvisa 

 Upplever du vinstandelsstiftelsen som rättvist? 

 Roterar de anställda mellan olika arbetsuppgifter för att det ska upplevas som rättvist?  

 Vad skulle ni tycka om företaget skulle överge det nuvarande systemet och istället inrätta 

ett mer individbaserat system? Möjliga konsekvenser? 

 Tycker du att alla anställda anstränger sig lika mycket?  

Förväntningar 

 Vad har ni för förväntningar på vinstandelsstiftelsen?  

 Hur påverkar det er motivation om era förväntningar på belöningen inte infrias?  

 Förväntar ni er att alltid få ta del av den? Får ni information och feedback på hur den 

ekonomiska situationen ligger till i företaget? 

 Oavsett era prestationer, förväntar ni er ändå att ni ska få ta del av belöningen?  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Frågeställningar, Mäklarna 

Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat i företaget? 

 Vilken position har du i företaget?  

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilka andra uppgifter finns det? 

 Hur trivs du i ditt nuvarande jobb? 

Belöningssystem  

 Hur fördelas provisionen/bonusen till de anställda? 

 Vilka mål ska uppfyllas för att ta del av det?  

 Är ni nöjda med provisionen som delas ut? 

 Vad tycker ni om ert nuvarande system?  

 Försöker ni till varje pris uppfylla de mål som finns inom företaget, hur hanterar ni  

balansen mellan maximal provision kontra kundnöjdheten? 

 Med en individuell provision, kan de anställda fortfarande komma överens eller skapar det 

någon slags konkurrens bland de anställda? 

Motivation 

 Beskriv en rolig/tråkig dag…? Får du reda på om du gör ett bra/dåligt jobb? 

 Vad anser du om att provision/belöningar finns?  

 Vill du se några förändringar i det nuvarande systemet?  

 Är du villig att lägga ner mer tid och kraft på arbetet på grund av provisionen/belöningen?  

 Vilka andra faktorer motiverar dig i arbetet?  

 Blir ni mer motiverade när ni vet att det finns en belöning som väntar efter uppfyllt mål?  

 Bidrar provisionen/belöningssystemet till att ni väljer att stanna i företaget? Eller finns det 

andra faktorer som motiverar dig till att stanna?  
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Rättvisa 

 Upplever du systemet som rättvist? 

 Vem får uppdragen att sälja fastigheterna? Hur ser fördelningen ut av uppdragen/objekten  

för försäljning bland mäklarna?  

 Vad skulle ni tycka om företaget inrättar ett mer kollektivt system, där alla får lika mycket 

av provisionen? 

Förväntningar 

 Vad har ni för förväntningar på er provision/bonus?  

 Hur påverkar det er motivation om era förväntningar på provision/belöningen inte infrias? 

 Förväntar ni er att alltid få ta del av den?   

 Oavsett era prestationer, förväntar ni er ändå att ni ska få ta del av provision/belöningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


