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Förord

Jag vill tacka samtliga respondenter på respektive organisation för att de har tagit sig tid att 
medverka i undersökningen.

Jag vill även tacka min handledare, Lars Svensson, som har kommit med konstruktivt kritik 
och gett mig stöd under arbetets gång. Ett stort tack till alla Er som kom med synpunkter och 
hjälpt mig i skrivandet av mitt examensarbete.
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Sammanfattning

Titel: Belöningar ur motivationssynpunkt? – Icke monetära belöningar vs. 
Monetära belöningar

Författare: Marc Weich

Handledare: Lars Svensson

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Undersöka vilka olika motivationsfaktorer och belöningar är motiverande 
för medarbetare samt vilka belöningar är motiverande på kort och långt 
sikt

Även undersöka hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem 

Metod: Jag har använt kvantitativ metod bestående av enkäter. Data jag samlat in, 
kodades om till siffror och sedan redogjordes med hjälp av olika typer av 
diagram och tabeller, vilket blev grunden för min analys.

Slutsats: Att ha bra kontakt med sina medarbetare och chefer, att få ta eget ansvar, 
utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter, att få feedback och beröm 
samt att få högre lön är de mest motiverande belöningarna. 
Utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter är mest motiverande på 
långt sikt medan de övriga nämnda belöningarna är mest motiverande 
både på kort och långt sikt. Anställda upplever en skillnad hos de båda 
belöningssystemen, monetärt anses vara orättvist medan icke monetärt 
anses vara rättvist. 
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Abstract

Title: Rewards out of motivation view? Non-monetary rewards vs. Monetary 
rewards

Authors: Marc Weich

Supervisor: Lars Svensson

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose: To investigate which different motivation factors and rewards are motivating 
for employees and which rewards are motivating on short term and long 
term

Also investigate how employees remain themselves to incentive 
programs

Method: I have used a quantitative method that consists of a poll. Data that I 
gathered where restructured to numbers and where with a little assistance 
later described by different charts and tables

Results: Many employees consider that most motivating rewards for them are: to 
have good relations with other employees and executives, to have own 
responsibility, progress-possibilities, to get feedback and praise and to 
get higher wages.  Progress-possibilities are on long term most 
motivating, while other mentioned rewards are most motivating on both 
short and long term.  Employees experience one difference between 
incentive programs; monetary incentive programs are perceived as unfair 
while non-monetary incentive programs come out as fair. 



Belöningar ur motivationssynpunkt?
Marc Weich

4

Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................................................... 6

1.1 Problembakgrund............................................................................................................. 6
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 7
1.3 Problemformulering ....................................................................................................... 10
1.4 Syfte ................................................................................................................................ 10

2. Metod................................................................................................................................... 11
2.1 Val av metod................................................................................................................... 11

2.1.1 Angreppssätt............................................................................................................ 11
2.1.2 Surveyundersökning................................................................................................ 11
2.1.3 Insamling av primärdata.......................................................................................... 12
2.1.4 Insamling av litteratur och sekundärdata ................................................................ 12

2.2 Metodproblem ................................................................................................................ 13
2.3 Analysmetodik ................................................................................................................ 13
2.4 Val av respondenter ....................................................................................................... 14

3. Teori..................................................................................................................................... 15
3.1 Styrning – en översikt ..................................................................................................... 15

3.1.1 Verksamhetsstyrning............................................................................................... 15
3.1.2 Styrning ................................................................................................................... 15

3.2 Belöningssystem som styrmedel ..................................................................................... 17
3.2.1 Syften med belöningar ............................................................................................ 18
3.2.2 Grunder för belöningar............................................................................................ 19
3.2.3 Former för belöningar ............................................................................................. 20
3.2.4 Mottagare av belöningar.......................................................................................... 22

3.3 Motivationsteorier .......................................................................................................... 23
3.3.1 Maslows behovshierarki.......................................................................................... 23
3.3.2 Hertzbergs Tvåfaktorsteori...................................................................................... 25

4. Resultat & analys ............................................................................................................... 26
4.1 Respondenter .................................................................................................................. 26
4.2 Vilka belöningar motiverar/skulle motivera medarbetarna bäst ................................... 27

4.2.1 Vilka belöningar som förekommer ......................................................................... 29
4.2.2 Belöningar kontra motivation på kort och lång sikt ................................................ 30
4.2.3 Andra motivationsfaktorer ...................................................................................... 33

4.3 Vad ska motivationen resultera i.................................................................................... 34
4.4 Belöningssystem ............................................................................................................. 36

4.4.1 Mottagare av belöningar.......................................................................................... 36
4.4.2 Hur upplever medarbetarna det belöningssystem som förekommer i org .............. 37

5. Slutsatser ............................................................................................................................. 42
5.1 Vilka belöningar motiverar/skulle motivera medarbetarna bäst ................................... 42
5.2 Vilka belöningar motiverar medarbetare på kort och långt sikt.................................... 43
5.3 Hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem ...................................................... 43
5.4 Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 44

6. Källförteckning................................................................................................................... 45
6.1 Publicerade källor.......................................................................................................... 45
6.2 Övriga källor .................................................................................................................. 46
Bilaga A: Enkät till respondenter ......................................................................................... 47



Belöningar ur motivationssynpunkt?
Marc Weich

5

Figurer
Figur 1: Belöningssystemets dimensioner...................................................................................... 18
Figur 2: Styrning med belöningssystem ......................................................................................... 19
Figur 3: Maslows behovshierarki .................................................................................................. 24
Figur 4: Hertzbers tvåfaktorsteori ................................................................................................. 25
Figur 5-8: Bakgrundsvariabler ..................................................................................................... 26
Figur 9-10: Bakgrundsvariabler ................................................................................................... 27
Figur 11: Ålder*Gemensamma aktiviter........................................................................................ 28
Figur 12: Kön*ålder*Högre lön ................................................................................................... 28
Figur 13: Att få ta eget ansvar*Eget ansvar.................................................................................. 31
Figur 14: Att få information*Att få information ............................................................................ 31
Figur 15: Gemensamma aktiviteter*Gemensamma aktiviteter...................................................... 31
Figur 16: Tjänsteresor*Tjänsteresor ............................................................................................. 31
Figur 17: Vad ska motivationen resultera i ................................................................................... 34
Figur 18: Vad ska motivationen resultera i*Ålder ........................................................................ 35
Figur 19: Vad ska motivationen resultera i*Arbetslängd.............................................................. 35
Figur 20: Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (monetärt)............ 36
Figur 21: Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (icke-monetärt).... 36
Figur 22: Anser du att belöningarna ska utfalla individuellt eller kollektivt (monetärt) .............. 37
Figur 23: Anser du att belöningarna ska utfalla individuellt eller kollektivt (icke-monetärt)....... 37
Figur 24-27: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem .................................. 38
Figur 28-29: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem .................................. 39
Figur 30: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem................................................ 39
Figur 30a-32: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem......................................... 40
Figur 33-35: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem........................................... 41

Diagram
Diagram 1: Vilka belöningar motiverar/skulle motivera............................................................... 27
Diagram 2: Vilka belöningar som förekommer ............................................................................. 29
Diagram 3: Belöningar kontra motivation på kort och långt sikt.................................................. 30
Diagram 4: Andra motivationsfaktorer.......................................................................................... 33



Belöningar ur motivationssynpunkt?
Marc Weich

6

1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Organisationer lever ständig under ett starkt förändringstryck. Förändringar som nya 
konkurrensförhållanden, effekter av ny teknologi eller tankar om nya sätt att organisera ställer 
krav på organisationer att ständigt utveckla nytt, förbättra och göra arbetsuppgifter och 
produkter annorlunda1. Dessa förändringar driver fram ett behov av förändrad styrning. En 
förändrad styrning kan innebära att organisationer måste öppna sig för omvärlden genom 
globalisering (branschglidningar, förvärv och fusioner) för att därigenom driva utvecklingen 
framåt och vara konkurrenskraftiga2 .

För att uppnå en konkurrenskraftig verksamhet och hantering av tillgängliga resurser måste all 
verksamhet styras. Med verksamhetsstyrning avses att med olika metoder och modeller leda, 
styra och utveckla verksamheten. Detta kan göras med hjälp av styrmedel, som många är 
hämtade från den traditionella ekonomistyrningen3. De huvudsakliga styrmedlen är formellt 
styrsystem, valet av organisatorisk struktur, mindre formaliserade styrmedel och 
belöningssystem. De olika styråtgärderna spelar olika stora roll i olika organisationer och över 
tiden ligger tyngdpunkten ibland på det formella styrsystemet, ibland på den mindre 
formaliserade styrningen. Därmed finns det inget optimalt styrmedel i en organisation då 
styråtgärderna är beroende av varandra4.

Efter jag har valt mitt studieområde inom ekonomistyrning, vilket var belöningssystem, 
började jag läsa mig in på området. Utan att veta exakt vad jag skulle undersöka hade jag bara 
”vilka belöningar det finns och vad blir medarbetare motiverad av” i mina tankar. Medan jag 
läste in mig på området blev jag timanställd på ett logistikföretag i en av Malmös hamnar. 
Detta fick mig tänka att jag kan ha organisationen som mitt studieobjekt. Efter några veckor 
började jag fråga mina medarbetare, av ren nyfikenhet, vilka belöningar de får. Alla, som blev 
tillfrågad, svarade att de inte får belöningar. Detta fick mig att undra hur ledningen skapar 
motivation hos sina medarbetar för att säkerställa effektivitet i organisationen. Det vill säga 
motivera sina medarbetare att utföra sitt arbete så att organisationens mål nås5. Jag frågade en 
av kontorsanställda om detta stämde. En av kontorsanställda tyckte att det stämde delvis. Han 
menade då att de inte har något belöningssystem men brukar bjuda sina medarbetare på 
fruktkorgar och biobiljetter periodvis. Som jag uppfattade, tyckte ledningen att lönen ska vara 
en morot medan fruktkorgar och biobiljetter är ett sätt att visa att ledningen bryr sig om sina 
medarbetare.

Det tog inte så långt tid för mig att uppfatta att det fanns missnöje och låg effektivitet ute på 
arbetsplatsen. Dels för att det var en del myglande men dels för kommentarerna som jag fick 
när jag ställde frågor om vad som krävs för att bli mer motiverad på jobbet. Kommentarer 
som: 

                                                
1 Lindvall, 2001
2 Ibid.
3 Lindvall, 2001; http://www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning.4.1faf3f4fcea3ced188000161.html
4 Samuelson, 2004
5 Ibid.
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”… vi får jobba ute i den här kylan för några kronor medan de där inne och har det skönt och 
tjänar mer än oss”  (Anställd nummer 1)

”… de bryr sig inte om oss, varför ska vi då kämpa och slita” (Anställd nummer 2)

”… mer pengar…” (Anställd nummer 3)

”…mer uppskattning…” (Anställd nummer 4)

Efter dessa kommentarer började jag tänka på vilken typ av belöningssystem som 
organisationen kan använda sig av för att motiverar sina medarbetare att prestera bättre. 
Naturligtvis finns ingen optimal utformning av belöningssystem utan det är flera 
förutsättningar som organisationsledningen måste ha i åtanke6. Eftersom belöningen kan 
värderas olika av den som får belöningen7. 

1.2 Problemdiskussion

Avsikten med ett belöningssystem kan variera. Organisationer kan använda belöningssystem 
som strategiskt styrmedel för att locka till sig nya medarbetare och behålla personal8. 
Belöningssystem kan även användas som instrument för att skapa eller förstärka en vi-anda9. 
Oftast används belöningssystemet som morot för att skapa och/eller öka motivationen bland 
de anställda att utföra sina uppgifter bättre10. På det sättet kan företaget styra sina medarbetare 
mot önskade mål som företagsledningen har satt upp11. 

Det finns olika belöningar som organisationen kan använda sig av för att nå sina mål, men 
incitament har i grunden två former, en positiv och en negativ12.  Den positiva går ut på att få 
en belöning medan den negativa handlar om att undvika bestraffning. Vidare kan positiva 
incitament delas upp i monetär belöning samt icke-monetär belöning. De monetära 
belöningarna kan vara vinstdelning, optioner och målrelaterad bonus13 medan icke-monetära 
belöningar kan vara befordran, beröm, utvecklings möjligheter, tjänsteresor och extra 
semester14. 

