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Sammandrag 
Monetära belöningar är en vanlig förekommande metod i kunskapsintensiva företag för att 

öka motivation och därmed prestation hos en organisations medarbetare samtidigt som 

monetära belöningars influens på motivation är ett omtvistat ämne där vitt skilda resultat har 

uppvisats. Ett förbisett område inom motivationsforskning är huruvida monetära belöningar 

influerar strategiskt lärande. Dock använder kunskapsintensiva företag monetära belöningar 

samtidigt som anställdas strategiska lärande är av stor vikt för fortsatt överlevnad. Denna 

uppsats ämnar därmed belysa detta med intentionen att utveckla forskningsbidrag till såväl 

teori som praktik. Resultatet av vår kvalitativa undersökning tyder på att motivation till 

strategiskt lärande influeras av autonom motivation och att monetära belöningar indirekt 

influerar till motivation genom att vara en symbol för att uppnå något för individen önskvärt. 

Subjektiva och otydliga mål kan vara fördelaktiga för att åstadkomma autonom motivation 

hos företagets individer då dessa uppmuntrar till nyfikenhet och egna individuella tolkningar. 

 
Nyckelord: Kunskapsintensiva företag, monetära belöningar, motivation, strategiskt lärande  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  
Monetära belöningar1 (prestationsbaserad rörlig ersättning) är ett känsligt ämne som senaste 

åren har varit omdiskuterat och ifrågasatt världen över angående dess funktionalitet 

(Grundberg Wolodarski, 2012). Monetära belöningar är en frekvent använd metod i 

kunskapsintensiva företag med syfte att öka motivation och därmed prestation hos individer i 

en organisation (Atkinson et al., 2001; Horngren et al., 2000; Zimmerman, 2000) men även 

för att locka önskvärd personal passande för organisationens struktur (Milgrom och Roberts, 

1992). Att attrahera önskvärd och ”rätt” personal har fått allt större rum i modern tid då 

organisationer konkurrerar med hjälp av sina medarbetares inneboende kunskap i så kallade 

kunskapsintensiva firmor2 (Santos-Vijande et al., 2012; Alveson, 1995). Utformning av 

belöningssystem kan därmed användas för att locka en viss personlighet av människor, såsom 

exempelvis tävlingsmänniskor (Bonner och Sprinkle, 2002). 

Utformning av monetära belöningssystem har bevisats ha en betydelsefull inverkan 

på huruvida monetära belöningar influerar till motivation (Bonner och Sprinkle, 2002). Inom 

en organisatorisk kontext spelar användandet av internredovisning en central roll för 

möjliggörandet av prestationsrelaterade belöningar (Atkinson et al., 2001) då det är genom 

kontrollsystem såsom Management Control Systems (MCS) prestationer kan evalueras och 

utvärderas (Baiman, 1982). Huruvida MCS påverkar individers arbete i organisationer är 

diskuterat bland redovisningsforskning som exempelvis ämnet motivation genom monetära 

belöningar (Bonner och Sprinkle, 2002). Dock försvåras forskning kring ämnet motivation då 

det sträcker sig över flera forskningsområden såsom exempelvis både beteendevetenskap och 

organisationsteori, något Merchant et al. (2003) anger vara en orsak till att 

motivationsforskningen inte är så utvecklad som den skulle kunna vara. En ytterst bristfällig 

aspekt inom motivationsforskningen rörande monetära belöningar är vilken påverkan 

monetära belöningar har på individens strategiska lärande3 (strategy development, ett etablerat 

begrepp i motivationsforskning, se Bonner och Sprinkle, 2002, sid. 304). I denna uppsats 
                                                
1 Monetära belöningar syftar i denna studie till rörliga ersättningar som på något sätt är kopplade till prestation (Merchant 
och Van der Stede, 2012). Löneförhöjning som beror på andra faktorer såsom antal jobbade år eller inflationsjusteringar är 
därmed inte medräknade men däremot är årlig löneförhöjning baserad på prestation och mål uppfyllande inkluderade.  
2  I generella termer refererar kunskapsintensiva företag till organisationer som erbjuder icke påtagliga tjänster till 
kundproblem genom att använda de anställdas inneboende kunskap (Raelin, 1985). Humant kapital är den dominanta faktorn 
i kunskapsintensiva företag. Redovisningsföretag är ett exempel på ett sådant företag. (Alveson, 1995) 
3 Strategiskt lärande refererar till det begrepp som används i Bonner och Sprinkle´s (2002 s. 304) ramverk, nämligen 
strategisk utveckling (strategy development; Bettman et al., 1990; Kanfer, 1990; Locke och Latham, 1990; Kahneman, 1973). 
I senare forskning används istället begreppet lärande (learning) (Hall, 2011) för att uttrycka snarlika fenomen, definierat till 
“updating and changing mental models” (Hall, 2011, sid 68). Strategisk utveckling är definierat till medveten 
problemlösning, planering eller innovation hos den person som utför uppgiften (Bonner och Sprinkle, 2002). Strategisk 
utveckling och lärande handlar om att medvetet skapa och utveckla kunskap, till skillnad från att passivt lära. 



 6 

uppmärksammar vi specifikt denna bristfälliga insikt i hur monetära belöningar påverkar 

individens strategiska lärande. Genom stöd från tidigare forskning och resultat från vår 

empiriska studie av fenomenet i sin naturliga kontext kan vi tillföra ny kunskap till teorin med 

vår slutsats att  ✝  monetära belöningar indirekt kan influera strategiskt lärande och Δ otydlig 

målsättning inom belöningssystemet kan främja strategiskt lärande.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
I kunskapsintensiva företag är monetära belöningar ett vanligt förekommande 

motivationsinfluerande redskap och monetära belöningar har blivit en norm i arbetskontexter 

(Wall Street Journal, 1999). Däremot ställer sig teori och tidigare forskning tveksam till 

effekterna av monetära belöningar (Bonner och Sprinkle, 2002). Organisationer som 

konkurrerar med komplexa, snabbföränderliga och kunskapsintensiva affärsmodeller såsom 

kunskapsintensiva företag, behöver ökad förståelse för belöningssystems effekter och ämnet 

är av relevant intresse och lovande för utveckling av teori (Hall, 2011; Widener, 2007). 

Tidigare forskning har koncentrerats på hur individen påverkas av monetära belöningar och 

har presenterat skilda resultat av effekterna, både att monetära belöningar ger en positiv 

(Atkinson et al., 2001), negativ (Young och Lewis, 1995; Jenkins et al., 1998), men även en 

oförändrad effekt (Bonner och Sprinkle, 2002). Att teori är oenig angående effekterna av 

monetära belöningar på individen återspeglas även i huruvida monetära belöningar påverkar 

specifikt det strategiska lärandet vilket är rentav ännu mindre utforskat och oklarheten stor 

(Bonner och Sprinkle, 2002).  

Dock spelar det strategiska lärandet en central roll i kunskapsintensiva företags 

konkurrenskraft vilket exempelvis Senge (1990, s. 288) kritiskt belyste med ”over the long 

run, superior performance depends on superior learning” och även ett flertal akademiska 

rapporter visar på att varaktigt och strategiskt lärande är viktigt för kunskapsintensiva företags 

överlevnad (de Geus, 1988). Widener (2007) anser att organisationer som konkurrerar med 

komplexa, snabbföränderliga och kunskapsintensiva affärsmodeller behöver en djupare 

förståelse för kontrollsystemens effekter. Även Hall (2011) belyser att fortsatt forskning inom 

effekterna av kontrollsystem i kunskapsintensiva organisationer är av relevant intresse och 

lovande för utveckling av teori. Bonner och Sprinkle belyste redan 2002 ett behov av att 

undersöka relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande men ovissheten är 

ännu i 2012 stor. Dock finns stöd i tidigare forskning om att organisatoriskt lärande är 

beroende av individens lärande (Bonora och Revang, 1993) och en av de viktigaste faktorerna 

för en organisations långsiktiga överlevnad (Bapuji och Crossan, 2004). Kandemir och Hult 
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(2005) drar det ett hack längre och hävdar att lärande är den enda faktor som kan bidra till 

långsiktig succé. Om och i så fall hur och varför monetära belöningar kan influera individers 

strategiska lärande kan följaktligen ha betydelse för kunskapsintensiva företags utveckling 

(Senge, 1990) och kan därmed ha relevans för praktiker som utövar dessa belöningssystem 

(Bonner och Sprinkle, 2002).  

1.3 Syfte och Bidrag 
Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse för hur monetära belöningssystem influerar 

individers motivation till strategiskt lärande. Det teoretiska bidraget är att tillföra forskning 

till Bonner och Sprinkle’s (2002) 4 konceptuella ramverk. Det praktiska bidraget är att ge en 

ökad förståelse för innebörden av belöningssystems påverkan på individer i en organisation 

och därmed inse betydelsen av utformning och användning av de samma.  

Denna uppsats ämnar besvara frågeställningen: Hur influerar monetära belöningar 

strategiskt lärande? 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsens utgångspunkt var det konceptuella ramverket av Bonner och Sprinkle (2002) (se 

8. Appendix; 8.1) där vi valde att avgränsa oss till att undersöka och öka vår förståelse för 

relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande. Strategiskt lärande har en stor 

betydelse för konkurrenskraften (Widener, 2007) hos en växande företagsform i Sverige, 

nämligen kunskapsintensiva företag (Bergström et. al., 2012).  

 
                                                
4 Citerad 311 gånger enligt Google Scholar (2013a)  
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Vi valde även att avgränsa studien till relationen5 mellan monetära belöningar och 

ansträngning och inte fortsätta vidare i relationen från ansträngning till prestation av 

uppgifter. Anledningen till valet att snäva in vår uppsats till att endast analysera relationen 

monetära belöningar och ansträngning grundades på att relationen mellan ansträngning och 

prestation inte är direkt kopplad till monetära belöningar (Bonner och Sprinkle, 2002, s.305) 

utan vi utgår från antagandet och den generella hypotesen om att en ökning av ansträngning 

ökar prestation (Bonner och Sprinkle, 2002, s.305-306).  

Vi ämnade undersöka relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande i 

en naturlig kontext, vilket vi gjorde genom en kvalitativ undersökning på ett 

kunskapsintensivt företag. Vi tog hjälp av self-determination theory (SDT) för att analysera 

vårt råmaterial då denna motivationsteori anses vara mer utvecklad än de motivationsteorier 

använda i Bonner och Sprinkle’s (2002) ramverk (Gagné och Deci, 2005) 6. Uppsatsen ämnar 

tillföra forskning enbart till den ekonomiska disciplinen trots att motivation och strategiskt 

lärande även är förankrat i den psykologiska och beteendevetenskapliga forskningen, dock är 

dessa områden utanför vår kunskapssfär. 

1.5 Disposition 
Resterande del av uppsatsen är disponerad som följer: först en presentation av vald 

forskningsmetod samt kritik mot denna. Därefter kommer en genomgång av teori som ska 

hjälpa till att förklara bakomliggande faktorer till vår forskningsfråga. Teorin är uppdelad i 

två huvudfält: monetära belöningar samt strategiskt lärande och dessutom ges en beskrivning 

av SDT som används senare i diskussionen. Därefter redogörs för uppsatsens empiriska fynd. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion över studiens resultat, slutsats, studiens begränsningar 

och förslag på vidare forskning inom ämnet. 

2. Metodologiskt tillvägagångssätt  
Denna studie ämnar tillföra forskning till ramverket av Bonner och Sprinkle (2002) och valet 

av undersökningsmetod kan ha inverkan på studiens resultat (Bryman, 2011). I metodavsnittet 

ges en beskrivning över hur denna undersökning genomfördes samt varför den genomförts på 

valt sätt. Därpå följer kritik och begränsningar gällande det valda undersökningssättet vilket 

kan ha medfört påverkningar på undersökningens resultat. 

                                                
5 Med relationen mellan (1) monetära belöningar och (2) strategiskt lärande avser i denna uppsats en envägsrelation (1à2) ej 
(1ß2)  
6 Citerad 997 gånger enligt Google Scholar (2013b).  
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2.1 Insamling av teoretisk bakgrund   
Denna uppsats syfte är att undersöka relationen mellan monetära belöningar och strategiskt 

lärande där tidigare litteratur skriven inom forskningsområdet gav en grund och ett första steg 

till utformning av vår studie. Litteraturstudien inleddes med en sökning i trovärdiga journaler 

inom redovisning (The Accounting Review; Journal of Management Accounting Research; 

Accounting, Organizations and Society; Accounting, Auditing and Accountability Journal och 

Management Accounting Research) 7  då det ofta är i journaler som den lämpligaste 

informationen kan erhållas (Wilson, 2010) och denna studie ämnar ge bidrag till forskning 

inom redovisning. Efter den inledande litteratursökningen avgränsades litteratursökandet till 

nyckelorden motivation (motivation), belöningssystem (incentive/reward systems) och 

monetära belöningssystem (monetary incentive/reward systems) där även böjningar och 

alternativa stavningar på dessa nyckelord användes för att minimera risken att förbise relevant 

litteratur (Wilson, 2010; Hussey och Hussey, 1997). Genom denna litteraturstudie fann vi 

Bonner och Sprinkle´s (2002) sammanställning över teorier och forskning inom monetära 

belöningars effekt på individers ansträngning och prestation. Denna sammanställning gav en 

grund för fortsatt litteratursökning inom området (Hussey och Hussey, 1997) där vi först 

utgick från referenser använda i dessa källor. Därefter undersöktes källor som refererat till den 

använda grundkällan (Google Scholar, 2013a). 

Flera av de relevanta artiklarna för denna studie refererade även till forskning inom 

området psykologi och organisation varpå artiklar från journaler inom dessa områden 

undersöktes. Studien syftade dock enbart till att ge bidrag till forskning inom området 

redovisning. Utifrån denna litteraturstudie fann vi intresse för en karaktär av ansträngning 

som tidigare inte har fått mycket rum i forskningen, närmare bestämt strategiskt lärande 

(Bonner och Sprinkle, 2002). I denna fas utvecklades nya nyckelord för att täcka även detta 

område. De använda nyckelorden var strategiskt lärande (strategy development) och lärande 

(learning).  

2.2 Insamling av empiriskt material  
För utförandet av denna studie antogs en kvalitativ undersökningsmetod genom intervjuer för 

att fånga fenomenet i dess naturliga kontext. Kvalitativ studie lämpar sig även väl då vi avser 

integrera self-determination theory (SDT) i vår studie, en studie som enligt Gagné och Deci 

(2005) behöver testas vidare i en organisatorisk kontext. Då vår studie är av förklarande 

karaktär önskar vi använda en metod som tillåter öppenhet för alternativa svar vilket en 

                                                
7 Samtliga av dessa journaler återfinns på NSDs Database for statistikk om høgre utdanning och var rankade på nivåerna 2, 2, 
2, 1, respektive 1. (Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e)  
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kvalitativ studie möjliggör. Då motivation baseras på något så individuellt som hur 

respondenterna uppfattar uppgifter och situationer finner vi en undersökning av detta vara 

svårt att sätta siffror på och mäta kvantitativt.  

Intervjuer valdes som metod för insamling av primärdata av åtskilliga anledningar. 

Dels ger intervjuer möjlighet till insikt i en persons tro och attityd mot specifika objekt, 

omständigheter eller händelser (Wilson, 2010; Saunders et al., 2009; Bryman och Bell, 2007). 

Därtill är intervjuer ett utmärkt sätt att ta reda på individers motivation och deras tankar till 

varför de agerar på ett visst sätt (Mayers, 2009) vilket är precis vad vi ämnar undersöka. Vår 

studie är av förklarande karaktär varpå intervjumetoden var semistrukturerad (Myreteg, 2012; 

Saunders et al., 2009); vi utgick från strukturerade och färdigformulerade frågor men dessa 

frångicks eller utvecklades beroende på respondentens svar (Wilson, 2010; Saunders et al., 

2009; Bryman och Bell, 2007). Frågorna som ställdes var till stor del av öppen karaktär då vi 

ämnade minimera risken att leda respondenten (Bryman och Bell, 2007). Samtidigt gav detta 

en möjlighet att nå nya insikter som sällan kommer fram vid frågor av stängd karaktär 

(Wilson, 2010; Saunders et al., 2009). Dock var det mer komplicerat och tidskrävande att 

analysera svaren från frågor av öppen karaktär (Wilson, 2010), men med tanke på denna 

studies syfte ansågs det nödvändigt att ställa denna typ av frågor. 

Valet av lämpligt företag för genomförande av undersökningen föll på Deloitte och 

dess huvudkontor i Stockholm. Valet att genomföra undersökningen på Deloitte baserades på 

deras användande av rörliga monetära belöningssystem. En stor del av de anställda berördes 

av detta belöningssystem samt att det befintliga utvärderingssystemet var relativt nytt vilket 

gav möjlighet till att undersöka om några förändringar skett vid införandet. Deloitte är vid 

tidpunkten för studiens genomförande ett tjänsteföretag som är starkt beroende av sina 

medarbetares kunskaper och kan kategoriseras som ett kunskapsintensivt företag (Alveson, 

1995; Raelin, 1985). Dessutom är Deloitte ett välkänt företag i dess bransch och kan anses 

utgöra ett representativt företag för sin bransch (Deloitte, 2012a; Deloitte, 2012b). Vid 

kvalitativa studier är det mycket vanligt förekommande att välja ett företag som representerar 

den stora skalan i gällande bransch (Iveroth, 2010) och därmed anser vi Deloitte vara 

lämpliga för vår studie.  

Respondenter till intervjuerna valdes ut genom att en kontaktperson på företaget 

hänvisade vidare till personer som jobbat på företaget mer än ett år, samt fick rörlig 

ekonomisk ersättning för sitt arbete. Genom detta är vår avsikt att säkerställda att 

respondenterna är välbekanta med och upplevt hur det monetära belöningssystemet fungerar. 

Inledningsvis genomfördes sex intervjuer varav fyra var personliga intervjuer och två var per 
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telefon. De personliga intervjuerna genomfördes på Deloittes kontor i Stockholm under en 

och samma dag i ett enskilt rum för att minimera risken för störning. Intervjuerna varade 

under cirka 30-45 minuter där en av intervjuarna ansvarade för formuleringen av frågor samt 

dialog simultant som den andra intervjuaren ansvarade för notering av respondentens svar. 

För att vi i efterhand skulle ha möjlighet att kontrollera och säkerställa eventuella 

missuppfattningar av respondenten vid själva intervjutillfället spelades alla intervjuer in, 

såsom Wilson (2010) och Saunders et al. (2009) rekommenderar vid muntliga intervjuer. 

Intervjufrågorna delades in i tre olika delar; (1) allmänna frågor, (2) frågor rörande 

monetära belöningar samt (3) strategisk lärande. De allmänna frågorna syftade till att få ett 

första intryck över vilken syn respondenten hade på sitt arbete och monetära belöningar. 

Andra delen syftade till att ta reda på respondentens attityd gällande de aktuella belöningarna 

och om dessa var något respondenten hade medvetenhet om. Sista delen syftade till att 

undersöka huruvida respondenten medvetet försökte utveckla kunskap enligt vår tidigare 

nämnda definition samt eventuell anledning till detta. Utifrån svaren på dessa frågor önskade 

vi förstå om respondenten medvetet hade utvecklat strategier i sitt arbetssätt och om detta 

hade koppling till den monetära belöningen. 

Efter fyra personliga intervjuer och två telefonintervjuer ansåg vi att fler intervjuer ej 

skulle ge ytterligare information då det insamlade materialet från respondenterna var likartat 

och den generella åsikten var gemensam. Vi valde istället att genomföra två 

uppföljningsintervjuer med personer som arbetat innan införandet av det rörliga monetära 

belöningssystemet för att undersöka om dessa respondenter hade uppfattat någon divergens 

mellan innan och efter införandet och om de rörliga monetära belöningarna därmed hade haft 

någon effekt på lärandet. En av dessa intervjuer genomfördes per telefon och den andra 

genomfördes som en personlig intervju på Ekonomikum i Uppsala och intervjuerna varade 

under 15 minuter. 