Men vilka belöningar motiverar bäst? Det är fortfarande oklart då det finns som sagt inget 
optimalt belöningssystem. Kan det vara så att icke-monetära belöningar motiverar bäst? 
Anledningarna till att frågan ställs är att monetära belöningar inte behöver leda till en 
betydande prestationsökning fast den är den främsta anledningen till att organisationer ger 
belöningar15. Eftersom monetära belöningar kan motverka sitt syfte då det finns en negativ 

                                                
6 Arvidsson, 2005
7 Svensson, 2001
8 Svensson, 2001; Paul & Alm, 1991
9 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002
10 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002; Svensson, 2001
11

Ax, Johansson, & Kullvén, 2002
12 Svensson, 2001
13 Ibid.
14 Paul & Alm, 1991
15 Kommes & Lundmark, 2004
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korrelation mellan pengar och prestation. Personer som förväntar sig att få belöning för sitt 
arbete presterar sämre än de som inte förväntar sig något, det vill säga belöning avskräcker 
risktagande, och om en anställd erhåller belöning gör denne enbart vad som förväntas och 
inget mer. Monetära belöningar kan dessutom inte lösa problem av psykologisk karaktär som 
till exempel utbrändhet, stress och vantrivsel vilket gör att icke-monetära belöningar kan 
utgöra en bättre motivationsfaktor16. Förutom detta motiverar monetära belöningar enbart upp 
till en viss nivå. Ovanför denna nivå fungerar icke-monetära belöningar mer effektivt. Ett 
exempel på det; en egen privat parkeringsplats vid kontoret kan motivera en högavlönad 
anställd mer än att få ytterligare några kronor i lönekuvertet17

Visst kan monetära belöningar vara effektiva men icke-monetära belöningar är mer kreativa 
samt mycket framgångsrika18. Vilket har lett till att icke-monetära belöningar har blivit 
populärare och har fått allt fler organisationer att välja att använda sig av icke-monetära 
belöningar som t ex reklambyrån King. Där styrelsen ska införa fyra dagars arbetsvecka, det 
vill säga inget jobb på fredagar. Men ökad arbetstid på veckans övriga dagar kommer inte att 
inträffa, inte heller någon sänkning av lönen. Med detta vill man stimulera medarbetarnas eget 
tänkande. Styrelseordförande Sunit Mehorta anser så här:

”Att bara sitta på ett kontor mellan 9 och 17 funkar inte, skapandet kommer på andra platser 
… Det ska göra oss mer effektiva de andra dagarna.” (Metro, s 18)

Ett sätt att belöna och motivera är att personalen får tid att göra vad de behöver för att må bra 
som t ex umgås med familjen eller gå på utställningar, menar Sunit19

Det finns andra icke-monetära belöningar än extra ledighet som kan öka effektiviteten och 
produktiviteten. En analys av 19 studier med sammanlagt 2500 respondenter visar att 
feedback ökade medarbetarens produktivitet inom tillverkaningsbranschen med 41 % medan 
uppmärksamhet och erkännanden ökade produktiviteten i service branschen med 15 % 20. 

Det talas mycket för icke-monetära belöningar medan det talas emot monetär belöningar. Men 
ändå är monetära belöningar de mest effektiva belöningar att motivera anställda för att 
prestera bättre enligt en undersökning som är gjord i USA. Vilket visas av att 46 % av 
respondenterna tycker att pengar är den bästa belöningen. Medan de bästa icke-monetära 
belöningarna är extra semester (17 %) och sociala aktiviteter (16 %)21.  

Även i södra Sverige är pengar den viktigaste drivkraften för att motivera sjukvårdsanställda 
enligt en studie. Författarna till studien kom fram till att detta beror på att 
arbetstillfredsställelse är motiverande på lång sikt medan pengar är motiverande på kort sikt. 
De kom även fram till att sjukvårdsanställda främst är intresserade av sociala belöningar som 
personlig utveckling samt extra ledighet22. 

Men i studien ”Belöningar – så uppfattas dessa av medarbetare” är mer oklart då författarna 
undersökte om medarbetare på ett företag, inom avdelningarna marknad och kontor, blir 

                                                
16 Jäghult et al, 1978
17 Aspgren & Johansson, 2003; refererat Anthony och Govindarajan, Management Control Systems, 2003
18 Aspgren & Johansson, 2003
19 Metro, 2006-02-28, s 18
20 Improving productivity doesn’t cost a dime, Management Review, vol 88, 1999
21 Cash bonuses: still the best reward, HR Focus, Vol 82, issue 4
22 Lidberg & Persson, 2004
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motiverade genom ett monetärt belöningssystem samt vilka olika slags belöningar som verkar 
mest motiverande. Enlig de gjorda intervjuerna tycker flertalet av respondenterna att de 
monetära belöningarna inte är den starkaste drivkraften. Då medarbetarna påpekar att sociala 
belöningarna som social gemenskap och aktiviteter är mycket viktiga och trivselhöjande 
faktorer. De anser även att beröm är en lika stor belöning som en monetär belöning och i vissa 
fall mer motiverande. Enligt enkäten är dock monetära belöningarna totalt sett mest 
motiverande. Vilket ledde till att slutsatsen inte är helt klar angående vilken typ av belöning 
som är mest motiverande23.

En annan studie visar i en organisation (Öhrlings PWC) att belöning inte skapar motivation, 
utan det är arbetsinnehållet som skapar motivation. Det handlar främst om icke-monetära 
belöningar som möjligheten till vidareutbildning, kompetensutveckling och att få mer 
omväxlande arbeten. Men i en annan organisation (Lunds Kommun), i samma studie, är lönen 
den viktigaste belöningen därefter följer de icke-monetära belöningarna flextid och friskvård. 
I samma företag visar undersökningen att det är främst resultatet av sina arbetsuppgifter som 
motiverar medarbetarna till att prestera. Enligt studiens slutsats är de monetära belöningarna, 
främst lön och övertidsersättning är viktiga faktorer, som motiverar de anställda på längre 
sikt. Medan ickemonetära belöningar motiverar de anställda på kort sikt genom att skapa 
trygghet och arbetstillfredsställelse24.

   

                                                
23 Andersson & Gustafsson, 2005
24 Eftodi & Peterson, 2005
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1.3 Problemformulering 

Enligt problemdiskussionen finns det två oklarheter. Den första är att det är fortfarande oklart 
vad är det som egentligen driver en individ, vad förmår individen att utföra olika aktioner, det 
vill säga vad är det som motiverar en individ på arbetsplatsen.

Den andra oklarheten är vad som motiverar de anställda på långsikt samt kortsikt. 

Problemdiskussionen framhäver även att det finns redan en hel del undersökningar inom 
belöningssystem och motivation. Dock har dem flesta undersökningar lagt sin vikt på 
monetära belöningar och kvalitativa undersökningar som t ex fallstudier. Med hjälp av en 
surveyundersökning (undersökning av en större population) och mer koncentration på icke-
monetära belöningar och andra motivationsfaktorer (som inte anses som belöningar) önskar 
jag utredda de oklarheterna som nämns i avsnittet på ett sätt som bidrar mer tydligheter inom 
områden.

1.4 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka oklarheterna som nämns i problemformuleringen, 
det vill säga vilka olika motivationsfaktorer är motiverande för medarbetare samt vilka 
belöningar är motiverande på kort sikt och långt sikt. 

Jag vill även undersöka hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem.
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2. Metod
I detta kapitel redogör jag för det metodiska tillvägagångssättet, den övergripande metod jag 
valt att använda mig av samt de metodproblem som uppstått under arbetets gång.

2.1 Val av metod

2.1.1 Angreppssätt

Vid genomförandet av denna studie jag har valt att använda mig av redan existerande teorier 
vilket gav upphov för enkäten. Utifrån empirisk data från verkligheten, som har samlats in 
med hjälp av enkäten, drog jag logiska slutsatser med teorierna i åtanke.  

2.1.2 Surveyundersökning

Det finns fem övergripande undersökningsansatser. Dessa är survey-undersökning, 
experiment, aktionsforskning, etnografi och fallstudie25. De undersökningsansatser som var 
aktuella för denna uppsats var survey-undersökning, fallstudie eller experimentundersökning.

En fallstudie är en studie av kvalitativ sort där man undersöker ett fåtal objekt i en mängd 
avseenden. Syftet med fallstudie är att få en djupare insikt om ett visst fenomen och 
möjligtvis undersöka problem utifrån ett helhetsperspektiv26. Fallstudie var aktuell eftersom 
jag tänkte utföra en djupgående redogörelse för händelser eller processer och sedan erhålla ett 
detaljerat resultat.

Experimentundersökning innebär att man manipulerar med faktiska förhållanden. Forskaren 
måste identifiera viktiga faktorer och sedan införa eller utestänga dem så att deras effekter går 
att observera27. Även experimentundersökning var aktuell eftersom jag var nyfiken över vilka 
faktorer (belöningar) som orsakar det observerade resultatet genom att införa faktorer
(belöningar) i en situation eller/och utestänga faktorer (belöningar) från en situation. 

Survey-undersökning är en frågeundersökning där man försöker mäta ett visst fenomen 
genom att fråga. Den information som samlas in skall vara standardiserad enligt 
grundtanken28. Det vill säga alla som deltar i undersökningen ska besvara samma frågor 
eftersom detta ger goda möjligheter för en kvantitativ bearbetning och analys av svaren. 
Denna typ av undersökning var mest lämplig för min undersökning då jag önskar att betona 
sökandet efter detaljer i konkreta saker, saker som går att mäta och registrera samt erhålla ett 
generellt resultat. Jag önskar även att få en överblick och att uppdatera kunskapen om 
belöningar och motivation. En annan anledning varför jag valde denna typ av ansats är att det 
redan finns en hel del fallstudier och kvalitativa undersökningar om belöningssystem och 
motivation, därför är det intressant använda sig av att annat angreppssätt och undersöka en 
större population.

                                                
25 Denscombe, 2000
26 Ibid.
27 Denscombe, 2000
28 Lundahl & Skärvad, 1992
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2.1.3 Insamling av primärdata

Det finns fyra övergripande metoder för datainsamling, vilka är observation, skriftliga källor, 
frågeformulär (enkäter) och intervjuer (telefon och personliga)29. Eftersom jag har valt 
survey-undersökning som undersökningsansats var det bara frågeformulär och intervjuer som 
var aktuella som datasamlingsmetod. Enkäter passade bäst som min datainsamlingsmetod 
eftersom antalet respondenter skall vara stort och kvantitativ data efterfrågas. Vilket ledde till 
att intervjuer uteslöts eftersom det inte fanns möjlighet att intervjua alla respondenter på 
grund av att tillgänglighet och tid för både respondenterna och mig var begränsad.

Kvantitativa data samlades in med hjälp av enkäter med enkla och förståeliga flervalsfrågor 
och skalor. Dessa enkäter skickades elektroniskt eller fysiskt till organisationerna. 
Respondenterna i Stockholm nådde jag via mina kontakter i organisationerna som delade ut 
enkäterna till sina medarbetare. 

För att undvika felkällor som till exempel att respondenterna lämnar fel svar, minns fel eller 
inte förstår frågan testade jag enkäten på några arbetande familjemedlemmar, innan jag 
påbörjade min undersökning. På det sättet kunde jag justera eventuella oklarheter och 
missförstånd i enkäten.

2.1.4 Insamling av litteratur och sekundärdata 

Sökningar på Internet och i olika artikeldatabaser har gjorts för att få mer aktuella synpunkter 
inom området och för att hitta företagsinformation där respondenterna jobbar som ska besvara 
mina enkäter. De databaser som använts är Libris och Proquest. De valda sökorden är: 
belöningssystem, belöning, icke-monetär, monetär och motivation. Dessa uttryck har använts 
på båda svenska och engelska, enskilt eller tillsammans.