2.3 Genomförande av analys 
Eftersom intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär var det insamlade materialet brett och 

ostrukturerat (Bryman och Bell, 2007). Då intervjuerna var genomförda sammanställdes 

materialet genom att kategorisera alla intervjuer, respondent efter respondent, efter vad som 

hade berättats under respektive delområde (monetära belöningar och strategiskt lärande). Vid 

analys av materialet sökte vi utröna vilken betydelse monetära belöningar verkligen hade i det 

praktiska sammanhanget jämfört med vad som påståtts av tidigare forskning med avstamp 

från det konceptuella ramverket av Bonner och Sprinkle (2002). Därefter placerades 
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respondenternas åsikter om motivation till strategiskt lärande genom tidigare konstateranden 

från SDT. Detta för att få en grund för att diskutera monetära belöningars influens på 

strategiskt lärande. Vid analysen av det insamlade empiriska materialet användes därmed 

teorin som ett förklarande verktyg för det som beskrivits i praktiken. Detta är enligt Klein och 

Myers (1999) en mycket vanlig metod då förståelse önskas för ett underforskat område. Det 

är även vanligt att använda denna analysmetod då man önskar besvara frågor som hur eller 

varför såsom vår forskningsfråga (Klein & Myers, 1999). Detta går i linje med den aktuella 

debatten som ifrågasätter det deduktiva sättet att i stor utsträckning låta teori bestämma vilka 

koncept som skall utforskas. En induktiv utgångspunkt förespråkas för att teori inte skall ha 

för stor påverkan på forskarens sätt att tänka och genom detta förbise viktiga aspekter. 

(Hambrick, 2007; Locke, 2007; Van der Ven, 2007; Van Maanen et al., 2007; Costello, 

2000).  

2.4 Kritik mot vald metod 
Vi försökte reducera risken för utelämnande av relevanta forskningsrapporter då vi på ett 

systematiskt tillvägagångssätt sökte efter litteratur, dock inser vi att det finns en risk för att 

betydelsefull teori kan förbises. 

Kvantitativa metoder såsom experimentella studier är i tidigare forskning inom 

området det mest frekventa tillvägagångssättet (Merchant et. al., 2003) och kan även för vår 

del vara lämplig av den anledningen att det är en välbeprövad och trovärdig metod inom 

forskningsområdet. Dock annonserar Gagné och Deci (2005) uttryckligen ett behov av 

kvalitativa studier på området för att öka förståelsen för hur SDT fungerar i ett organisatoriskt 

sammanhang och även Bonner och Sprinkle (2002) uttrycker klart samma behov för 

undersökningar av relationen mellan monetära belöningar och motivation. En kvalitativ 

metod anses även vara lämpligare än en kvantitativ metod vid induktiv ansats (Bryman och 

Bell, 2007) såsom ansatsen för denna undersökning. Därmed känner vi oss trygga i att en 

kvalitativ studie, trots implikationer i validitet och reliabilitet, kan ha möjlighet att ge bidrag 

till teori. Kvalitativa studier som metodform är kritiserad från flera håll för att inte vara 

generaliserbar (Saunders et al., 2009) och därmed inte hålla en trovärdig och autentisk nivå på 

resultatet. Kvalitativa studier lämpar sig inte till att testa och konstatera vetenskaplig fakta 

(Walsham, 2006, 1995; Lee och Baskerville, 2003; Klein och Myers, 1999; Tsoukas, 1989) 

men detta är heller inte syftet med denna studie. Vår avsikt med studien är att erhålla resultat 

applicerbara till liknande sammanhang och därmed bidra till såväl teori som praktik. 

Resultat av en kvalitativ metod avser inte att generalisera en population utan snarare 
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teori (Bryman och Bell, 2007) vilket möjligtvis försvarar vårt smala urval av 

undersökningsobjekt och respondenter. Vår undersöknings transferbarhet är oviss men studier 

bör generellt valideras före överföring till andra miljöer (Saunders et al., 2009) vilket Lincoln 

och Guba (1985) anser vara kutym för kvalitativa studier. 

Även vald tidslängd av undersökningen inverkar på resultatet (Merchant et. al., 2003; 

Luft och Shields, 2003) och då begreppet strategiskt lärande är en del av en process kan en 

undersökning med en längre tidsram vara att föredra. En triangulering av materialinsamling 

kan höja nivån på de empiriska resultaten (Bryman och Bell, 2007). Genom att stödja vårt 

insamlade intervjumaterial med exempelvis en längre tids observationer av medarbetarna på 

Deloitte kunde undersökningen ha nått en högre trovärdighet. 

Ett återkommande problem för kvalitativ forskning är bristen på pålitlighet av 

tillvägagångsättet (Bryman och Bell, 2007) och detta inser vi även kan vara en risk i vår 

undersökning. Dock försöker vi reducera reliabilitetsproblemet genom en detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet samt ljudupptagningar av våra intervjuer med 

respondenterna. Även den faktorn att vi utfrågade respondenten efter dess personliga åsikt ger 

ett reliabilitetsproblem; en observation om individens beteende kunde vara en lösning för att 

öka reliabiliteten.  

3. Litteraturgenomgång  
Vald litteraturinsamling ämnar understödja vår studies syfte med att förstå relationen mellan 

monetära belöningar och strategisk lärande. Teoriavsnittet placerar först monetära belöningar 

i dess sammanhang och presenterar Bonner och Sprinkle´s (2002) konceptuella ramverk 

vilket diskuterar tidigare teori inom forskningsområdet. Därpå en introduktion av self-

determination theory (SDT) som bidrar till vår uppsats med en förståelse för bakomliggande 

faktorer till hur monetära belöningar påverkar individers strategiska lärande. Därefter 

presenteras begreppet strategiskt lärande i ett organisatoriskt sammanhang samt faktorer som 

har visat sig ha påverkan på det strategiska lärandet. Teoriavsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av teorin och hur denna skall tillämpas vidare.  

3.1 Monetära belöningssystem 
Management Control Systems (MCS) och Performance Measurements Systems (PMS) är 

system som tillåter evaluering och kontroll av prestationer (Bonner et al., 2000) samt 

möjliggör att belöningar eller påföljder kan utdelas baserat på prestation. MCS är idag ett 

frekvent använt hjälpmedel i organisationer (Merchant och Van der Stede, 2012) och stora 
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summor pengar investeras årligen av organisationer för att utveckla och förbättra det egna 

MCS (Franco-Santos et al., 2012). Det huvudsakliga syftet med MCS är att etablera 

organisationens strategi och därmed förbättra organisationens totala prestation (Franco-Santos 

et al., 2012). MCS fungerar som en plattform av information för användning vid 

beslutsfattande, planering och utvärdering (Widener, 2007). Informationen, vanligtvis av 

numerisk karaktär, kan sedan spridas och användas inom organisationen för att influera 

medarbetares tankesätt och agerande (Nilson et al., 2010) samt ge riktlinjer till hur de 

anställda ska rikta sin ansträngning för att arbeta i enlighet med organisationens strategi 

(Merchant och Van der Stede, 2012). I konkretiserad form kallas ofta dessa riktlinjer för 

PMS. PMS huvudsyfte och funktion är att sätta lämpliga och utmanande mål för att motivera 

organisationens anställda till att uppnå önskvärda prestationer (Merchant och Van der Stede, 

2012). På detta sätt kan en organisation öka sin konkurrenskraft då hela organisationen strävar 

mot samma mål (Nilson et al., 2010). Inom redovisningsforskning anses det allt viktigare att 

förstå hur och varför kontrollsystem påverkar individers och organisationers prestation (Hall, 

2011). Detta då kontrollsystem som är ogenomtänkta, missanpassade alternativt missanvända 

gör större skada än nytta för organisationen (Nilsson et al., 2010) med följder såsom 

finansiella förluster, skadat rykte och till det extrema konkurs (Merchant och Van der Stede, 

2012).  

Som nämnt ovan möjliggör MCS och PMS evaluering och kontroll av prestationer 

inom en organisation med informationstillgång till att utdela belöningar efter prestation. En 

påtaglig och vanlig förekommande belöning är rörlig monetär belöning som på senare år är 

kritiserad för dess funktionalitet (Bonner et al., 2000).  

3.1.1 Bonner och Sprinkle’s konceptuella ramverk 
Bonner och Sprinkle (2002) sammanställde teorier och bevis från olika discipliner rörande 

monetära belöningars effekt på individers motivation av ansträngning och prestation vilket 

gav en omfattande presentation och helhetsbild av dåvarande forsknings fynd och brister. 

Sammanställningen mynnade ut i ett konceptuellt ramverk för att ge en förståelse för 

relationerna av dessa effekter i olika sammanhang (Bonner och Sprinkle, 2002). Forskning 

inom monetära belöningar sträcker sig över flera olika områden, bland annat ekonomi och 

beteendevetenskap (Merchant et. al., 2003). Merchant et. al. (2003) hävdar att 

tvärvetenskapliga fynd mellan dessa skilda forskningsfält är sällsynta men nödvändiga för att 

forskning inom belöningar ur ett ekonomiskt perspektiv ska utvecklas. 