Den valda litteraturen har främst behandlat belöningssystem som fenomen men även 
motivation har behandlats för att jag skulle få djupare kunskaper om hur belöningar kan 
motivera individer. Även mer generell ekonomistyrningslitteratur har studerats för att få en 
djupare inblick i vilka verktyg som används i organisationer för att uppnå de uppsatta målen. 
Den studerade litteraturen har förutom att bilda en grund för undersökning även bidragit till 
formulering av frågeställningar samt tolkning av resultat.

                                                
29 Denscombe, 2000
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2.2 Metodproblem

Övergången från teori till empiri är en kritisk fas i undersökningen då man ska koppla den 
teori man har formulerat till en konkret empiri och resultat 30. Med hjälp av validitet och 
reliabilitet, vilka är två viktiga begrepp vid operationalisering31, kan forskaren minimera 
systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av frågeställningen eller 
vid insamlingen av information32. Med validitet menas ”mätinstrumentets förmåga att mäta 
det som man avser att mäta” och menar att detta är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument33. 

Validitet uppnås i undersökningen genom att ställa relevanta frågor i enkäten utifrån teorierna 
jag behandlat. Jag tror även att garanterad anonymitet stärkte validitet i undersökning 
eftersom frågorna kan uppfattas som känsliga. Därför underlättade anonymitet respondenterna 
att svara ärligt. Jag har även försökt få den kunskapen som jag har kommit fram till att bli 
användbar (pragmatisk validitet).

Reliabilitet, som även kallas för pålitlighet, innebär att mätningar ska ge stabila och 
tillförlitliga utslag34. Det vill säga reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur 
noggrann man är vid bearbetningen av informationen35. En undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de 
omständigheter under vilka den sker36. Detta innebär att skulle någon göra om denna 
undersökning så skulle man komma fram till samma resultat37.

Tyvärr kan respondenterna sänka reliabiliteten i min undersökning genom att någon eller 
några svarar oseriöst i enkäterna. Även jag själv kan sänka reliabiliteten genom att, av 
misstag, skrivit in fel siffror eller har missat att skriva in någon siffra i statistikprogrammet 
SPSS eller feltolkat svar i enkäterna. Detta kan leda till empiri och resultaten är inte ”äkta” 
och skulle undersökningen göras om kommer inte samma resultat inträffa.

2.3 Analysmetodik

Data bearbetades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Först kodades svaren till siffror.
Därefter beräknades medelvärden, min- och maxvärden. I nästa fas plockades delar ut som jag 
ansåg vara mest intressanta och väsentliga för att sedan redogöra för, med hjälp av olika typer 
av diagram och tabeller, i analysavsnittet.

I analysen har jag valt att inte använda vissa bakgrundsvariabler som anställningsform, 
chefsbefattning och utbildning. Eftersom det var väldigt få som hade chefsbefattning, väldigt 
många som var tills vidare anställd och hade postgymnasial/akademisk utbildning. Det vill 

                                                
30 Holme & Solvang, 1991
31 Eriksson & Wiedersheim 2001
32 Holme & Solvang, 1991.
33 Eriksson & Wiedersheim, 2001
34 Ibid.
35 Holme & Solvang, 1991
36 Lundahl & Skärvad, 1992
37 Eriksson & Wiedersheim, 2001
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säga analysen skulle inte ge rättvist resultat samt svårt att hitta intressanta skillnader och 
likheter. 

Dessutom har data inte kontrollerats med hjälp av korrelationstester och t-tester, vilket kan få 
data att framställas som oriktiga.

2.4 Val av respondenter  

Det var en del organisationer, stora som små, som inte kunde ställa upp av olika anledningar. 
Vilket ledde till att jag fick byta taktik angående antal branscher och organisationer. Jag hade 
först tänkt mig att ha ett fåtal (stora) organisationer från fåtal branscher. Eftersom det inte 
gick fick jag bläddra genom gula sidorna och plocka slumpmässigt bland organisationerna 
som jag sedan fick ringa upp eller skicka en förfrågan om undersökning till dem. Nedan finns 
en lista över respondenter som jag har valt utifrån mitt kontaktnätverk och organisationernas 
tillgänglighet. Vissa organisationer har valt att vara anonym. 

 En internationell revisionsbyrå

 Bankgiro Centralen, Stockholm

 PROACT IT Group AB

 Arbetslivsinstitutet, Stockholm

 En grundskola i Varberg

 Malmö Högskola

Sammanlagt 66 respondenter från dessa sex organisationer har varit med och deltagit. Antal 
bortfall kan inte räknas ut eftersom jag har skickat enkäten till en kontaktperson vid 
respektive organisation elektroniskt eller fysiskt, som sedan har vidarebefordrat dessa till ett 
antal medarbetare. De som fyllde enkäten skickade den tillbaka till mig i ett svarskuvert utan 
att deras överordnade kunde se deras svar. 
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3. Teori
I teoriavsnittet beskriver jag först styrning och olika styrsystem. Därefter redogöra olika 
teorier om belöningssystem och motivation som jag anser är relevanta för min studie. 

3.1 Styrning – en översikt

3.1.1 Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrningen innebär att leda, styra och utveckla verksamheten så att det blir 
effektiv och konkurrenskraftig. Verksamhetsstyrningen utgörs av de modeller och metoder en 
organisation använder för att bedriva effektiv verksamhet. Det finns ett brett utbud av 
styrverktyg och metoder som hjälper till att hantera verksamhetsstyrningens funktioner. 
Många är hämtade från den traditionella ekonomistyrningen vilket gör att gränsen mellan 
verksamhetsstyrning, ekonomistyrningen och organisationsteori blir väldigt flytande38. 

3.1.2 Styrning

Styrning innebär att påverka individer, det vill säga mänskligt agerande och beteende. Det är 
individer som får saker och ting gjorda i en organisation39. Att styra innebär att vidta mått och 
steg för att säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för organisationen så att 
organisationen uppnår sina mål40. Det gäller alltså att få organisationens olika enheter och 
medarbetare att dra åt samma håll, det vill säga att arbeta mot gemensamma överordnade mål 
när de genomför sina specifika uppgifter41. 

För att kunna styra organisationer mot sina uppsatta mål behövs hjälpmedel, med andra ord 
styrmedel42. De huvudsakliga styrmedlen är val av organisationsstruktur och 
belöningssystem, formellt styrsystem och mindre formaliserad styrning43.

Val av organisationsstruktur och belöningssystem
En organisation kan organiseras på olika sätt. Därför är det viktigt att man väljer rätt typ av 
struktur för verksamheten och dess bemanning med kompetent personal eftersom det skall 
påverka organisationens verksamhet i syfte att säkerställa måluppfyllelse. Det finns olika 
strukturer men de övergripande operativa strukturerna är funktionsorganisation, 
resultatenhets- eller divisionsorganisation, matrisorganisation osv.44 Exempel på denna typ av 
styrmedel är ansvarsfördelning, organisationsform, personalstruktur, besluts processer och 
belöningssystem45. 

                                                
38 Lindvall, 2001; http://www.esv.se/konsultstod/verksamhetsstyrning.4.1faf3f4fcea3ced188000627.htm)l
39 Bruzelius & Skärvad, 2000
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
43 Samuelson, 2004; Ax; Johansson & Kullvén, 2002
44 Samuelson, 2004
45 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
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Formellt styrsystem
Strategi, ettårsstyrning och operativ styrning är de olika delarna som det formella styrsystemet 
består av. Strategi handlar om vilken inriktning och omfattning (strategier och affärsidé) 
organisationen skall ha. Genom ettårsstyrning skall strategin preciseras i organisationens 
verksamhetsplaner avseende produkter och marknader46. Vad ska organisationen sälja, 
tillverka etc. idag och framöver är olika frågor som operativstyrning hanterar. 
Produktkalkylering, budgetering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning och 
prestationsmätning är exempel på denna typ av styrmedel47

Mindre formaliserad styrning 
Denna typ av styrning består av inslag som utbildning och strävan att få till stånd en viss anda 
eller kultur hos medarbetare48. Med kultur menas då sammansatta, kollektiva 
beteendemönster och tänkesätt49. Organisationer blir allt mer beroende av att ha kultur, det 
vill säga de enskilda medarbetarnas egna uppfattningar om målen och bedömningar av 
medlen. Ska organisationer kunna agera fokuserat och samlat blir det viktigt att man har 
någorlunda gemensamma utgångspunkter och handlingssätt50. Exempel på mindre 
formaliserad styrmedel är företagskultur, lärande och ledningsstöd51.

När målen är av ekonomiskt slag, faller denna typ av styrning i benämningen 
ekonomistyrning52. Ekonomistyrning innebär att man preciserar ekonomiskt ansvar, 
formulerar ekonomiska mål för olika organisationsenheter samt utformar och utnyttjar 
lämpliga ekonomisystem för styrning53 .

Med hjälp av ekonomiska styrmedel kan organisationer bli mer effektiva och 
konkurrenskraftiga genom att kostnader minskar och lönsamhet ökar54. För att lyckas med det 
krävs att de anställda inom alla nivåer inom organisationen presterar så pass bra att 
organisationen når sitt/sina mål samtidigt att organisationen håller sig till sin strategi och 
vision. Olika mål organisationer vill uppnå är att höja lönsamheten, uppnå en viss 
marknadsandel, högre kundtillfredsställelse, få en mer nöjd personal och korta produktions-
och produktutvecklingstider. Det finns ekonomiska mål som inte är av finansiell karaktär, 
som t ex förbättrad produktkvalitet, som ändå kan påverka omsättningen och därför ses det 
som ett ekonomisk mål55 . Oavsett mål är det avgörande för att belöningssystem skall få 
önskad effekt att det finns mål som medarbetarna kan relatera och påverka genom sina 
prestationer56. 

                                                
46 Samuelson, 2004
47 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
48 Samuelson, 2004
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
52 Ibid.
53 Olsson & Skärvad, 2000
54 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002
55 Ibid.
56 Arvidsson, 2005
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3.2 Belöningssystem som styrmedel

I alla organisationer finns det ett belöningssystem57. De kan vara mer eller mindre 
genomtänkta, mer eller mindre systematiska, materiella eller icke-materiella, individuella eller 
kollektiva, omedelbara eller mer långsiktiga. 

För att erhålla en helhetssyn på ett system (till exempel organisation och styrmedel) måste 
man förstå 

 systemet från flera perspektiv och utgångspunkter 
 systemets relation till sin omvärld (miljö) och hur systemet interagerar med denna miljö
 systemets olika delar samt samband och den ömsesidiga påverkan som finns mellan dessa 

delar.
 hur systemet har vuxit fram och utvecklats och hur systemets nuvarande struktur och 

funktionssätt är beroende av händelser i systemets historia
 de ledande delsystemen, dvs. de delar som är mest avgörande för ett systems effektivitet 

etc. 58

Med hjälp av systemsynsättet kan man beskriva, analysera och förstå styrning med 
belöningssystem, det vill säga åstadkomma en helhetssyn på belöningssystem. 
Man skall även, enligt situationssynsättet, anpassa belöningssystem till den situation i vilken 
organisationen befinner sig; t.ex. i en nationell, reglerad ekonomi eller i en globaliserad, 
konkurrensutsatt marknad59. Belöningssystem som fungerat väl i en organisation, kan ha 
fungerat dåligt i andra organisationer och kan till och med vara direkt skadliga. Det behövde 
inte betydda att belöningssystem var bra eller dåliga i sig utan bra eller dåligt anpassade till 
situationens krav 60. Med stöd av systemsynsättet, samspelat med situationssynsättet, kan 
belöningssystem analyseras på fyra förklaringsnivår, vilka är individ, team/grupp, 
företag/organisation och marknad/omvärld61.