Bonner och Sprinkle (2002) menar att monetära belöningar influerar till ökad 
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ansträngning hos individen i fyra olika dimensioner: riktning8, varaktighet9, intensitet10 och 

strategiskt lärande och det är det sistnämnda denna uppsats ska fokusera på. En ökad 

ansträngning av det strategiska lärandet har oftast en kortsiktig negativ effekt på prestationen 

(Naylor och Dickinson, 1969; Naylor och Clark, 1968; Naylor och Schenk, 1968), vilket 

skiljer sig från den direkta positiva effekten en ökad ansträngning av riktning, varaktighet och 

intensitet har på prestation. Däremot har en ökad ansträngning av strategiskt lärande en 

långsiktig positiv effekt på prestation (Sprinkle, 2003; Creyer et al., 1990; Campbell och 

Ilgen, 1976). Den generella hypotesen är däremot att monetära belöningar ökar ansträngning 

hos individen, vilket leder till förbättrad prestation både på kort och lång sikt (Bonner och 

Sprinkle, 2002). Detta trots flertalet empiriska bevis för att monetära belöningar inte alltid ger 

upphov till en ökad ansträngning och därmed förbättrad prestation (Jenkins et al., 1998; 

Young och Lewis, 1995). Exempelvis gav senare tids forskning av Bailey och Fessler (2011) 

resultatet att monetära belöningar hade en obetydlig inverkan på ansträngningen när 

arbetsuppgiften var komplex och attraktiv för individen.   

Den positiva relationen mellan belöning och ansträngning har försökts förklarats 

genom en rad teorier såsom expectancy theory, agency theory, goal setting theory och social 

cognitive theory (Bonner och Sprinkle, 2002). Dessa är vanliga förklaringsteorier inom 

redovisning och har även använts i sammanhang såsom hur PMS påverkar motivation och 

därmed beteende (Franco-Santos et al., 2012). Dock ger de presenterade teorierna enbart stöd 

till en förklaring av de tre förstnämnda dimensionerna, riktning, varaktighet och intensitet 

medan en förklaring för monetära belöningars påverkan på ansträngning mot strategiskt 

lärande är bristfällig (Bonner och Sprinkle, 2002). Teorierna har argumenterats vara 

begränsande för studier av strategiskt lärande, såsom att agency theory inte anses ta hänsyn 

till värdet av sociala relationer (Sprinkle, 2003) och att goal-setting theory fokuserar på den 

specifika betydelsen av mål (Locke och Latham, 1990). Däremot kan en teori som 

presenterades av Gagné och Deci (2005) ge grund för djupare förståelse rörande strategiskt 

lärande, nämligen self-determination theory (SDT).  

 

                                                
8 Riktning syftar till den uppgift eller aktivitet som individen väljer att engagera sig i (vad en individ gör). (Bonner och 
Sprinkle, 2002, sid. 306) 
9 Varaktighet syftar till den tidslängd en individ ägnar kognitiva och fysiska resurser åt en specifik uppgift eller aktivitet (hur 
länge en person arbetar). (Bonner och Sprinkle, 2002, sid. 306) 
10 Intensitet syftar till den mängd uppmärksamhet en individ ägnar åt en uppgift eller aktivitet under en bestämd tidsperiod 
(hur hårt en person arbetar). (Bonner och Sprinkle, 2002, sid. 306) 
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3.1.2 Self-determination theory  
Gagné och Deci (2005) argumenterade för att SDT var överlägsen de andra teorierna i 

forskningsområdet om hur individers motivation påverkas av yttre motivationsfaktorer, såsom 

monetär belöning, befordran eller verbal uppmuntran (jämför med inre motivations-faktorer: 

intresse, attraktivitet eller självförverkligande). SDT bygger på cognitive evaluation theory 

(CET) och är välbeprövad inom utbildning och sportsfären för att förstå hur individer 

påverkas av inre och yttre motivationsfaktorer men lämpar sig även i en organisatorisk 

kontext (Gagné och Deci, 2005). Gagné och Deci (2005) påpekar även att SDT är i behov av 

att beprövas mer utförligt i en naturlig kontext. 

SDT definierar och utvecklar det, i organisatorisk beteendeforskning, centrala 

begreppet behov på ett sätt som skiljer sig från flera andra teorier inom organisatorisk 

beteendeforskning; SDT ser behov som universella nödvändigheter och essentiellt för 

mänsklig utveckling och integritet. Därmed fokuserar inte bara SDT på styrkan av behoven 

såsom organisatorisk beteendeforskning, utan även på individers förmåga att tillfredsställa 

behoven. (Gagné och Deci, 2005) Inom organisatorisk beteendeforskning är de tre 

grundläggande basala behoven autonomi, kompetens och samhörighet (Reis et al., 2000) vilka 

oberoende av varandra bidrar till tillfredsställelse (Gagné et al., 2003). I en organisatorisk 

kontext påstår SDT att om de tre basala behoven blir tillfredsställda vill individers inre 

motivation öka. Inre motivation är att individen uppnår spontan tillfredsställelse från själva 

aktiviteten till skillnad från yttre motivation då tillfredsställelsen inte härleds från aktiviteten i 

sig. Vid yttre motivation är det snarare den yttre påverkan som motiverar till utförande av 

aktiviteten. Enligt SDT kan uppfyllandet av de basala behoven leda till sex faktorer: (1) 

uthållighet och behållet beteende (2) effektivt presterande speciellt på kreativa, kognitiva 

uppgifter (3) arbetstillfredställdhet (4) positiva arbetsrelaterade attityder (5) organisatoriskt 

medborgarskap (6) psykologiska justeringar och välmående. (Gagné och Deci, 2005) Detta 

resonemang är bevisat genom ett flertal tvärkulturella undersökningar där dessa tre basala 

behov har visats vara fundamentala faktorer till motivation för individer i flera skilda kulturer 

(Deci et al., 2001). De tre basala behoven återfinns alltså i flera tvärkulturella studier trots att 

det finns andra forskningsresultat som visar på att kulturella skillnader inverkar på hur 

individer motiveras (Jansen et al., 2009). 

En kartläggning av de basala psykologiska behoven hos individer underlättar 

förståelsen av hur individen responderar av sociala påverkningar på den inre motivationen och 

individens anpassning av beteenderelaterade regler, så kallad internalization av den yttre 

motivationen (Gagné och Deci, 2005). Många teorier skiljer på yttre och inre motivation 
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(Gagné och Deci, 2005; Porter och Lawler, 1968) men utmärkande för SDT är att den även 

kategoriserar grad av autonom motivation (se 8. Appendix; 8.2). Minst grad av autonom 

motivation benämns som kontrollerad (introjected) motivation och definieras som en yttre 

regel som har tagits in av individen men inte accepteras av henne (Ryan, 1982; deCharms, 

1968). Denna kontrollerade form av motivation drivs av yttre faktorer och inte av inre. 

Däremot, den mest autonoma motivationen (integrated) innebär att den yttre regeln är en 

integrerad del av individens personlighet. Bevis finns för att arbetsmiljöer som stödjer 

autonomi ger upphov till integrerad motivation till skillnad från kontrollerad. (Gagné och 

Deci, 2005) Trots att internalization kan förklara hur inre och yttre motivation kan förekomma 

simultant, finns begränsningar att ta hänsyn till; (1) individer behöver inte regler och rutiner 

för att främja inre motivation men är nödvändiga för internalization (2) internalization 

underlättas av explicit eller implicit bekräftelse av beteende från andra, vilket inte är 

nödvändigt för inre motivation. (Gagné och Deci, 2005) Att förstå de bakomliggande 

orsakerna till inre respektive yttre motivation är viktigt för att förstå motivation och autonom 

yttre motivation är mer förutsägbar än inre motivation (Koestner och Losier, 2002).  

3.2 Strategiskt Lärande  
Denna uppsats tog utgångspunkt i det konceptuella ramverket av Bonner och Sprinkle (2002) 

med fokus på relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande. Individens 

strategiska lärande är ett underforskat område (Bonner och Sprinkle, 2002) men däremot av 

växande betydelse ponerat en samhällsstruktur med allt fler kunskapsintensiva och human 

kapitalberoende organisationer (Hall, 2011). Då strategiskt lärande hos individen är en viktig 

konkurrensfördel för kunskapsintensiva organisationer kan en förståelse för hur MCS 

påverkar individen vara hjälpsamt för de som utövar belöningssystem. MCS roll i lärande-

processen hos organisationer och individer har fått ett stort utrymme i forskning (Hall, 2011). 

En implikation med att studera strategiskt lärande ur en ekonomisk synvinkel är att ämnet har 

en stark förankring i psykologin och kryssdisciplinära ämnesfält tenderar att komplicera och 

försinka forskning (Merchant et. al., 2003). Däremot är det ett flertal forskare inom den 

ekonomiska sfären som har berört strategiskt lärande (Hall, 2011, 2008; Henri, 2006; 

Chenhall, 2005; Bonner och Sprinkle, 2002; Huber, 1991; Wright, 1990) och denna uppsats 

baseras främst på fynd från denna forskning. 

Strategiskt lärande, på en organisatorisk nivå, inkluderar skapande av kunskap 

genom utvecklandet av system som införskaffar, tolkar och lagrar information (Henri, 2006; 

Chenhall, 2005; Huber, 1991) och ofta är dessa system en plattform för individuellt lärande 
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och utveckling (Hall, 2011). Organisatoriskt lärande uppkommer inte av sig själv (Argyris 

och Schon, 1978) utan är beroende av handlingar och tankar från individer inom 

organisationen (Romme och Dillen, 1997). Däremot föreslår tidigare forskning att MCS och 

PMS hämmar lärandeprocessen (Staw och Boettger, 1990) men senare forskning har visat att 

MCS och PMS likväl kan främja lärande genom att inbjuda till nyfikenhet och ifrågasättande 

(Chenhall, 2005). Strategiskt lärande definieras till vilken omfattning individen engagerar sig 

i sin egna strategiska utveckling (Wright, 1990), mer konkret av medveten problemlösning, 

planering eller innovation hos den person som utför uppgiften (Bonner och Sprinkle, 2002). 

Strategiskt lärande handlar om att medvetet skapa och utveckla kunskap, till skillnad från att 

passivt lära. I tidigare organisatorisk forskning om lärande i relation till MCS har lärande 

vanligen presenterats som ett enskilt begrepp (Widener, 2007; Henri, 2006) medan teorier om 

lärande oftast refererar till två olika men dock relaterade lärandeprocesser (Norman, 1982; 

Argyris och Schon, 1978). Exempel på dessa teorier är single- and double-loop learning 

(Argyris och Schon, 1978) och confirming and building mental models (Norman, 1982). För 

att få en bredare bild över hur MCS påverkar individers strategiska lärande kan det därmed 

vara essentiellt att använda ett bredare synsätt av lärande och inte fokusera på ett enskilt 

begrepp (Hall, 2011).  