Effektsynsätt är ett annat sätt att ge en helhetssyn på belöningssystem. Effektsynsättet innebär 
att den ekonomiska effektiviteten hos olika styrmedel eller kombinationer av styrmedel 
studeras. På det sätt kan man undersöka hur medarbetarna uppfattar belöningssystemet och 
hur de förhåller sig till detta styrmedel62. Dess effekter analyseras i fyra dimensioner: syften, 
grunder, former och mottagare enligt Figur 1. Dessa beskrivs i figuren nästa sida:

                                                
57 Paul & Alm, 1991; Svensson , 2001
58 Bruzelius & Skärvad, 2000
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Arvidsson, 2005
62 Ibid.
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Figur 1: Belöningssystemets dimensioner (Arvidsson, 2005; Samuelson, 2004)

3.2.1 Syften med belöningar

Organisationen har, för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt, blivit alltmer 
beroende av sina medarbetare, deras kompetens, ansvar, värderingar och, inte minst, 
motivation. Det är avgörande att individerna, enskilt och i grupp, arbetar på ett sätt som ligger 
i linje med företagets mål. Belöningssystem är just till för att kunna medverka till ett sådant 
beteende genom att premiera (och sanktionera) medarbetarnas beteende och prestationer. 
Belöningssystemet är således ett medel för verksamhetsstyrning i organisationerna63. 
Genom att använda och styra med belöningssystem kan målöverensstämmelse inom 
organisationen lättar nås. Belöningssystemet ska således stödja organisationens mål och 
belöna de beteenden och prestationer som ur organisationens perspektiv är önskvärda. 
Anställd, individuellt eller i grupp, ska i sin tur ha möjlighet bidra till denna måluppfyllelse. 
Dels genom att kunna påverka de prestationer individen eller gruppen ansvarar för, dels ska
den ansvarige/ansvariga ha befogenheter och resurser för att kunna vidta åtgärder för att 
kunna påverka prestationerna64.

Belöningssystemet är även en lösning på en konflikt mellan önskvärt beteende för att nå 
organisationens mål (cirkel A), individuella prestationer (cirkel B) samt prestationer som 
styrsystemet mäter (cirkel C). Figur 2, utvecklad av Hopwood (An Accounting System and 
Mangerial Behaviour, 1973)65, demonstrerar konflikten nästa sida.

                                                
63 Arvidsson, 2005
64 Ibid.
65 Samuelson, 2004
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Figur 2: Styrning med belöningssystem (Samuelson, 2004)

Genom att motivera individerna att ändra sitt beteende och prestera i enlighet med vad 
organisationen anser vara önskvärt och som styrsystemet mäter kan denna konflikt lösas. 
Detta förutsätter att de belöningar som utgår upplevs som meningsfulla och motiverande. De 
prestationer som styrsystemet mäter (cirkel C) ska således omfatta en så stor del av det 
önskvärda beteendet för att nå organisationens mål (cirkel A) som möjligt, dvs cirkel C ska 
vara en delmängd av cirkel A. När individerna ändrar sitt beteende för att kunna tillgodogöra 
sig organisationens belöningar, kommer de individuella prestationerna (cirkel B) att omfatta 
fler av de nya mått som ligger till grund för belöningarna, dvs cirkel B närmar sig cirkel C. 
När dessa nya mått representerar vad som är önskvärt för organisationen, kommer dessa 
tillsammans med belöningarna att leda till måluppfyllelse66.

Organisationer kan även använda belöningssystem som strategiskt styrmedel för att locka till 
sig nya medarbetare och behålla attraktiva medarbetare, på det sättet kan företag vara 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och ha en kompetent personal67.

3.2.2 Grunder för belöningar

Individers beteende styrs av det som mäts. Om man önskar stimulera ett visst beteende bland 
medarbetare i en verksamhet skall belöningar baseras på mått på prestationer av detta slags 
beteende68. Ett prestationsmått utgör ett tal eller en annan storhet som i komprimerad form ger 
information om en prestation69. Nyckeltal, mätetal, styrtal och styrmått är andra benämningar 
av prestationsmått70

                                                
66 Samuelson, 2004
67 Arvidsson, 2005; Svensson, 2001; Paul & Alm, 1991
68 Samuelson, 2004; Arvidsson, 2005
69 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
70 Ibid.
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Det finns två varianter av prestationsmått, finansiella och icke-finansiella. Mätningar av 
finansiella prestationer kan vara t ex lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning. Oftast 
används resultatmått, som räntabilitet på eget kapital, som grund för att belöna individer71.
Finansiella mått har sina svagheter som t ex att det kan vara svårt för organisationens 
medarbetare att förstå och att kunna relatera till sitt eget arbete. Icke-finansiella mått kan vara 
produktkvalitet, kundtillfredsställelse, innovations förmåga och medarbetartillfredsställelse72. 
Sist nämnda mått är naturligtvis viktig för organisationer eftersom personalen utgör en central 
intressegrupp och därför önskar organisationer att personalen ska vara nöjd med sin 
arbetssituation. Organisationer kan då mäta flera aspekter på tillfredsställelsen genom att man 
får information om hur medarbetarna värderar varje aspekt, som ansvar, lön, arbetsmiljö och 
belöningar, genom enkäter och medarbetarsamtal73.

Personalen ska även kunna påverka de prestationer som mäts och som man ansvarar för. 
Likaså att den ansvarige ska ha befogenheter och tillräckliga resurser för att kunna vidta 
åtgärder för att kunna påverka situationer. För att personalen kan vara med och påverka, ska 
de ha kunskap om hur de prestationer mäts och som man ansvarar för. Det är även viktigt att 
organisationer kan relatera till mått som är påverkbara på varje nivå och basera dessa mått på 
prestationer74.

3.2.3 Former för belöningar 

Det är lätt att blanda ihop belöningar och förmåner. Det kan bero på att vad som i en situation 
och för en viss person är en förmån i ett annat läge kan vara en belöning och vice versa. Det 
finns i alla fall två typer av belöningar; monetära och icke-monetära. 

Den generella definitionen för monetära belöningar är att de skall ha en tydlig finansiell 
karaktär för mottagaren. Exempel på monetära belöningar är prestationslön, resultatlön, 
bonus, vinstdelning och optioner. 

Prestationslön innebär att en lönedel som varierar, på ett i förväg bestämt och känt sätt, med 
den i arbetet presterade kvantiteten eller kvaliteten, som till exempel ackord75. Medan 
resultatlön går ut på att koppla ersättning från företagets resultat till medarbetarnas 
arbetsinsats76. Bonus faller ut som en utlovad särskild ersättning till anställda om vissa 
resultatbaserade mål har uppfyllts. Överträffas målen blir bonusen större men om målen inte 
uppnås minskar eller uteblir bonusen77. Vid vinstdelning låter ägarna de anställda få del av 
företagets vinst. Syftet är att stärka samhörighet med företaget. Vid optioner erbjuds den 
anställde att vid en förutbestämd tidpunkt teckna en viss mängd aktier i företaget, till en
förutbestämd pris. På så sätt kan medarbetaren ta del av företags uppgång på marknaden78.

                                                
71 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
72 Arivdsson, 2005; Ax, Johansson & Kullvén, 2002
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Svensson, 2001
76 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002
77 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002; Svensson, 2001
78 Ibid.
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De icke-monetära belöningarna kan delas upp i psykologiska och sociala belöningar79. De 
psykologiska motiv som används baseras bland annat på ”Maslows behovshierarki” och 
”Herzbergs tvåfaktorsteori”80.

Det finns en hel del olika psykologiska belöningar, vilka alla är till för att stimulera och 
uppmuntra medarbetare81. Erkännande/beröm från chefer och medarbetare, frihet i arbetslivet 
(eget ansvar), utvecklings- och utbildningsmöjligheter, befordran, extra semester/fritid, nya 
och omväxlande arbetsuppgifter och tjänsteresor är exempel på psykologiska belöningar.

Det finns flera sätt att ge beröm och erkännande på, som till exempel ”en klapp på axeln”, 
vilka oftast består i att man som medarbetare får höra att man gör ett bra arbete82. Berömmet 
skall kännas rättvist och skall ges när medarbetaren gör framsteg eller i tuffa och 
svårhanterliga situationer83. Angående frihet i arbetslivet (eget ansvar) ska den anställde själv 
få planlägga, genomföra och kontrollera sitt arbete, vilket kan resultera i mer utrymme för 
medarbetaren för att skapa motiverande arbetsuppgifter åt sig själv84. Stimulerande och 
utmanande arbetsuppgifter eller utbildning i form av kurser och seminarier är exempel på hur 
företag kan få medarbetare att utvecklas85. Detta är bra för att den enskilde arbetstagaren skall 
kunna känna att de ständigt befinner sig i progression och utvecklas, vilket i sin tur kan öka 
motivationen86. Vid befordran är möjlighet att avancera karriärmässigt i organisationen ofta 
en motivationsfaktor för medarbetare att prestera bättre87.

Sociala belöningar anspelar på att en bra arbetsmiljö naturligtvis också är betydelsefull för att 
höja motivation och engagemang88. Enligt Herzberg är det en av de hygienfaktorer som måste 
vara uppfyllda för att man som anställd skall trivas på sin arbetsplats89. Exempel på 
belöningar som främjar den sociala och allmänna, även psykologiska belöningar kan främja, 
trivseln på arbetsplatsen; Skapa en vi-anda genom olika gemensamma aktiviteter som jippon 
och personalfester, att få information om vad som händer i organisation, att få jobba med 
chefer och/eller medarbetare som man har bra kontakt med, att få feedback och konstruktiv 
kritik på sitt arbete och att ibland få arbeta i hemmet 90.

Förutom att dela in belöningar som monetära och icke-monetära belöningar kan man även 
dela in belöningar i inre samt yttre belöningar. Inre belöningar är sådana som individen ger 
sig själv, och som hänger samman med själva arbetet. Detta kan till exempel vara positiva 
känslor knutna till insats eller uppnådda resultat i arbetet. Medan yttre belöningar är sådana 
som individen mottar från organisationen eller andra, som till exempel lön, vinstdelning och 
extraförmåner91.

                                                
79 Jäghult, 1978
80 Samuelson, 2004
81 Ibid.
82 Leboeuf, 1986
83 Jäghult, 1978
84 Ibid.
85 Leboeuf, 1986
86 Jäghult, 1978
87 Leboeuf, 1986
88 Paul & Alm, 1991
89 Samuelson, 2004
90 Leboeuf, 1986; Smitt, Wiberg & Olwig, 2002; Paul & Alm, 1991; Svensson, 2001
91 Jacobsen & Thorsvik, 1998
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3.2.4 Mottagare av belöningar

Ett bra belöningssystem skall gälla alla i en organisation, från högste chefen till medarbetare 
eftersom det inte är bara ledningen som kan påverka de prestationer som belönas92. 
Individuella belöningar baseras på enskilda prestationer för att motivera individen att prestera 
något utöver. Medan kollektiva belöningar baseras på en grupp medarbetare på grund av en 
kollektiv prestation, men är även ett sätt att skapa/förstärka ett samarbete. Oavsett typ av 
belöning, individuellt eller kollektivt, kan belöningen tyvärr skada organisationen då 
konkurrens mellan medarbetarna (individuella belöningar) samt mellan olika enheter 
(kollektiva belöningar) i organisationen kan bildas om fokuseringen på en viss typ av 
belöning blir för stor.93

Därför spelar rättviseaspekter en stor roll på grund av att arbetsmotivationen påverkas av 
individers upplevelse hur de behandlas i förhållande till andra individer. Det gäller för 
ledningen att begripa de sociala processer som finns i organisationen till följd av belöningar94. 
Det är en bedömning mellan å ena sidan antagandet om att ensidigt individuella belöningar 
går ut över grupporienterat beteende och å andra sidan antagandet om att gruppbelöningar 
leder till att individen tappar motivation och inte längre förstår hur den egna insatsen bidrar 
till helheten95. 

Även spelar kommunikation en stor roll. Det finns två grundläggande uppgifter för 
kommunikationen kring ett belöningssystem. Det första är anställda måste veta vad 
organisationen förväntar sig för prestation medan det andra är att anställda måste veta vad för 
slags belöning de får96. Ju enklare belöningssystem desto bättre, med några få tydliga 
nyckeltal som regelbundet följs upp, återkopplas och belönas, och som alla förstår och kan
relatera sin egen insats till97 .

                                                
92 Bruzelius & Skärvad, 2000; Samuelson, 2004
93 Jacobsen & Thorsvik, 1998
94 Samuelson, 2004
95 Ax, Johansson & Kullvén, 2002
96 Smitt, Wiberg & Olwig, 2002
97 Samuelson, 2004
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3.3 Motivationsteorier

Motivation är i grunden behov eller önskemål av olika slag som aktiveras, det vill säga det 
stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt98. Motiveras medarbetarna på rätt 
sätt med hjälp av organisationens belöningssystem kan de prestera mer och verksamheten blir 
mer effektiv99. Men vad är det som driver en individ, vad förmår individen att utföra olika 
handlingar, det vill säga vad är det som motivera en individ? Det finns olika svar; pengar är 
det ena (monetära belöningar) och trivsel och kamratskap (icke-monetära belöningar) är det 
andra. Men motivation behöver inte alltid framkallas med hjälp av belöningar, det kan räcka 
med en väl anpassad organisationskultur där alla trivs med varandra samtidigt som personalen 
får jobba med något som de är stimulerade av 100. Svensson anser likadant;

”Allt i livet är inte pengar. Att bli uppskattad och att trivas i en god gemenskap, samt att i 
någon mening tro på det man gör och kunna se att det leder till ett vettigt resultat, är ofta väl 

så viktigt för den anställdes motivation” Svensson (2002 s 10)

Motivation kopplas ofta samman med begreppen ”arbetstillfredsställelse” och 
”engagemang”101. Arbetstillfredsställelse hänvisar oftast till hur man trivs med det arbete som 
man utför, vilket kan leda till bättre prestationer. Engagemanget visar i hur grad man 
identifierar sig med organisationens värderingar. Det antas i regel att ökat engagemang ska 
leda till större prestationer, mindre frånvaron etc.102

Utan att gå alltför djupt in i motivationspsykologi skall jag här, med hjälp av några olika 
motivationsteorier (behovsteorier och kognitiv teori), beskriva de olika motiven/behoven och 
deras funktion. Behovsteorierna påstår att mänskligt beteende kan ledas tillbaka till inre 
fysiska och psykiska behov hos individer medan kognitiv teori är riktad mot samspelet mellan 
individ och omgivning103. 

3.3.1 Maslows behovshierarki

Motivation är beroende av vilka behov som arbetet kan tillfredsställa. Enligt Maslow placeras 
de mänskliga behoven i en hierarki (eller en trappa – se Figur 3). Dessa är fysiologiska behov, 
säkerhetsbehov, kontakt behov, uppskattnings- och statusbehov och självförverkligande 104.

                                                
98 Bruzelius & Skärvad, 2000
99 Samuelson, 2004
100 Bramhed, Lundqvist och Nilsson, 2004
101 Jacobsen & Thorsvik, 1998
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Samuelson, 2004; Bruzelius & Skärvad, 2000



Belöningar ur motivationssynpunkt?
Marc Weich

24

Figur 3: Maslows behovshierarki (Samuelson, 2004) 

De grundläggande behoven måste vara tillfredsställda innan man kan tillgodose behoven 
högre upp i hierarkin. En kort sammandrag av dessa behov:

Fysiologiska behovet är helt grundläggande för individens överlevnad och anpassning. Det 
handlar om behov av näring, luft, vatten och tak över huvudet. I arbetslivssammanhang kan 
det handla om lönevillkor, till exempel minimilön som gör det möjligt för individen att 
tillfredsställa sina grundläggande behov, arbetsmiljöbetingelser det vill säga man tjänar så 
pass mycket så att man har råd med vatten, näring och tak över huvudet105.

Nästa behovsnivå är trygghetsbehovet, grundläggande trygghet som skyddar individen i den 
fysiska arbetsmiljön. Men även anställningstryggheten, vissheten om att få behålla jobbet, kan 
vara grundläggande för behovstillfredsställelsen. Dessa tryggheter aktiveras när man har 
säkerställt en minimitillfredsställelse av fysiologiska behov106.

Sociala behov handlar om att individer har behov av goda vänner och kollegor och sociala 
omgivningar som förmedlar stöd och acceptans. Organisationerna kan göra mycket för att 
underlätta tillfredsställandet av sådana behov.  Bland annat genom att ordna för bra 
samarbetsförhållanden, sociala umgänge och aktiviteter på fritiden107. 

Den fjärde behovsnivån, uppskattning, handlar om utvecklingsmotiv det vill säga individens 
möjligheter till personligt växande. I denna personliga utvecklingsprocess är utvecklande av 
bra självrespekt och vinnande av andras uppskattning första steget108. Behov på denna nivå 
som önska att prestera, vinna prestige, ha framgång och få andras respekt kan påverkas av 
organisationens belöningssystem109

Självförverkligande innebär att frigöra kapacitet för att kunna utveckla de anlag, förmågor och 
egenskaper man har. Genom att ge medarbetarna möjlighet att efter egen önskan utveckla sina 
kunskaper och den verksamhet han eller hon ansvarar för. Individer presterar i allmänhet sitt 
allra mesta under sådana betingelser, och det kommer både individen och organisationen till 
godo110. 

                                                
105 Kaufmann, 2005
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Samuelson, 2004
110 Kaufmann, 2005
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3.3.2 Hertzbergs Tvåfaktorsteori

Hertzbergs tvåfaktorsteori, även kallad motivations-hygienteori, bedömer att medarbetare som 
trivs på jobbet också är motiverade. Faktorerna, som Herzberg kallar för hygienfaktorer, är 
relaterade till själva arbetsomgivningen och består bland andra av lön och fysisk arbetsmiljö. 
Motivationsfaktorer är relaterade till själva arbetsuppgiften. När de är tillfredställda blir det 
möjligt att verkligen trivas och känna motivation för en uppgift. Dessa består av till exempel 
möjligheter till befordran och utveckling111. 

”Behandlas jag väl” (hygienfaktorer) och ”används jag väl” (motivationsfaktorer) är två 
frågor, i förhållande till sitt arbete och sin arbetsplats, som medarbetarna ställer sig själva 
anser Hertzberg112. Mer om faktorer se figuren här nedanför:

Motivationsfaktorer

som påverkar trivseln på jobbet
Hygienfaktorer

som påverkar vantrivsel på jobbet

o Själva arbetsuppgifterna är 
intressanta, krävande, varierande 
m.m.

o Erkännanden för väl utfört arbete

o Ansvar för och kontroll över sin egen 
arbetssituation 

o Prestationer – Tillfredsställelsen att 
göra ett bra arbete, lösa problem och 
se resultat av arbetet

o Befordran

o Psykologisk

o Personligt växande det vill säga att 
man lär sig nya saker

o Ledningen – Arbetsledningen, chefens 
kompetens och vägledning av underordnande

o Företagspolitik och administration gäller för 
företaget som helhet och inte direkt 
förhållandet mellan över- och underordnad

o Status

o Arbetsmiljö

o Relationer med andra – Bland annat 
förhållandena mellan över- och underordnad

o Säkerhet

o Lön

Figur 4: Hertzbergs tvåfaktorsteori (Bruzelius & Skärvad, 2000; Thorsvik & Jacobsen, 1998)

Det Hertzberg menar är att motivationsfaktorerna skapar trivsel i den utsträckning som det 
förekommer, men inte vantrivsel om det inte gör det. Motsvarande slutsats hygienfaktorerna 
kan skapa vantrivsel om de inte förekommer, men inte trivsel om det gör det. Goda 
arbetsförhållanden skapar till exempel inte trivsel men dåliga arbetsförhållande skapar 
vantrivsel. Däremot ger intressanta och krävande arbetsuppgifter de anställda tillfredställelser, 
medan det motsatta leder till att dem är otillfredsställda, men det vantrivs inte113.

                                                
111 Bruzelius & Skärvad, 2000
112 Ibid.
113 Jacobsen & Thorsvik, 1998
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4. Resultat & analys

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka olika motivationsfaktorer är motiverande för 
medarbetare samt vilka belöningar är motiverande på kort och långt sikt

Jag vill även undersöka hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem. Nedan följer 
resultat och analys av undersökningen.

4.1 Respondenter

Antalet respondenter totalt var 66 varav 39 offentligt anställda och 27 privat anställda. Innan 
resultat och analys framförs ger jag översikt över bakgrundsvariabler genom att lägga upp 
frekvenser på dessa.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Man 30 45,5 45,5 45,5

Kvinna 36 54,5 54,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 5: Kön

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
18-30 16 24,2 24,2 24,2
31-45 17 25,8 25,8 50,0

46- 33 50,0 50,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 6: Ålder

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Grundskola 3 4,5 4,5 4,5

Gymnasium/Yrkesutb. 13 19,7 19,7 24,2
Postgymnasial/Akademisk

50 75,8 75,8 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 7: Vad har du för utbildning

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Ja 12 18,2 18,2 18,2
Nej 54 81,8 81,8 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 8: Har du chefsbefattning/arbetsledande roll
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Tills vidare 60 90,9 90,9 90,9

Tidsbegränsade 6 9,1 9,1 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 9: Anställningsform

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
0-5 32 48,5 48,5 48,5
6-10 15 22,7 22,7 71,2
11- 19 28,8 28,8 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Figur 10: Hur länge har du arbetat i organisationen

Anledningen till att anställningsform, chefsbefattning/arbetsledande roll och utbildning inte 
behandlas i resultaten och analysen är att det är avsevärt stora skillnader mellan frekvenserna 
vilket gjorde att det inte uppstod intressanta skillnader eller likheter med hjälp av nämnda 
bakgrundsvariabler. 

4.2 Vilka belöningar motiverar/skulle motivera medarbetarna bäst 

17 olika belöningar fanns det att gradera för respondenterna. Där 1 är Icke motiverande 
medan 5 är Mycket motiverande. Diagrammet här nedan visar i vilken grad de olika 
belöningarna motiverar eller skulle motivera medarbetarna. 
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Diargram 1: Vilka belöningar motiverar/skulle motivera
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Enligt Diagram 1 på förra sidan anses bland annat högre lön, feedback, eget ansvar, 
utvecklingsmöjligheter, att ha bra kontakt med sina medarbetare och att få erkännanden samt
beröm som mest motiverande. Medan tjänsteresor, gemensamma aktiviteter och att ibland få 
arbeta i hemmet är minst motiverande. Förklaringen till att erkännande, feedback och beröm 
samt goda kontakter ligger så högt tyder på att uppskattningsbehovet och sociala behovet är 
mycket viktiga att tillfredsställa. Även självförverkligande är viktigt att tillfredsställa då 
personligt växande (utvecklingsmöjligheter) och eget ansvar anses vara motiverande eller 
mycket motiverande. Detta tyder på att det är viktigt för medarbetarna, genom att få 
möjligheter att utveckla sina kunskaper och få eget ansvar, att frigöra kapacitet för att kunna 
utveckla de förmågor och egenskaper man har.

En annan förklaring till att erkännande, beröm (psykologisk), feedback (se resultat av arbetet), 
utvecklingsmöjligheter (personligt växande) samt att få eget ansvar är så motiverande beror
på att, enligt Hertzbergs tvåfaktorsteori, dessa belöningar är motivationsfaktorer som kan 
skapa trivsel på arbetsplatsen. Hertzberg anser att medarbetare som trivs på jobbet också är 
motiverade. När de är tillfredställda blir det möjligt att verkligen trivas och känna motivation 
på arbetsplatsen. 

Att sociala behovet är viktigt att tillfredställas har redan blivit bekräftat genom Diagram 1, 
som visar att det är mycket motiverande att ha bra kontakt med sina medarbetare och chefer. 
Då är frågan varför gemensamma aktiviteter, vilket är även en socialbelöning, inte är lika 
motiverande. Detta strider i viss mån vad Andersson & Gustafsson (2005) fann i sin 
undersökning det vill säga gemensamma aktiviteter är mycket motiverande. Att det finns ett 
samband mellan dessa två sociala belöningar kan jag tyvärr inte bekräfta.