3.2.1 Inverkande faktorer på strategiskt lärande 
Tidigare forskning inom strategiskt lärande (Wright, 1990; Locke et al., 1981) har fokuserat 

på betydelsen av mål och målsättande, främst med förankring inom goal-setting theory 

(Bonner och Sprinkle, 2002). Mål och målsättande har visat sig ha en stor betydelse inom 

motivationsforskning och detta är även i denna studie oundvikligt att beröra. Locke et al. 

(1981) fann resultat för att målsättande inom organisationer ökade motivation för strategiskt 

lärande av individen. Detta gav upphov för vidare forskning med fokus på att förstå 

underliggande faktorer till strategiskt lärande (Wright, 1990). Experiment utförda av Wright 

(1990) visade att yttre incitament gav en effekt på strategiskt lärande då individer utvecklade 

kognitiva strategier för att nå bättre resultat. Specifika och utmanade mål visade sig öka 

ansträngning och därmed prestation (Burney och Widener, 2007; Lau och Sholihin, 2005; 

Webb, 2004) dock med åtanke till huruvida individen anser sig vara bedömd med rättvist 

grundlag (Ittner et. al., 2003). Däremot finns ingen klarhet inom redovisningsforskning om 

vilken effekt tydliga respektive otydliga mål påverkar individens motivation till strategiskt 

lärande. Samtidigt finns bristande förståelse om varför individer ger upp att nå satta mål de 

saknar kunskap för som samtidigt är kopplade till monetära belöningar (Bonner och Sprinkle, 
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2002) men forskning om svårhetsgrad av mål (Chow, 1983) har varit till hjälp för att förstå 

hur MCS och PMS kan påverka individers motivation (Merchant et al., 2003).  

Även huruvida arbetsuppgifter är komplexa eller enkla har påverkan på strategiskt 

lärande (Bailey och Fessler, 2011). Komplexa uppgifter kan öka ansträngning av strategiskt 

lärande då individen inser att dessa uppgifter kräver mer komplicerade strategier för att uppnå 

tillfredsställande ansträngning (Locke och Latham, 1990). En annan aspekt är att då 

belöningen hålls konstant vid ökad komplexitet finns tendenser till att individen engagerar sig 

mindre i strategiskt lärande. Detta då alternativkostnaden att engagera sig i strategiskt lärande 

ökar i takt med att komplexiteten ökar. (Bonner och Sprinkle, 2002) Att motivation för 

strategiskt lärande påverkas av åtskilliga faktorer är forskningen enig om (Bonner och 

Sprinkle, 2002) men hittills har ingen lämplig teori lyckats förklara vilken specifik betydelse 

monetära belöningar kan ha för det strategiska lärandet.  

3.3 sammanfattning av teori och vidare tillämpning  
För att förstå relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande grävde vi i 

tidigare teori inom ämnet. Monetära belöningar möjliggörs genom evaluering och kontroll av 

prestationer med hjälp av MCS och PMS. Trots att monetära belöningar är vanliga är de dock 

omdiskuterade för sin funktionalitet. Ramverket av Bonner och Sprinkle (2002) belyser 

bristen av förståelse för hur monetära belöningar påverkar det för moderna organisationer allt 

viktigare strategiska lärandet (Hall 2011). Strategiskt lärande definieras till vilken omfattning 

individen engagerar sig i sin egna strategiska utveckling (Wright, 1990), mer konkret av 

medveten problemlösning, planering eller innovation hos den person som utför uppgiften 

(Bonner och Sprinkle, 2002). Brist på förklarande teorier har försinkat forskningen kring 

strategiskt lärande (Bonner och Sprinkle, 2002) men SDT (Gagné och Deci, 2005) kan ge 

denna uppsats fördjupad förståelse till fenomenet i sin naturliga kontext. SDT presenterar 

flera utgångspunkter till varför individer motiveras som de gör, såsom kontrollerad kontra 

autonom motivation, basala behov samt internalization – vilken grad av autonom motivation 

individen upplevde. Faktorer som målsättning och komplexitet har tidigare diskuteras i 

relation med huruvida strategiskt lärande motiveras. Allt detta tog vi med oss vidare när vi 

genomförde vår undersökning på det kunskapsintensiva företaget Deloitte.  

Målet med den empiriska studien genomförd med anställda på Deloitte var att förstå 

(1) vilken betydelse den monetära belöningen hade hos respondenten, (2) respondentens 

strategiska lärande i sitt arbete samt (3) eventuell förändring hos respondentens motivation till 

lärande från innan till efter bonussystemets implementering. Studien ämnar, genom 
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ovannämnda struktur för insamlande av material, utröna huruvida monetär belöning influerar 

medarbetarna på Deloitte och i vilken utsträckning de själva anser sig vara påverkade av 

belöningsstrukturen. Genom att undersöka (1), (2) och (3) anser vi oss kunna erhålla en 

detaljerad bild över vilken påverkan, om någon, Deloittes monetära belöningar har för 

medarbetarnas strategiska lärande för att nå en ökad förståelse för hur denna relation ser ut i 

en naturlig kontext. 

Med hjälp av SDT’s perspektiv på motivation kunde vi möjliggöra en analys av det 

insamlade empiriska materialet. Vi kunde därefter applicera vår nyvunna förståelse av hur 

rörliga monetära belöningar påverkar lärande på det konceptuella ramverket av Bonner och 

Sprinkle (2002). 

4. Empirisk undersökning 
Ändamålet med vald metod för genomförandet av studien var att empiriskt undersöka 

influenser mellan monetära belöningar och strategiskt lärande. I följande del ges en kort 

introduktion till fallföretaget varpå en sammanställning av intervjumaterialet presenteras. 

Presentationen består av två delar: den monetära belöningen och det strategiska lärandet. 

Empiriavsnittet avslutas med en presentation av uppföljningsintervjuer som ger en summering 

av sammanställningen. I sammanställningen av empirin är respondenterna namngivna (Arne, 

Bertil, Ceasar, David, Erik och Fredrik), dock är dessa namn fiktiva samt icke könsbundna 

med hänsyn till respondenternas anonymitet. På begäran av företaget kommer inte 

belöningssystemets struktur att presenteras men strukturen har heller ingen relevans för vår 

undersökning.  

4.1 presentation av fallföretag 
Uppsatsens empiriska studie avgränsades till ett kunskapsintensivt företag då denna typ av 

organisation har behov av strategiskt lärande för konkurrenskraft (Widener, 2007). Valt 

företag för denna studie var Deloitte som är ett revisions- och konsultnätverk med cirka 195 

000 medarbetare i 150 länder världen över (Deloitte, 2012b). Vid tidpunkten för uppsatsens 

empiriska undersökning är Deloitte ett av världens ledande företag inom revision och 

konsulting och erbjuder även tjänster inom andra områden såsom redovisning, 

skatterådgivning och finansiell rapportering. För företaget Deloitte är medarbetarna en stor 

konkurrensfaktor och en viktig tillgång för företaget (Deloitte, 2012a; Deloitte, 2012b). Att 

medarbetarna utvecklas och lär är kritiskt för företaget (Deloitte, 2012a; Deloitte, 2012b): 

”En stor utmaning är att hela tiden ligga nära våra medarbetare och att coacha och 
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inspirera dem till att ständigt utvecklas och känna ansvar för sin egen karriär.” (Deloitte, 

2012a) 

4.2 sammanställning av den monetära belöningen  
Samtliga intervjuer inleddes genom att respondenterna bads berätta om hur de uppfattade 

företagets monetära belöningssystem och vilken medvetenhet de hade för systemet. 

Belöningssystemet bestod av två delar för den anställde: en årlig bonus och en årlig 

löneökning. 

Samtliga respondenter ansåg sig ha förståelse för och en positiv inställning till det 

monetära belöningssystemet, däremot fanns en osäkerhet för exakta nivåer och 

bedömningskriterier. Respondenterna kände sig säkrare på hur löneökningssystemet var 

utformat jämfört med bonussystemet. Enligt alla respondenter var det den årliga löneökningen 

som bidrog mest till att motivera till strategiskt lärande inom det monetära belöningssystemet. 

(Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012) 

Vid frågan om respondenterna uppfattade att de var medvetna om de monetära 

belöningarna var svaren återigen likartade mellan respondenterna men skiljde sig däremot 

mellan synen på bonus och löneökning (Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 

2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012). 

Ingen av respondenterna uttryckte något som antydde till att de var medvetna om 

kriterierna av bonussystemet dagligen eller ens årsvis. Inte heller den monetära aspekten var 

närvarande i respondenterna på daglig basis, däremot såg de bonusen som en extra belöning 

och någonting utöver det vanliga. (Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; 

Erik, 2012; Fredrik, 2012) Erik (2012) benämnde bonusen som “något som är kul när det 

kommer, men inget jag räknar med”, att det var en “jättebra” lösning, och gillade att det fanns 

en möjlighet att “toppa sin vanliga ersättning”. Bertil (2012a) tyckte att bonussystemet gav en 

“morot” i arbetslivet. Samtidigt som den generella attityden till bonussystemet var positiv 

ansågs det inte påverka respondenternas arbetssätt (Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; 

David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012). Exempelvis svarade Ceasar (2012a) instinktivt 

“påverkar inte hur jag arbetar” vilket kunde tolkas som ett top-of-mind uttalande. Dock 

menade Arne (2012) att en viss medvetenhet om hur många och vilka interna projekt som 

valdes av honom fanns och även Ceasar (2012a) uttryckte att en medvetenhet om vilka 

projekt som valdes fanns men som ofta slutade det med att det mest givande och intressanta 

projektet valdes. 

Däremot ansåg samtliga respondenter att den eventuella löneförhöjningen låg nära 
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till hands i medvetandet. Potentiell årlig löneökning var bland alla respondenter en medveten 

belöning och något som alla var förväntansfulla inför. (Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 

2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012) Bertil (2012a) ansåg att löneökningen var 

motiverande då den endast baserades på individuella prestationer och inte på grupprestationer 

såsom bonusen. 