En anledning till att gemensamma aktiviteter inte ligger så högt upp kan ha berott på att 
”äldre” har andra intressen som att umgås med familjen medan ”yngre” har kanske inte bildat 
egna familjer ännu. Ju äldre man blir desto mindre uppskattar man gemensamma aktiviteter 
kan ha motbevisats med hjälp av figuren här nedan.

Gemensamma aktiviteter Ålder Total

18-30 31-45 46-
 Icke motiverande + Inte så motiverande 2 2 6 10
Mindre motiverande 6 6 15 27
Motiverande + Mycket motiverande 8 9 12 29
Total 16 17 33 66

Figur 11: Ålder * Gemensamma aktiviteter

Liksom Lidberg & Persson (2004) och Eftodi & Persson (2005) kommit fram till att få högre 
lön är mycket motiverande, därmed var resultatet förväntat. Enlig svaren i Figur 12 blir nästan
alla, både kvinnor och män, motiverade av högre lön.

Högre lön Ålder Total

18-30 31-45 46-
Mindre motiverande Kön Man 1 1
Motiverande+ 
Mycket motiverande

Kön Man
5 9 14 28

Kvinna 11 8 17 36
 Total 16 17 31 65

Figur 12: Kön * Ålder * Högre lön 
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4.2.1 Vilka belöningar som förekommer

Vilka belöningar som förekommer eller ej i organisationen visar diagrammet här nedan som 
är ett genomsnittligt resultat. Där 0 innebär belöningar förekommer i organisationen medan 1
betyder att det inte förekommer. 
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Diagram 2: Vilka belöningar som förekommer

Diagrammet ovanför visar tydligt att bonus, vinstdelning och optioner förekommer väldigt 
sällan. Detta beror på att 27 av svarande kommer från den privata sektorn medan 39 
respondenter kommer från den offentliga sektorn. Av ickemonetära belöningar är det extra 
semester och befordran som inte förekommer så ofta vid de olika organisationerna. 

Vid frågan om belöning och motivation kunde respondenterna även ange egna förslag på 
belöningar. Friskvård, höjd föräldrar penning, sjukförsäkringar, flexibla arbetstider, frukost 
och fika är andra förekommande belöningar som anses motiverande eller mycket motiverande 
enligt svaren. 
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4.2.2 Belöningar kontra motivation på kort och lång sikt

Diagrammet här nedan visar ett generellt resultat på vilka belöningar motiverar/skulle 
motivera medarbetaren på kort sikt eller långt sikt.
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Diagram 3: Belöningar kontra motivation på kort och lång sikt

Enligt Diagram 1 på sidan 27 finns det knappt något som skiljer de mest motiverande 
belöningarna åt. Dock finns det likheter mellan högre lön, bra kontakt, att få information, 
erkännanden/beröm, eget ansvar och feedback. Vilket är att dessa belöningar motiverar 
knappt enbart på kort sikt samt att dem motiverar mest enbart på långt sikt eller både på långt 
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och kort sikt med en viss marginal (se Diagram 3). Ett exempel är att få eget ansvar och 
information om vad som händer i organisationen. Av dem som anser att dessa belöningar är 
motiverande, anser även de flesta, enligt Figur 13 och 14, att det är motiverande på enbart 
långt sikt eller på både siktena. Medan det är väldigt få som tycker att det är motiverande på 
enbart kort sikt.

Eget ansvar Total

Kort sikt Långt sikt Både och
Att få ta 
eget 
ansvar

Inte så motiverande + 
Mindre motiverande 1 2 1 4

Motiverande +
Mycket motiverande

5 25 28 58

Total 6 27 29 62

Figur 13: Att få ta eget ansvar * Eget ansvar

Att få information om vad som 
händer i org Total

Kort sikt Långt sikt Både och
Att få information 
om vad som 
händer i org.

Inte så motiverande + 
Mindre motiverande 4 3 3 10

Motiverande + Mycket 
motiverande

5 17 27 49

Total 9 20 30 59

Figur 14: Att få information om vad som händer i org. * Att få information om vad som händer i org

Det finns motsvarande likheter gällande belöningar som är mindre motiverande. De anses ofta 
vara motiverande enbart på kort sikt. För att förtydliga det, använder jag mig av belöningarna 
gemensamma aktiviteter och tjänsteresor, som anses vara mindre motiverande, som exempel. 
Av dem, som tycker att de här belöningarna är mindre motiverande, anser de flesta även att 
dessa belöningar är motiverande enbart på kort sikt, enligt Figur 15 och 16. 
Men av dem, som blir motiverade/mycket motiverade, anser avsevärt färre att de blir 
motiverade enbart på kort sikt. De blir motiverade på långt sikt eller både på kort och långt 
sikt.

Gemensamma aktiviteter

Kort sikt Långt sikt Både och Total

Icke motiverande + 
Inte så motiverande

5 2 0 7

Mindre motiverande 15 7 4 26

Gemensamma 
aktiviteter

Motiverande + 
Mycket motiverande

7 6 16 29

Total 27 15 20 62

Figur 15: Gemensamma aktiviteter * Gemensamma aktiviteter

Tjänsteresor

Kort sikt Långt sikt Både och Total

Icke motiverande + 
Inte så motiverande

8 0 0 8

Mindre motiverande 13 3 2 18

Tjänsteresor

Motiverande + 
Mycket motiverande

8 3 10 21

Total 29 6 12 47

Figur 16: Tjänsteresor * Tjänsteresor 
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Enligt Figurerna 13 – 16 kan det finnas ett samband mellan grad av motivation och längden 
på motivationen. Om belöningen anses motiverande på enbart kort sikt så torde belöningen 
inte vara så motiverande. Medan är belöningen motiverande enbart på lång sikt eller på både 
siktena då är möjligheten stor att belöningen är motiverande eller mycket motiverande. 

Liksom Eftodi & Persson (2005) kommit fram till att personligt växande, det vill säga att man 
lär sig nya saker (utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter) är mycket motiverande. 
Men att det är klart mest motiverande på lång sikt, enligt Diagram 5, är logiskt för att det 
överensstämmer med det översta behovet, självförverkligande, i Maslows behovshierarki. 
Vilket man inte kan tillfredställa kortsiktigt då det finns flera behov som ska tillfredställas
innan dess. 
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4.2.3 Andra motivationsfaktorer

Här nedan kommer ett generellt resultat beträffande Hur motiverande är det/skulle vara för 
dig med andra motivationsfaktorer i din nuvarande arbetssituation. Där 1 är Icke 
motiverande medan 5 är Mycket motiverande. 
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Diagram 4: Andra motivationsfaktorer

Att motivation inte alltid behöver framkallas med hjälp av belöningar syns tydligt i 
diagrammet. Liksom Svensson (2002) anser räcker det med en väl anpassad 
organisationskultur där alla trivs med varandra samtidigt som personalen får jobba med något 
som de är stimulerade av. Att vissa motivationsfaktorer har höga värden kan tyda på att dessa 
motivationsfaktorer kan tillfredställa vissa behov som återfinns i Maslows behovshierarki 
eller vara motivationsfaktorer, enligt Hertzberg, som påverkar trivseln på arbetsplatsen. Ett 
exempel är intressanta och utmanande arbetsuppgifter som återfinns i Hertzbergs 
tvåfaktorsteori som själva arbetsuppgifterna. Ett annat exempel är anställningstrygghet som 
kan tillfredställa trygghetsbehovet. Att ha visshet om att få behålla jobbet, kan vara 
anledningen till att anställningstrygghet är motiverande.
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4.3 Vad ska motivationen resultera i

Den främsta anledningen till att organisationer ger belöningar är att skapa och/eller öka 
motivationen bland de anställda att utföra sina uppgifter bättre. Men belöningar kan även 
användas för att motivera attraktiva medarbetare att stanna kvar i organisationen och som 
verktyg för att skapa eller förstärka en vi-anda. Vad medarbetare anser om vad motivationen 
ska resultera i visas i figuren nedtill.

Responses

N Percent
Percent of 

Cases

Jobba över 6 2,8% 9,2%
Prestera mer 18 8,4% 27,7%
Prestera bättre 45 20,9% 69,2%
Att tycka det är roligt att 
gå till jobbet 58 27,0% 89,2%

Att inte byta arbetsplats 21 9,8% 32,3%
Att komma med förslag 
som gagnar org. 39 18,1% 60,0%

Vad ska 
motivation 
resultera i 
(a)

Att vara lojal mot 
arbetsgivare 28 13,0% 43,1%

Total 215 100,0% 330,8%

Figur 17: Vad ska motivationen resultera i

Respondenterna kunde fylla i flera alternativ av dem sju alternativen. Enligt största delen av 
respondenterna är belöningar inte enbart till för att motivera medarbetare att prestera bättre
(jämför Samuelson, 2004; Arvidsson, 2005) utan även att tycka det är roligt att gå till jobbet. 
Det kan finnas samband mellan att prestera bättre och att det är roligt att gå till jobbet. Om 
man tycker det är roligt att gå till jobbet då kan man prestera mera och bättre. När positiv 
energi flödar på arbetsplats då kan arbetstillfredsställe öka, vilket kan öka motivationen och 
en så kallad god cirkel inträffar.

Enligt Figur 18 på nästa sida finns det två tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. Första 
skillnaden är att bland medarbetare, som är mellan 18-30 år, anser fler än medarbetare som är 
äldre att motivationen ska resultera i att prestera mer. Den andra skillnaden är att bland
medarbetare, som är 46 år gamla och äldre, anser färre än yngre medarbetare att motivationen 
ska resultera i att inte byta arbetsplats. I samma figur visar även att medarbetare i de tre olika 
åldersgrupperna har samma uppfattning om att motivationen ska resultera i att prestera bättre, 
att tycka det är roligt att gå till jobbet, att komma med förslag som gagnar organisationen och 
att vara lojal mot arbetsgivare.
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Ålder TotalVad ska motivationen resultera i
18-30 31-45 46-

Jobba över Count 4 1 1 6
% within Ålder 25,0% 6,3% 3,0%

Prestera mer Count 9 2 7 18
% within Ålder 56,3% 12,5% 21,2%

Prestera bättre Count 13 11 21 45
% within Ålder 81,3% 68,8% 63,6%

Att tycka det är roligt att 
gå till jobbet

Count
13 14 31 58

% within Ålder 81,3% 87,5% 93,9%
Att inte byta arbetsplats Count 7 10 4 21

% within Ålder 43,8% 62,5% 12,1%
Att komma med förslag 
som gagnar org.

Count
9 9 21 39

% within Ålder 56,3% 56,3% 63,6%
Att vara lojal mot 
arbetsgivare

Count
8 9 11 28

% within Ålder 50,0% 56,3% 33,3%
Total Count 16 16 33 65

Figur 18: Vad ska motivationen resultera i * Ålder

Skillnaderna, som har sagts i förra stycket, kan bero på att de ”yngre” medarbetarna är nya på 
arbetsplatsen och därmed har mer press på sig än äldre medarbetare, som har förmodligen 
jobbat mer i organisationen, och behöver komma in i arbetet och visa vad de ”går för”. Medan 
de som är 46 år eller äldre anser nog att de har varit anställda inom organisationen så pass 
länge att motivationen ska resultera i något annat än att inte byta arbetsplats. Att de som är 
mellan 18 och 30 år inte har varit anställda så länge i organisationen och de som är 46 år eller 
äldre har varit anställd i organisationen längre kan bekräftas med hjälp av nästa figur. Då det 
är nästa likadana skillnader sett till i procentenheter (jämför Figur 18 med Figur 19).

Hur länge har du arbetat i 
organisationen Total

Vad ska motivationen resultera i
0-5 6-10 11-

Jobba över Count 3 3 0 6
% within Arbetslängd 9,7% 20,0% ,0%

Prestera mer Count 13 3 2 18
% within Arbetslängd 41,9% 20,0% 10,5%

Prestera bättre Count 25 7 13 45
% within Arbetslängd 80,6% 46,7% 68,4%

Att tycka det är roligt att 
gå till jobbet

Count
26 13 19 58

% within Arbetslängd 83,9% 86,7% 100,0%
Att inte byta arbetsplats Count 8 11 2 21

% within Arbetslängd 25,8% 73,3% 10,5%
Att komma med förslag 
som gagnar org.