Trots att respondenterna inte ansåg den dagliga medvetenheten för det monetära 

belöningssystemet vara närvarande, nämnde samtliga däremot en stress av prestigen av att 

erhålla en, jämfört med andra medarbetare, så hög monetär belöning som möjligt (Arne, 2012; 

Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012). Erik (2012) nämnde att 

medarbetare på företaget generellt var tävlingsmänniskor och därmed alltid önskade jämföra 

sig med andra medarbetare. Även Bertil (2012a) menade att atmosfären på företaget var 

väldigt tävlingsinriktat och att medarbetare ständigt strävande efter att komma högre upp i 

företaget och tjäna mer pengar. Både Ceasar (2012a) och Erik (2012) gav uttryck för att det 

fanns en stress och press, mest inifrån, att öka i lön varje år och dessutom vara en av de som 

får mest bonus. Detta sätter även långsiktiga spår (Erik, 2012). Samtliga respondenter var 

eniga om att de monetära belöningarna var ett hett samtalsämne på avdelningarna och gav 

något konkret att mäta sig mot andra med, det är definitivt något som får fokus och 

uppmärksamhet hos medarbetarna (Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; 

Erik, 2012; Fredrik, 2012). Bertil (2012a) ansåg att medvetenheten om att andra mottar en 

större eller mindre klumpsumma pengar månadsvis triggade tävlingsinstinkten, detta då 

ingångslönen vanligtvis var den samma för alla på samma tjänst. Generellt bland 

respondenterna gav de uttryck för att lönenivå var en viktig faktor i samhället och livet (Arne, 

2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012). 

Samtliga respondenter var som nämnt positivt inställda till belöningssystemet, dock 

ansågs målen och bedömningen vara subjektiva och diffusa (Arne, 2012; Bertil, 2012a; 

Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012). Enligt Ceasar (2012a) var 

bedömningen beroende av ett fåtal individers åsikter. Arne (2012) uttryckte att det efter förra 

årets utvärdering och utbetalning av monetära belöningar var attityden gentemot systemet 

negativ, både hos Arne (2012) själv men även med kollegor han samtalat med. Detta menade 

Arne (2012) berodde på att hur de utvärderades var väldigt ”luddigt” och att ”ingen förstod” 

vad de mätte prestationerna på. Respondenterna påstod att de inte hade insikt om vilka mål de 

bedömdes efter och att de fick en känsla att det var svårt att påverka. Dessutom trodde de att 

företaget avsiktligt valde att inte kommunicera ut tydliga och specifika bedömningskriterier. 

(Arne, 2012; Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 2012) Dock 
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nämnde de respondenter som arbetat en längre tid i företaget (Bertil, 2012a; Ceasar, 2012a; 

Erik, 2012) att de utmanades av att inte veta exakt vilka mål som skulle uppnås utan att de 

själva fick lista ut dessa. 

Bertil (2012a), Ceasar (2012a) och Erik (2012) som arbetat en längre tid i företaget 

hade mer komplexa uppgifter som var grundläggande för bedömning till det monetära 

belöningssystemet. De kände att de uppmuntrades till att ta sig an mer komplexa 

arbetsuppgifter av företaget och att även belöningssystemet passade för det (Bertil, 2012a; 

Ceasar, 2012a; Erik, 2012). Vid goda prestationer menade Ceasar (2012a) att den monetära 

belöningen blev större för varje år.  

4.3 sammanställning av det strategiska lärandet 
Medan systemen är påtagliga konstruktioner, var begreppet “lärande” mer svårt att få grepp 

om. Intervjuerna fortsatte vidare till att omhandla respondenternas egna reflektioner om hur 

deras lärande och utvecklande av kunskap ter sig för respondenten i arbetsmiljön. 

Respondenterna berättade om lärande utifrån synvinklarna: vilka verktyg de tog till och vilken 

kraft som drev dem till att fortsätta lära.   

Respondenterna hade många olika metoder för att lära och utveckla sig i sitt arbete. 

Ett vanligt förekommande sätt som samtliga respondenter förutom Erik (2012) nämnde var att 

de använde sig av den gemensamma databasen där gamla mallar fanns tillgängliga. Trots att 

respondenterna nämnde att de hade relevanta förkunskaper för sina arbetsuppgifter var 

medarbetares tidigare erfarenheter och strategier väsentliga. (Arne, 2012; Bertil 2012a; Ceasar 

2012a; David, 2012; Fredrik, 2012) Denna databas hjälptes anställda gemensamt till att 

utveckla och förbättra (Arne, 2012). Ett annat vanligt sätt att utvecklas och lära nytt var att ta 

hjälp av andra kollegor som arbetat längre eller inom andra områden för att ”bolla idéer” och 

komma på bättre lösningar eller arbetssätt (Ceasar, 2012a; David, 2012; Erik, 2012; Fredrik, 

2012). Andra metoder för förbättring av arbetssätt var att ständigt utvärdera sitt arbete och 

arbetssätt (Ceasar, 2012a) samt planera (Erik, 2012; David, 2012) och förbereda väl inför 

arbetsuppgifter (David, 2012). 

Respondenterna drevs av skiftande anledningar i sin strävan efter att förbättra sig och 

utveckla sin kunskap. Få av respondenterna uttalade att det var de monetära belöningarna som 

direkt påverkade denna strävan. Fredrik (2012) ansåg att det var hans vilja att bli bättre än 

andra som gjorde att han hade en vilja att utveckla strategiskt lärande. Fredrik (2012) ansåg 

att det fanns ett egenvärde i att lära och utvecklas. Även Erik (2012) ansåg sig ha en inre 

drivkraft till att alltid vara bäst, han ansåg att lära sig och utvecklas är en mycket viktigt för 
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att bli bäst och ansåg sig jobba hårt för att uppnå detta. Ceasar (2012a) ansåg att hans största 

motivation till att ständigt lära och utvecklas i sitt arbetssätt var det personliga målet att bli 

partner i företaget vilket var välbetalt enligt hans mening. För att uppnå partnerskap fanns ett 

uttryckt krav på att differentiera sin kunskap mot en speciell inriktning vilket påverkade 

Ceasar (2012a) i hans utveckling. Arne (2012) ansåg att det var strävan till att känna sig som 

en bättre medarbetare som influerade till att ständigt försöka utveckla hans strategiska 

lärande. Även att i framtiden få en befordran hade påverkan på Arnes (2012) vilja och strävan 

efter att utvecklas. Samtidigt menade Arne (2012) att de monetära belöningarna från 

bonussystemet till viss del hade betydelse eftersom dessa var ett slags bevis på att det egna 

arbetet och utvecklingen uppskattades. Dock ansåg Arne (2012) att löneökningssystemet hade 

en större påverkan och att detta var en viktigare motivationsfaktor till att utveckla strategiskt 

lärande jämfört med bonussystemet.             

4.4 sammanställning uppföljningsintervjuer  
Efter slutförda intervjuer med respondenterna på fallföretaget kände vi ett behov av att 

fördjupa insikten kring monetära belöningars påverkan på strategiskt lärande ytterligare. Vi 

såg en möjlighet att undersöka eventuell förändring kring beteendet av strategiskt lärande då 

den ena delen av det monetära belöningssystemet, nämligen den årliga bonusen, 

implementerades för två år sedan. Vi gjorde därmed uppföljningsintervjuer med två av de 

respondenter som arbetat för företaget i mer än fyra år, nämligen Bertil (2012b) och Ceasar 

(2012b). I dessa uppföljningsintervjuer försökte vi klargöra om och hur respondenterna ansåg 

sig ha influerats av bonusen till strategiskt lärande.  

Trots uppföljningsfrågor med specifikt fokus på strategiskt lärande innan och efter 

implementeringen av bonussystemet var svaret från respondenterna att de inte upplevt någon 

skillnad i hur de utvecklade sitt strategiska lärande. De kände att ovissheten kring vad som 

erfordrades komplicerade en förändring i deras arbetssätt. Återigen nämnde de deras inre 

motivation som den verkliga drivkraften till utvecklande av strategiskt lärande. (Bertil, 2012b; 

Ceasar, 2012b).  

5. Diskussion 
Denna uppsats tar utgångspunkt i det konceptuella ramverket av Bonner och Sprinkle (2002) 

och syftet är att tillföra ett teoretiskt bidrag till detta ramverk genom att diskutera 

forskningsfrågan: Hur influerar monetära belöningar strategiskt lärande? Vår uppsats 

avgränsas till att studera relationen mellan monetära belöningar och strategiskt lärande, en 
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relation som enligt Bonner och Sprinkle (2002) och även Hall (2011) är i behov av vidare 

forskning. Strategiskt lärande hos individen har stor betydelse för kunskapsintensiva företag 

(Senge, 1990) vilken är den mest växande företagsformen i Sverige idag (Bergström et. al., 

2012). Vår studie ämnar även bidra till praktiken då vi önskar ge utövare av belöningssystem 

en ökad förståelse för dess influens på strategiskt lärande.    

Med avstamp i ramverkets sammanställning utförde vi vår empiriska undersökning 

med syfte att studera fenomenet i sin naturliga kontext och analyserade våra resultat med 

hjälp av SDT. Utifrån denna analys växte följande diskussion fram. Vi börjar med att beröra 

uppgiftens komplexitet och dess inverkan, vilket åtföljs av målsättnings inverkan på 

strategiskt lärande. Därefter behandlar vi vad denna studie uppdagat rörande monetära 

belöningars influens på motivation, betydelsen av motivationens karaktär samt en diskussion 

utifrån SDT´s tankar om basala behov. Avsnittet avslutas med denna studies teoretiska och 

praktiska bidrag inom området monetära belöningars influens av strategiskt lärande.  