Count
20 8 11 39

% within Arbetslängd 64,5% 53,3% 57,9%
Att vara lojal mot 
arbetsgivare

Count
12 11 5 28

% within Arbetslängd 38,7% 73,3% 26,3%
Total Count 31 15 19 65

Figur 19: Vad ska motivationen resultera i * Arbetslängd
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4.4 Belöningssystem

4.4.1 Mottagare av belöningar

Belöningar kan baseras på individuella eller/och kollektiva prestationer i en organisation. 
Vilken typ av belöningssystem som baseras på vad bland de deltagande organisationerna, ser 
resultaten ut så här:

Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (monetärt)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Individuella 30 45,5 51,7 51,7
Kollektiva 12 18,2 20,7 72,4
Både och 10 15,2 17,2 89,7
Vet ej 6 9,1 10,3 100,0

Valid

Total 58 87,9 100,0
Missing System 8 12,1
Total 66 100,0

Figur 20: Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (monetärt)

Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (icke-monetärt)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Individuella 13 19,7 22,0 22,0
Kollektiva 14 21,2 23,7 45,8
Både och 20 30,3 33,9 79,7
Vet ej 12 18,2 20,3 100,0

Valid

Total 59 89,4 100,0
Missing System 7 10,6
Total 66 100,0

Figur 21: Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (icke-monetärt)

Enligt resultaten baseras hälften av monetära belöningar enbart på individuella prestationer 
medan icke-monetära belöningar är mer jämfördelade. Detta resultat var förväntat eftersom 
monetära belöningar tillfaller oftast individuellt.
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Vad anser medarbetarna själva om hur belöningarna ska utfalla, återges i Figur 22 och 23: 

Anser du att belöningarna skall utfalla individuellt eller kollektivt (monetärt)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Individuellt 25 37,9 41,0 41,0
Kollektivt 10 15,2 16,4 57,4
Både och 25 37,9 41,0 98,4
Vet ej 1 1,5 1,6 100,0

Valid

Total 61 92,4 100,0
Missing System 5 7,6
Total 66 100,0

Figur 22: Anser du att belöningarna skall utfalla individuellt eller kollektivt (monetärt) 

Jämfört ”vad belöningarna baseras på” med ”hur belöningarna ska utfalla” anser dubbelt så 
många att monetära belöningar ska utfalla både individuellt och kollektivt.

Anser du att belöningarna skall utfalla individuellt eller kollektivt (icke-monetärt)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Individuellt 14 21,2 23,7 23,7
Kollektivt 17 25,8 28,8 52,5
Både och 27 40,9 45,8 98,3
Vet ej 1 1,5 1,7 100,0

Valid

Total 59 89,4 100,0
Missing System 7 10,6
Total 66 100,0

Figur 23: Anser du att belöningarna skall utfalla individuellt eller kollektivt (icke-monetärt)

Medan det skiljer inte så mycket mellan verkligheten och medarbetarnas efterfrågan angående 
icke-monetära belöningar.

4.4.2 Hur upplever medarbetarna det belöningssystem som förekommer i 
organisationen

Förklaring till missing system, i kommande figurer i avsnittet, är att svarsalternativen var 
upplagda på ett sådant sätt att respondenterna kunde välja ett eller flera alternativ.

Icke-monetärt belöningssystem

Många av medarbetarna anser att icke-monetärt belöningssystem i deras nuvarande 
organisation är positivt, rättvist, nödvändigt och meningsfullt medan ytterst få tycker tvärtom 
enligt följande figurer. Anledningen till detta kan vara att de flesta icke-monetära 
belöningarna förekommer och är åtminstone motiverande generellt (se Diagram 1 och 2) samt 
att icke-monetära belöningar utfaller som belöningsmottagare förväntat sig (jämför Figur 24 
med 26). Att icke-monetärt belöningssystem är nödvändigt och meningsfullt bland 
respondenterna var förväntat då flertal icke-monetära belöningar tillfredställer ett eller fler 



Belöningar ur motivationssynpunkt?
Marc Weich

38

behov som återfinns i Maslows behovshierarki samt att dem klassas som motivationsfaktorer i 
Hertzbergs tvåfaktorsteori. Att få erkännanden/beröm är ett exempel på varför icke-monetärt 
belöningssystem anses vara nödvändigt och meningsfullt. Denna belöning kan tillfredställa 
uppskattningsbehovet och är även en motivationsfaktor enligt Hertzberg.

Positivt/negativt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Positivt 32 48,5 97,0 97,0
Negativt 1 1,5 3,0 100,0

Valid

Total 33 50,0 100,0
Missing System 33 50,0
Total 66 100,0

Figur 24: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem (positivt/negativt)

Rättvist/orättvist

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Rättvist 14 21,2 66,7 66,7
Orättvist 7 10,6 33,3 100,0

Valid

Total 21 31,8 100,0
Missing System 45 68,2
Total 66 100,0

Figur 25: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem (rättvist/orättvist)

Nödvändigt/icke nödvändigt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Nödvändigt 21 31,8 84,0 84,0
Icke nödvändigt 4 6,1 16,0 100,0

Valid

Total 25 37,9 100,0
Missing System 41 62,1
Total 66 100,0

Figur 26: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem nödvändigt/icke nödvändigt)

Meningsfullt/icke-meningsfullt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Meningsfullt 20 30,3 90,9 90,9
Icke-meningsfullt 2 3,0 9,1 100,0

Valid

Total 22 33,3 100,0
Missing System 44 66,7
Total 66 100,0

Figur 27: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem (meningsfullt/icke-meningsfullt)

Svarande anser även att det icke-monetära belöningssystemet är mer otillräckligt än 
tillräckligt samt mer ineffektivt än effektivt (enligt nästa två figurer) vilket är ett 
motsägelsefullt resultat jämfört med Diagram 2. Det kan innebära att belöningarna inte anses 
förekomma i tillräckligt omfattning.
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Tillräckligt/otillräckligt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Tillräckligt 11 16,7 37,9 37,9
Otillräckligt 18 27,3 62,1 100,0

Valid

Total 29 43,9 100,0
Missing System 37 56,1
Total 66 100,0

Figur 28: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem (Tillräckligt/otillräckligt)

Effektivt/ineffektivt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Effektivt 7 10,6 35,0 35,0
Ineffektivt 13 19,7 65,0 100,0

Valid

Total 20 30,3 100,0
Missing System 46 69,7
Total 66 100,0

Figur 29: Hur upplever medarbetarna icke-monetärt belöningssystem (effektivt/ineffektivt)

Av dem som svarade på frågan anser 62 % att icke-monetära belöningar är otillräckliga och 
65 % anser att de är ineffektiva, vilket kan betyda att det finns samband mellan tillräcklig och 
effektiv belöning samt otillräcklig och ineffektiv sådan.

Monetärt belöningssystem 

Medarbetarna anser även att monetärt belöningssystem är otillräckligt, positivt, nödvändigt 
och meningsfullt. Däremot finns det skillnad mellan dem två belöningssystemen angående 
rättviseaspekten: det monetära anses vara orättvist medan det icke-monetära anses vara 
rättvist. Detta kan skapa konkurrens mellan medarbetarna på grund av att arbetsmotivationen 
påverkas av individers upplevelse hur de behandlas i förhållande till andra individer (jämför 
Samuelson, 2004; Arvidsson, 2005). Högre lön till exempel, som kan påverka vantrivseln på 
arbetsplatsen enligt Hertzberg.

Rättvist/orättvist 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Rättvist 12 18,2 37,5 37,5
Orättvist 20 30,3 62,5 100,0

Valid

Total 32 48,5 100,0
Missing System 34 51,5
Total 66 100,0

Figur 30: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (rättvist/orättvist)

Det intressanta ur rättviseaspekten är det att betydligt fler kvinnor än män som anser monetärt 
belöningssystem är orättvist samt det är fler kvinnor som har svarat på denna fråga (se Figur
30a). Orsaken till det skulle kunna vara att män tjänar mer än kvinnor. Men detta motsäges av 
svaren enligt Figur 30b som visar att högre lön förekommer lika ofta, om inte oftare, hos 
kvinnor än hos män.
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Kön * Rättvist/orättvist Kön * Högre lön 

Figur 30a: Hur upplever medarbetarna                 Figur30b: kön* högre lön* Förekommer/förekommer                                                                     

När det gäller aspekten tillräckligt/otillräckligt anser största delen av svarande att 
belöningssystemet är otillräckligt enligt Figur 31. Förklaringen till detta kan vara att vissa 
monetära belöningar inte förekommer ofta (se Diagram 2) samt att medarbetarna önskar att 
belöningarna skall utfalla annorlunda än hur de utfaller nu (jämför figur 20 med 22). Det kan 
även bero på att monetära belöningar bara tillfredställer grundläggande behov men inte kan 
tillfredsställa de resterande behoven enligt Maslows behovshierarki. Det vill säga monetära 
belöningar motiverar enbart upp till en viss nivå. Ovanför denna nivå fungerar icke-monetära 
belöningar mer effektivt. Som till exempel högre lön, som inte kan tillfredställa det sociala 
behovet, däremot kan gemensamma aktiviteter och ha bra kontakt med sina medarbetare och 
chefer göra det. 

Tillräckligt/otillräckligt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Tillräckligt 4 6,1 10,8 10,8
Otillräckligt 33 50,0 89,2 100,0

Valid

Total 37 56,1 100,0
Missing System 29 43,9
Total 66 100,0

Figur 31: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (tillräckligt/otillräckligt)

Tyvärr kan slutsatser inte dras angående aspekterna Effektivt/ineffektivt och 
Meningsfullt/icke-meningsfullt, pga. det är låg svarsfrekvens. Bort fallet kan bero på att 
monetära belöningar inte förkommer ofta (se Diagram 2). 

Effektivt/ineffektivt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Effektivt 6 9,1 42,9 42,9
Ineffektivt 8 12,1 57,1 100,0

Valid

Total 14 21,2 100,0
Missing System 52 78,8
Total 66 100,0

Figur 32: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (effektivt/ineffektivt)

Högre lön

Förkommer
Förkommer 

inte Total 

Kön Man 23 7 30
Kvinna 30 6 36

Total 53 13 66

Rättvist/orättvist

Rättvist Orättvist Total 
Kön Man 5 3 8

Kvinna 7 17 24
Total

12 20 32
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Meningsfullt/icke-meningsfullt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Meningsfullt 12 18,2 80,0 80,0
Icke-meningsfullt 3 4,5 20,0 100,0

Valid

Total 15 22,7 100,0
Missing System 51 77,3
Total 66 100,0

Figur 33: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (meningsfullt/icke-meningsfullt)

Medarbetarna anser i alla fall att belöningssystemet är positivt. Men de är inte lika många som
vid icke-monetärt belöningssystem, där 32 medarbetare anser så, jämfört med 14 medarbetare
här. Detta kan bero på att det är fler som anser att monetärt belöningssystem är otillräckligt
och orättvist än det är tillräckligt och rättvist. 

Positivt/negativt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Positivt 14 21,2 70,0 70,0
Negativt 6 9,1 30,0 100,0

Valid

Total 20 30,3 100,0
Missing System 46 69,7
Total 66 100,0

Figur 34: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (positivt/negativt)

Att monetärt belöningssystem anses vara nödvändigt bland svarande var överraskande
eftersom monetära belöningar anses även mycket motiverande.

Nödvändigt/icke nödvändigt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Nödvändigt 18 27,3 78,3 78,3
Icke nödvändigt 5 7,6 21,7 100,0

Valid

Total 23 34,8 100,0
Missing System 43 65,2
Total 66 100,0

Figur 35: Hur upplever medarbetarna monetärt belöningssystem (nödvändigt/icke nödvändigt)
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5. Slutsatser
I detta kapitel drar jag mina slutsatser utifrån analysen i Kapitel 4 samt ge förslag till vidare 
forskning. 

5.1 Vilka belöningar motiverar/skulle motivera medarbetarna bäst

Enligt resultat och analys är dem flesta belöningarna, som jag har behandlat, motiverande 
och/eller mycket motiverande. Av dessa är icke-monetära belöningarna: att ha bra kontakt 
med sina medarbetare, att få ta eget ansvar, utvecklingsmöjligheter/utbildningsmöjligheter, att 
få feedback och beröm. Medan att få högre lön är den bäst motiverande monetära belöningen. 
De belöningar som är inte lika motiverande är gemensamma aktiviteter, att ibland få arbeta i 
hemmet och tjänsteresor.

Att dessa belöningar är så pass motiverande beror på att belöningarna är mycket viktiga för 
medarbetarna att tillfredställa sina behov med, vilka återfinns i Maslows behovshierarki. 
Vilka behov som tillfredsställs av dessa topp belöningarna ser ut så här:

 De två grundläggande behoven, fysiologiska och trygghetsbehovet, tillfredsställs av
monetära belöningar som till exempel högre lön. 

 Mittersta behovet, det sociala, tillfredsställs med hjälp av att ha bra kontakt med sina 
medarbetare och chefer

 Uppskattningsbehovet tillfredsställs av att få beröm och feedback.

 Sista behovet, självförverkligande, tillfredsställs av eget ansvar och 
utvecklingsmöjligeter/utbildningsmöjligheter. 

Att få högre lön är mycket motiverande var förväntat. Båda män och kvinnor, oavsett 
åldersgrupp, anser att hög lön är mycket motiverande.

Anledningen till att tjänsteresor, gemensamma aktiviteter och att ibland få arbeta i hemmet är 
så dåligt motiverande kan bero på att det inte finns specifika behov i Maslows behovshierarki 
att tillfredsställa samt att dessa belöningar inte kan klassas vare sig som motivationsfaktorer 
eller hygienfaktorer enligt Hertzberg.

Analysen framhäver att motivationen inte alltid behöver framkallas med hjälp av belöningar. 
Då flertal motivationsfaktorer - som att se sina prestationer bidrar till resultat för 
organisationen, tro på det man gör, intressanta arbetsuppgifter och delaktighet - anses vara 
motiverande, om inte mycket motiverande. 
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5.2 Vilka belöningar motiverar medarbetare på kort och långt sikt

De flesta belöningarna var motiverande både på långt och kort sikt. De belöningar som 
motiverar mest på kort sikt var även minst motiverande. Medan det var tvärtom för 
belöningarna som motiverar på långt sikt eller båda och, ty dessa anses motiverande eller 
mycket motiverande.

Jag drar slutsatsen att det finns ett samband mellan grad av motivation och längden av en 
motivation. Om belöningen anses motiverande på enbart kort sikt så lär belöningen inte vara 
så motiverande. Medan är belöningen motiverande enbart på lång sikt eller på både siktena då 
är chansen stor att belöningen är motiverande eller mycket motiverande.

5.3 Hur medarbetare förhåller sig till belöningssystem

Undersökningen tyder på att medarbetarna anser likadant om både monetärt och icke-
monetärt belöningssystem (positivt, nödvändigt, meningsfullt otillräckligt och ineffektivt) 
med ett undantag, rättviseaspekten.  

Att medarbetare anser att icke-monetärt belöningssystem är positivt, nödvändigt och 
meningsfullt kan bero på att icke-monetära belöningar förekommer ofta och att belöningarna 
utfaller som medarbetarna förväntat sig. Att svarande även anser att icke-monetärt
belöningssystem är otillräckligt är motsägelsefullt då det förekommer ofta. Däremot kan det 
innebära att belöningarna inte förekommer i tillräckligt omfattning. Det kan finnas ett 
samband med att icke-monetärt belöningssystem anses ineffektivt, eftersom ungefär lika 
många respondenter som anser att denna typ av belöningssystem är ineffektivt som 
otillräckligt.

Största delen av svarande anser även att monetärt belöningssystem är otillräckligt. En 
anledning till detta kan vara att monetära belöningar bara kan tillfredställa grundläggande 
behoven, men kan inte tillfredställa resterande behoven enligt Maslows behovshierarki. En 
annan anledning kan vara att medarbetarna önskar att belöningar skall utfalla annorlunda än 
hur de utfaller för tillfället. 

Varför anser medarbetarna icke-monetärt belöningssystem rättvist och monetärt 
belöningssystem orättvist? Detta kan bero på att icke-monetära belöningar förekommer ofta 
och att det berör dem flesta i organisationerna lika mycket oavsett ålder, kön,
anställningsform, utbildning, anställningstid och typ av organisation. Däremot vad monetära 
belöningar gäller förekommer högre lön ofta men inte de övriga, beroende på att dessa 
tillämpas enbart inom den privata sektorn.   
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5.4 Förslag till vidare forskning

Under analysens gång reflekterade jag över tre intressanta företeelser, vilka blev upphov till
mina förslag till vidare forskning. Första förslaget är att forska om sambandet mellan olika 
typer av belöningar och vad motivationen ska resultera i. Mitt andra förslag är att forska om 
relationen mellan icke-monetära belöningar, motivation och prestation. Mitt sista förslag till 
vidare forskning är en fallstudie där syftet är att undersöka de olika belöningarna ur 
motivationssynpunkt i samband med genusperspektiv. 
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Bilaga A: Enkät till respondenter

Hej, 

Mitt namn är Marc Weich och skriver ett examensarbete på C-nivå vid Blekinge Tekniska 
Högskola om belöningssystem. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad icke-
monetära belöningar är motiverande för medarbetare samt hur medarbetare förhåller sig till 
icke-monetärt belöningssystem.

Med icke monetära belöningar menas erkänsla som främjar den sociala och allmänna 
trivseln på arbetsplatsen.  De skall vara stimulerande och uppmuntrande för medarbetare
utan att man använder ekonomiska medel.

Monetära belöningar däremot är erkänsla där pengar tilldelas i form av t.ex. lön, optioner 
och bonus.

Du som får detta frågeformulär ingår i ett mindre urval personer på din arbetsplats.

All medverkan från din sida är naturligtvis frivillig men dock värdefull för min uppsats. Dina 
svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt och resultaten kommer enbart att 
redovisas gruppvis där ingen kommer att kunna utläsa vad en enskild person har svarat.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta mig.

Marc Weich
Tel.: 070-4640401
mawm02@student.bth.se
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A. Medarbetare och organisation

Kön Man     Och Kvinna    Och

Ålder 18-30      ch 31-45 Och   46-       Och

Vad har du för utbildning? Grundskola       Och
Gymnasium/Yrkesutb.       Och
Postgymnasial/Akademisk       Och

Har du chefsbefattning/arbetsledande roll?        Ja   c   h   Nej            c   h

Anställningsform Tills vidare               oooi
Tidsbegränsad   (t.ex. projekt, vikarie, tim)         c   h

Hur länge har du arbetat i organisationen (år)? 0-5      ch 6-10   Och   11-      Och
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B. Belöning och motivation 

1. a) Vilka belöningar motiverar/skulle motivera dig bäst på arbetsplatsen? 

Var vänlig och gradera varje påstående även om belöningen inte förekommer på din 
arbetsplats. Om belöningen inte förekommer på din arbetsplats markera det efter att du 
har graderat belöningen, tack!

b) Vilka belöningar motiverar/skulle motivera dig på kort sikt och/eller på långt sikt 
(Välj kort sikt, långt sikt eller båda)?     

                           
                 Motiverande

Icke           Mycket           Kort     Långt    Förekommer
motiverande        motiverande       sikt       sikt           ej i org.

Gemensamma aktiviteter 1     2     3     4     5                  □ □ □

Att få information om vad            1     2     3     4     5                  □         □ □
som händer i organisationen

Att ha bra kontakt med sina           1     2     3     4     5                  □ □ □
medarbetare och chefer

Att få feedback 1     2     3     4     5                  □           □ □
Att ibland få arbeta i hemmet       1     2     3     4     5                  □ □ □
Erkännande/beröm 1     2     3     4     5                  □ □ □
Eget ansvar 1     2     3     4     5                  □ □ □
Utvecklingsmöjligheter/ 1     2     3     4     5                  □ □ □
Utbildningsmöjligheter

Befordran 1     2     3     4     5                  □ □ □
Extra semester 1     2     3     4     5                  □ □ □
Tjänsteresor 1     2     3     4     5                  □ □ □
Nya arbetsuppgifter 1     2     3     4     5                  □ □ □
Omväxlande arbetsuppgifter 1     2     3     4     5                  □ □ □
Högre lön            1     2     3     4     5                  □         □      □
Bonus 1     2     3     4     5                  □ □ □
Vinstdelning 1     2     3     4     5                  □ □ □
Optioner 1     2     3     4     5                  □ □ □
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Har du förslag på någon annan typ av belöning (även om den inte förekommer på er 
arbetsplats)?  Om ja, var vänlig och ange några och rangordna även dessa.

   
Motiverande

Icke            Mycket           Kort     Långt    Förekommer
motiverande        motiverande       sikt       sikt           ej i org.

…………………………….         1     2     3     4     5                  □           □ □
…………………………….         1     2     3     4     5                  □           □ □
…………………………….         1     2     3     4     5                  □           □ □

2. Hur motiverande är det/skulle det vara för dig med andra motivationsfaktorer i din
nuvarande arbetssituation?

              Icke    Mycket  
     motiverande motiverande       

Organisationens mål diskuteras regelbundet med dig 1        2         3        4        5
Du kan relatera era prestationer till organisationens mål 1        2         3        4        5
Du kan se att dina prestationer bidrar till
resultat för organisationen? 1        2         3        4        5
Du vet vad organisationen förväntar sig 
för prestationer av dig 1        2         3        4        5
Tro på det man gör 1        2         3        4        5

                    
Anställningstrygghet 1        2         3        4        5
Utmanande uppgifter 1        2         3        4        5
Intressanta uppgifter 1        2         3        4        5
Delaktighet 1        2         3        4        5
Arbetsmiljön 1        2         3        4        5

Har du förslag på någon annan typ av motivationsfaktorer (även om den inte förekommer på 
din arbetsplats)? Om ja, var vänlig och ange några och rangordna även dessa.

…………………………….         1        2         3        4        5
                  

……………………………. 1        2         3        4        5
          

…………………………….         1        2         3        4        5
          

3. Vad ska motivationen resultera i (välj något/några alternativ)?

Jobba över    Och       Prestera mer         Och    Prestera bättre                   O  c

Att tycka det är roligt att gå till jobbet    Och    Att inte byta arbetsplats    Och    

Att komma med förslag som gagnar organisationen          Och

Att vara lojal mot arbetsgivare Och
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C. Belöningssystem 

4. Hur upplever du det belöningssystem som förekommer i din organisation?

a) Icke-monetärt belöningssystem, om det förekommer (välj något/några alternativ)

Rättvist Och Orättvist O  c  
Effektivt Och Ineffektivt O c

   Positivt c   h Negativt c   h
Nödvändigt c   h Icke nödvändigt c   h
Tillräckligt c   h Otillräckligt c   h
Meningsfullt c   h          Icke-meningsfullt c   h

b) Monetärt belöningssystem, om det förekommer (välj något/några alternativ)

Rättvist Och Orättvist O  c  
Effektivt Och Ineffektivt O c

   Positivt c   h Negativt c   h
Nödvändigt c   h Icke nödvändigt c   h
Tillräckligt c   h Otillräckligt c   h
Meningsfullt c   h          Icke-meningsfullt c   h

5. Baseras belöningarna på individuella eller kollektiva prestationer (ett alternativ per 
belöningstyp)? 

Individuella Kollektiva Både och Vet ej
Monetär c   h c   h c   h c   h
Icke-monetär c   h c   h c   h c   h

6. Anser du att belöningarna skall utfalla individuellt eller kollektivt (ett alternativ per 
belöningstyp)?

Individuellt Kollektivt Både och Vet ej
Monetär c   h c   h c   h c   h
Icke-monetär c   h c   h c   h c   h

Tack för din medverkan!