Bland senare forskning har det påvisats att monetära belöningar inte uppmuntrar till 

ökad ansträngning av komplexa, intressanta uppgifter (Bailey och Fessler 2011) men däremot 

att ökad komplexitet motiverar individen till att lära mer (Locke och Latham, 1990). Det 

senare förklaras med att individen använder strategiskt lärande i högre grad för att lösa 

komplexa uppgifter jämfört med när arbetsuppgiften är mindre komplex (Locke och Latham, 

1990). Kortsiktigt kan monetära belöningar influera strategiskt lärande negativt då individer 

endast lär för den specifika uppgiften (Naylor och Dickinson, 1969; Naylor och Clark, 1968; 

Naylor och Schenk, 1968), men långsiktigt kan monetära belöningar ha en positiv effekt för 

strategiskt lärande då individen uppmuntras till att lära sig även för framtida uppgifter 

(Sprinkle, 2003; Creyer et al., 1990; Campbell och Ilgen, 1976). Huruvida belöningens storlek 

ökar i takt med arbetsuppgiftens komplexitet har även det en påverkan till motivation av 

strategiskt lärande; om inte belöningen ökar i takt med komplexiteten blir kostnaden för 

ansträngning ägnad åt strategiskt lärande för att klara den mer komplexa uppgiften större 

(Bonner och Sprinkle, 2002). I vår studie fann vi tendenser till att den monetära belöningen 

ökade i takt med de komplexa uppgifter individen åtog sig och klarade av. De anställda ansåg 

detta ge motivation till att arbeta för att utveckla sitt strategiska lärande och att lösa alltmer 

komplexa uppgifter. Därmed kan det gynna en organisation långsiktigt, såsom fallföretaget, 

att ha ett monetärt belöningssystem som är konstruerat till att uppmuntra till avancemang i det 

strategiska lärandet.  

En faktor som möjligtvis kunde ha påverkat vårt empiriska resultat var att 

individerna på fallföretaget beskrevs som tävlingsmänniskor vilka drevs av en inre motivation 
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till att vara bättre än sina kollegor. Fallföretagets företagskultur uppmuntrade sina individer 

till karriäravancemang samt åtagande av mer komplexa uppgifter och det kan ha varit så att 

det monetära belöningssystemet var utvecklat efter den kulturen. Fallföretaget hade möjligtvis, 

genom sin företagskultur, lockat individer som ”passade in” och trivdes med det arbetssätt 

fallföretaget hade. Att sedan dessa individer motiverades av tävlingen med monetära 

belöningar kunde alltså ha påverkats av den företagskultur som fanns på fallföretaget och 

därmed kan strategiskt lärande vara intressant att utforska även på organisationsnivå. En 

varierande företagskultur bör tas i åtanke vid eventuell transfer av denna undersöknings 

empiri då en faktor såsom företagskultur kan ha inverkan på resultatet.  

Undersökningen påvisade att bonussystemet inte hade någon större påverkan på hur 

de anställda tänkte och agerade på arbetet, däremot påstods löneökningssystemet ha en större 

roll i de anställdas medvetande. Bristen på transparenta och tydliga bedömningskriterier gav 

individerna en nyfikenhet och ifrågasättande av vad och varför belöningarna gavs, vilket 

enligt Chenhall (2005) är det som krävs för att MSC ska kunna främja lärande. Trots att de 

anställda på fallföretaget var negativa till de diffusa målen i belöningssystemen kunde vi se att 

det influerade till ökad ansträngning mot strategiskt lärande. Lösa riktlinjer gav utrymme till 

att individen själv kunde planera sina mål baserat på individuell önskan av ansträngning vilket 

påverkar prestation, detta motsäger dock vad Burney och Widener, (2007), Lau och Sholihin 

(2005) samt Webb (2004) påstod angående betydelsen av mål. Trots diffusa 

bedömningskriterier var samtliga anställda vid fallföretaget positivt inställda till 

belöningssystemet. Dock pekade undersökningen på att de anställda ansåg den inre 

motivationen vara den största drivkraften i deras arbete och att existensen av monetära 

belöningssystem inte hade påverkat deras vilja att lära och utvecklas. Orsaken till att de 

anställda vid fallföretaget åtog sig mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter handlade 

snarare om en inre vilja och intresse av att ständigt utvecklas, inte stå och stampa på samma 

ställe och alltid vara bättre än andra. 

Att de anställda var positivt inställda till belöningssystemet och ansåg att det 

tilltalade deras personligheter kunde liknas vid vad Gagné och Deci (2005) kallar autonom 

motivation. En hög grad av autonom motivation kan ge en förklaring till varför de anställda 

ansåg sig drivas av främst inre motivation. Gagné och Deci (2005) föreslog att när yttre 

motivation är kongruent med individens personliga mål eller till och med integrerad med 

individens personlighet är den yttre motivationen snarlik kontentan av inre motivation. I vår 

studie där (1) respondenterna var nöjda med belöningssystemet, (2) respondenternas 

värderingar överensstämde med belöningssystemets mål och (3) respondenterna hade en 
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drivkraft att aktivt lära fanns förutsättning att uppnå en hög grad av autonomi enligt Gagné 

och Deci’s (2005) påstående.  

Den monetära belöningen, vilken är en yttre motivationsfaktor är i detta fall en 

symbol för ansträngning och inte den direkta källan till motivation. En integrerad (Gagné och 

Deci, 2005) motivation hos de anställda i fallföretaget kan förklara att belöningen för 

ansträngning karaktäriserades av individuell inre tillfredsställelse och motivation. Därmed 

reducerades den monetära belöningens motivationskraft och en fysisk belöning var mindre 

betydelsefull för de anställda. Å andra sidan fann de anställda den monetära belöningen 

tillfredsställande då den gav en möjlighet till att mäta och jämföra ansträngningens utfall mot 

andras medverkan i företaget och indirekt kunde ge motivationskraft till att utveckla 

individens strategiska lärande. Denna indirekta motivationskraft skapad av bekräftelse av 

andra individer är ett argument på att de anställda är inkluderad av internalization (Gagné och 

Deci, 2005) och att motivationen de anställda upplever inte är av en inre karaktär då inre 

motivation inte anses behöva bekräftelse från andra.  

Strategiskt lärande var sålunda motiverad av yttre motivation dock med en hög grad 

av autonomi och integrerad med individens personliga värderingar. Följaktligen väcker det 

resonerande tankar kring om strategiskt lärande kan motiveras genom det som Gagné och 

Deci (2005) benämner som kontrollerad motivation. Detta resonemang grundar sig främst i att 

vår empiriska undersökning pekade på att det strategiska lärandet uppkom av en autonom 

motivation och att influensen från de monetära belöningarna var liten, samt att Locke och 

Latham (1990) proponerade att strategiskt lärande främjas av monetära belöningar i de fall 

ansträngningens riktning, intensitet eller varaktighet inte är tillräckliga för att uppnå önskad 

prestation och belöningsnivå hos individen. Om vidare forskning skulle påvisa att strategiskt 

lärande inte påverkas av kontrollerad motivation skulle detta kunna ge stöd för att monetära 

belöningar inte bidrar till att uppnå ökad motivation till ansträngning mot strategiskt lärande. 

Huruvida det är möjligt att influera en individ till strategiskt lärande genom kontrollerad 

motivation och inte autonom hade gett ytterligare djup i förståelsen hur individer påverkas av 

monetära belöningar och därmed yttre motivationsfaktorer, då motivet bakom individens 

handlingar kan tydliggöras (Gagné och Deci, 2005). Med utgångspunkt i Gagné och Deci’s 

(2005) modell av SDT för en kategorisering av om motivation är av autonom eller 

kontrollerad form kan vara en plattform och en intressant ingångsvinkel för ytterligare 

förståelse inom ämnet.  

Då denna uppsats inte hade kapacitet till att undersöka funktionen av autonom 

respektive kontrollerad motivation vid strategiskt lärande lämnar vi det därhän till framtida 



 28 

forskare och fördjupar oss i det vi fann i vår studie. Utifrån intervjuerna med de anställda på 

fallföretaget framgick det att drivkrafter som befordran, prestige och välbefinnande på 

arbetsplatsen var betydelsefulla och synliga. Trots att monetära belöningar gav en positiv 

känsla hos de anställda så var det den individuella, inre tillfredställdheten som var mest 

framträdande. Återigen kan SDT hjälpa till att förklara denna typ av motivation ytterligare. 

Gagné och Deci (2005) har baserat sin diskussion om SDT utifrån tre basala behov: autonomi, 

kompetens och samhörighet. Enligt SDT kan detta uppfyllande leda till sex faktorer: (1) 

uthållighet och behållet beteende (2) effektivt presterande, speciellt på kreativa, kognitiva 

uppgifter (3) arbetstillfredställdhet (4) positiva arbetsrelaterade attityder (5) organisatoriskt 

medborgarskap (6) psykologiska justeringar och välmående. SDT hävdar att om de tre basala 

behoven blir uppfyllda och tillfredsställda vill individers inre motivation öka, detta i en 

organisatorisk kontext. Vi kunde se tendenser av att de ovannämnda sex resultaten fanns i de 

anställdas syn av arbetet; de anställda signalerade att de var nöjda med sitt arbete, var positivt 

inställda till sin arbetsplats och var målinriktade till att fortsätta prestera goda arbetsresultat. 

Detta skulle kunna förklara varför de anställda på fallföretaget uppfattade att de kände inre 

motivation för deras arbete och samtidigt hävdade att de inte direkt påverkades av monetära 

belöningar; individerna hade tillfredsställt de basala behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet. Vi kunde uppfatta detta i vår studie då (1) de anställda kände ett 

självbestämmande i sitt arbete, (2) hade relevant förkunskaper och (3) arbetade i grupp med 

likasinnade. Dock i vilken omfattning de basala behoven var uppfyllda, om detta sedan sker 

simultant eller med jämn mängd är inte relevant eller möjligt med tanke på omfattningen av 

denna studie men hade säkerligen bidragit till en intressant diskussion.  

Med bakgrund till vår ovannämnda presenterade diskussion kan vår studie ge 

följande teoretiska och praktiska bidrag genom att besvara forskningsfrågan: Hur influerar 

monetära belöningar strategiskt lärande? 

De teoretiska bidragen är: ✝  sannolika tendenser till att monetära belöningar indirekt 

kan influera strategiskt lärande hos individen. Monetär belöning kan på lång sikt vara en 

symbol eller ett hjälpmedel att uppnå inre motivation såsom exempelvis status, vilket bidrar 

till att individen önskar lära för långsiktiga syften. Δ För att åstadkomma autonom motivation 

kan en intervention av diffusa, otydliga mål vara fördelaktigt då det ger möjlighet till tolkning 

och utrymme för strategiskt lärande. Genom otydliga och tolkningsbara mål inbjuder 

belöningssystemet till att individerna själva tolkar och utvecklar strategier för att uppnå dessa. 

Ingen klar mättnadsgräns finns då heller att sträva efter utan individerna strävar ständigt efter 

att lära och utvecklas för att i slutändan prestera bättre.  
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De praktiska bidragen är: β att fristående är den monetära belöningen mindre 

slagkraftig. För att strategisk utveckling ska gynnas och främjas hos individen indikerar vår 

studie att det monetära belöningssystemet bör ingå i en större kontext med en långsiktig 

karaktär. Detta då det strategiska lärandet visade sig influeras av autonom motivation och 

därmed hade kortsiktiga monetära belöningar inte någon direkt inverkan av motivationen för 

strategiskt lärande. ϕ Målens karaktär i utformningen av belöningssystemet kan ha en 

inverkan på individers motivation. Ett kontroll/belöningssystem med mindre tydliga mål kan 

bidra till nyfikenhet och ifrågasättande hos individen och därmed främja autonom motivation 

och strategisk utveckling.  

6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsats 
Med utgångspunkt i Bonner och Sprinkle´s (2002) ramverk är syftet med denna uppsats att 

undersöka hur monetära belöningar influerar strategiskt lärande genom förklarningar från 

SDT. Genom vår studie fördjupar vi vår förståelse kring följande: (1) monetära 

belöningssystem kan med lämplig utformning främja till strategiskt lärande på lång sikt, (2) 

otydliga, diffusa mål behöver inte alls vara missgynnande för motivation såsom tidigare 

forskning påstått utan kan vara fördelaktigt för att gynna autonom motivation (3) det är 

mindre troligt att det är den direkta monetära belöningen som lockar anställda vid 

kunskapsintensiva företag, snarare utbytet den monetära delen kan ge i form av inre 

tillfredsställelse samt (4) att grundläggande faktorer såsom basala behov återfanns i empiri 

och gav insikt om influenser till individers motivation av strategiskt lärande.  

Våra resultat av studien avviker från forskning av Burney och Widener (2007), Lau 

och Sholihin (2005) samt Webb (2004) gällande utformandet av mål men är i däremot i linje 

med att monetära belöningar främjar strategiskt lärande på lång sikt (Sprinkle, 2003; Creyer et 

al., 1990; Campbell och Ilgen, 1976). Sammanfattningsvis bidrog vår studie med de teoretiska 

resultaten ✝  monetära belöningar kan indirekt influera strategiskt lärande och Δ otydliga, 

diffusa mål kan främja strategiskt lärande samt praktiska bidragen β utformning av 

belöningssystemet påverkar främjande av strategiskt lärande ϕ val av utformning av mål 

påverkar även det huruvida individer influeras av strategiskt lärande.  

6.2. Studiens begränsningar  
En grundläggande begränsning av denna studie är faktumet att vårt empiriska material kan 

innehålla snedvridningar i form av att respondenterna berättade om deras känslor kring det 
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monetära belöningssystemet och deras motivation vilket kan skilja sig från hur de faktiskt 

agerar i verkligheten. En fallstudie med flera olika insamlingsmetoder hade kunnat 

möjliggjort ett bredare spektra av empiriskt stöd. Även hade vår empiriska undersökning 

vunnit på att utföras under en längre tidsperiod, detta då motivation och strategiskt lärande är 

en del av en process.  

Vi fann att en insamling av reliabel tidigare forskning om motivation och strategiskt 

lärande var svår såsom Merchant et al. (2003) hade hävdat att kryss-disciplinära forsknings-

områden var svårare att nå djup kunskap inom. En fördjupning inom det beteende-

vetenskapliga fältet hade troligen gynnat vår undersökning om motivation. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Vi ger följande rekommendationer till fortsatt forskning inom ämnet: En utgångspunkt för 

fortsatt forskning kan vara i vilken omfattning de basala behoven (Gagné och Deci, 2005) är 

uppfyllda och huruvida uppfyllandet sker simultant eller i vilken mängd. Detta kan ge grund 

för att förstå bakomliggande orsaker till hur individer influeras av monetära belöningar i 

riktning mot ansträngningen strategiskt lärande. Vårt andra förslag till vidare forskning är 

huruvida det är möjligt att influera en individ till strategiskt lärande genom kontrollerad 

motivation och Gagné och Deci’s (2005) modell av SDT för en kategorisering av om 

motivation är av autonom eller kontrollerad form kan vara en plattform och en intressant 

ingångsvinkel för framtida forskning.  
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8.2 FIGUR 2 – The Self-determination continuum 
 
 

 
Figur hämtad från Gagné och Deci (2005 s. 336) 

8.3 FIGUR 3 - Intervjumall till samtliga respondenter 
Första delen av intervjun bestod av allmänna frågor. Detta åtföljdes av frågor som behandlade 

monetära belöningar samt lärande. Dessa delar om monetära belöningar samt lärande inleddes 

med en öppen fråga som respondenterna fick förklara och berätta fritt runt omkring. Utifrån 

vad som kom fram från denna fråga ställdes de mer specifika frågorna för att säkerställa att all 

nödvändig information insamlats.  

 Arne  Bertil Ceasar David Erik Fredrik 
Anställningstid 
på Deloitte 2,5 år 6,5 år 7,5 år 4,5 år 8 år 2, 25 år 

Avdelning Audit Audit Audit Audit Audit Audit 

(Tabell över våra respondenters anställningstid på fallföretaget samt vilket affärsområde de 

arbetade inom)  

Allmänna frågor: 

• Hur länge har du jobbat på Deloitte? 

• Vilken avdelning arbetar du på?  

• Vad har du för eftergymnasial utbildning? 

• Kan du kortfattat berätta om den individuella rörliga ersättning som gäller?  
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• Hur stor procentuell del är den rörliga ersättningen relaterad till den fasta? 

• Hur transparanta är de rörliga ersättningarna till kollegor? 

• Kan du kortfattat berätta vilken karaktär dina arbetsuppgifter har? 

Monetära belöningar: 

Attityd: 

• Berätta om vad du tycker och tänker om rörliga ersättningar. Utgå från den du har 

idag. 

− Vad är din syn på rörlig ersättning?  

− Trivs du med rörlig ersättning?  

− Passar/passar inte rörliga ersättningar ditt arbetssätt? 

− Varför tycker du det är lämpligt/olämpligt med rörlig ersättning för det arbete du 

gör? 

− Vad tycker du om nivån på dina uppsatta mål? 

− Har du varit med och format dessa mål?  

Medvetenhet: 

• Hur väsentliga är de rörliga ersättningarna i ditt tankesätt rörande arbete och lön? 

− Räknar du med din rörliga del av ersättningen i din månadsbudget?  

− Prioriterar du arbetsuppgifter du vet är fakturerbara mot kund jämfört med 

uppgifter du vet inte kan faktureras till kund? (Är detta i så fall till nackdel för din 

arbetsprestation?) 

− Hur påverkas ditt rapporteringssätt angående fakturerbara timmar i slutet av 

rapporteringsperioden? (Det vill säga om du manipulerar dina faktiskt arbetade 

timmar till fördel för rörliga ersättnings-systemet?) 

− Hur påverkar din arbetsmiljö din medvetenhet kring rörliga ersättningar?  

Strategisk utveckling: 

Medvetet skapande av kunskap: 

• Kan du beskriva hur du försöker förbättra dig i dina arbetsuppgifter. Om du gör det, 

hur gör du? 

− Ser du några tendenser till att du försöker hitta strategier för att effektivisera ditt 

jobb för att så många timmar som möjligt kan bli debiterbara? 
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− Har du ändrat ditt sätt att arbeta, ändrat strategi?  

− Drar du dig till minnes hur du utfört uppgiften tidigare och utvärderat hur detta 

funkade och vad som inte fungerade? 

Engagemang till att utveckla sig: 

• Känner du en vilja att utveckla dig i ditt arbete? I så fall varför och hur gör du detta? 

− Går du på fler än de obligatoriska internutbildningarna? Vad är motivet till detta? 

− Tänk på en arbetsuppgift som du vet att du kan debitera en kund och som du utför 

relativt ofta. Har du medvetet utvecklat en strategi (ett sätt att arbeta) för att lösa 

denna uppgift på ett snabbt och effektivt sätt? 

− Tänk på en arbetsuppgift som du vet inte kan debiteras kund och som du utför 

relativt ofta. Har du medvetet utvecklat en strategi för att lösa denna uppgift på ett 

snabbt och effektivt sätt? 

− Om du ej hade haft rörlig ersättning på debiterbar timme, hade detta inneburit 

någon skillnad för medveten utveckling av strategier? 

8.4 figur 4 - Uppföljningsfrågor till tidigare 
intervjuer, inriktning förändring på lärande 

• Hur var det innan det befintliga belöningssystemet infördes, fanns det någon rörlig del 

eller var det bara den fasta lönen (genom rankningslistan) som kunde höjas? 

• Hur har din motivation förändrats sedan införandet av det befintliga belöningssystemet 

infördes? 

• Har din inställning till interna uppdrag förändrats de senaste 2 åren, i så fall hur? 

• Har din inställning till interna utbildningarna förändrats de senaste 2 åren, i så fall 

hur? 

• Kan du se några tendenser om du de senaste 2 åren har blivit mer medveten om 

företagets fokus genom den diskretionära belöningsdelen på att förbättra och utveckla 

nya kunskaper? 


