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Författarnas förord 
!
Först vill vi tacka de två fallföretagen Philips Consumer Lifestyle Nordic AB och 
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rikta ett stort tack till vår handledare Gunilla Myreteg, till våra opponenter och till 

hela seminariegruppen som har bidragit med värdefull feedback. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera vilket inflytande belöningssystem i form 

av monetära och icke-monetära belöningar har på anställdas motivation när det gäller 

arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet. Det teoretiska 

ramverket består av fem delar som behandlar belöningssystem, arbetskomplexitet och tre 

arbetsmotivationsteorier; Herzbergs tvåfaktorteori, Self-Determination Theory och Job 

Characteristics Model. För att undersöka problemformuleringen gjordes en tvåfallstudie 

bestående av enkätundersökningar och semi-strukturerade intervjuer på respektive 

fallföretag. Resultatet av studien visar att belöningssystem i form av både monetära och 

icke-monetära belöningar efterfrågas av individerna för att uppnå motivation i både 

arbetsuppgifter som karaktäriseras som komplexa och icke-komplexa. Arbetsuppgiftens 

komplexitet kan även vara avgörande för till vilken grad individen uppnår en hög grad av 

inre motivation.  

 

 

Nyckelord: motivation, belöningssystem, monetära och icke-monetära belöningar, 

komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter 
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1. Bakgrund  
Ekonomistyrning är ett brett område som bland annat tillhandahåller viktig information 

som möjliggör utvärdering av utförda arbetsuppgifter och ger en indikation om hur de 

anställda bör belönas. Att använda belöningssystem som verktyg och koppla belöning till 

mätbara variabler är ekonomistyrningens primära sätt att påverka individens motivation 

(Bonner et al., 2000).  

Belöningssystem har länge utgjort en viktig nyckelfaktor inom olika organisationer. I de 

flesta företag anses personalen vara den viktigaste resursen och företag idag bemödar sig 

om att få sina anställda att känna sig uppskattade. Med syftet att nå nya mål och 

framgångar med engagerade medarbetare, är det vanligt att företag använder sig av någon 

form av belöningssystem för att visa vilket beteende som är önskvärt. Ett välfungerande 

belöningssystem kan vara ett sätt för företag att bibehålla en attraktiv position på 

arbetsmarknaden och rekrytera kompetent personal samtidigt som belöningssystemet 

premierar de redan anställda (Olve och Samuelson, 2008). 

Motivation är ett omdiskuterat begrepp som de flesta människor möter i olika situationer i 

livet. Att definiera motivation är svårt eftersom innebörden skiljer sig från person till 

person. Dessutom stimuleras motivationen av olika faktorer och på varierande sätt för 

varje enskild individ (Ryan och Deci, 2000a). Enligt Reiss (2012) berör motivation frågor 

vad människor vill åstadkomma i livet samt hur mycket individen är villig att anstränga 

sig för att nå dessa mål och på bekostnad av vad. Ryan och Deci (2000a) använder 

definitionen “To be motivated means to be moved to do something” och beskriver hur 

individen upplever att det finns ett högre syfte att prestera utöver enbart det som 

förväntas. Motivation kan även förekomma utan att någon egentlig belöning existerar, 

men i sådana fall kan en belöning bidra till att förstärka motivationen ytterligare (Gagné 

och Deci, 2005). Belöningar kan även ges utan att de får någon effekt på individens 

motivation, vilket visar hur komplex motivation kan vara beroende på individens 

preferenser kring belöning och motivation (Ryan och Deci, 2000a). 

1.1 Problemformulering/forskningsfråga 
Belöning är inte den enda faktorn som påverkar individers motivation. Arbetsuppgiftens 

komplexitet är en faktor som utöver exempelvis monetär belöning kan påverka individens 

totala motivation och därmed prestation. Allt eftersom arbetsuppgiftens komplexitet ökar, 

så ökar kraven på specifik skicklighet och kunskap. Arbetsuppgiften blir mindre känslig 
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för behov av ökad ansträngning då den utförs av rent intresse och är därmed i mindre 

behov av belöningar för att genomföras (Bonner et al., 2000). 

Utformningen av arbetsuppgifter har enligt Pink (2011) förändrats i västvärlden på grund 

av globaliseringen. Det har skett ett skifte från enklare arbetsuppgifter där mycket 

tidigare varit rutinbaserat, till att arbetsuppgifterna numera ofta är mer komplexa och 

kräver en högre grad av självständighet, kreativitet och kritiskt tänkande. Eftersom 

komplexiteten i arbetsuppgifterna har förändrats är det viktigt att belöningssystemen 

anpassas till den nya situationen. 

Vid komplexa arbetsuppgifter kan belöningssystem leda till en högre grad av individuell 

ansträngning, men behöver inte vara associerade till lika hög grad av prestation eftersom 

belöning i sig kan framkalla ett stressmoment vid utförandet av uppgiften. Ytterligare en 

variabel som kan integreras med monetära belöningar för att fastställa total prestation, är 

individens uppfattning om uppgiften är intressant och attraktiv eller inte (Bonner and 

Sprinkle 2002). När en uppgift är intressant uppvisar individen större benägenhet att söka 

inre motivation och utför uppgiften för sin egen utvecklings skull. Tillämpningen av 

monetära belöningar ger då oftast enbart liten effekt (Ryan and Deci 2000a). 

En studie av Bailey och Fessler (2011) visar resultat som indikerar att monetära 

belöningar är effektiva för att höja motivation och prestationsnivån för mindre komplexa 

arbetsuppgifter, men att fördelarna med belöningen blir mindre när uppgiften i sig är mer 

attraktiv och komplex. Dock är monetära belöningar effektiva i situationer där 

prestationen i sig och inte intressenivån är drivkraften till att utföra uppgiften. 

Emellertid har det riktats kritik mot teorier kring belöningssystem som har förutsatt att 

belöningar ger samma inverkan på motivationen hos de flesta individer och att 

belöningen i sig är den viktigaste faktorn för att kunna påverka motivationen (Gagné och 

Deci, 2005). Bailey och Fessler (2011) är några av många forskare som påpekat att 

monetära belöningar inte alltid bidrar till ökad motivation. Problemet med att använda 

pengar som motivationsfaktor är att pengar endast motiverar kortsiktigt, för att sedan 

glömmas bort. Det har konstaterats att det finns olika grader av motivation som driver en 

individ (Ryan och Deci, 2000a). Eftersom de olika drivkrafterna är synnerligen 

individuella uppstår mångfacetterade situationer där det intressanta är hur monetära och 

icke-monetära belöningar påverkar den enskilda individen. 
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Det finns mycket forskning kring belöningssystem och motivation, däremot finns det få 

bidrag till forskningen som behandlar arbetskomplexitetens inflytande på individers 

motivation. Detta resulterar i ett aktuellt problemområde där vår studie kan bidra. Frågor 

kring vad som motiverar de anställda, beroende på om de har en komplex eller icke-

komplex arbetsuppgift, leder oss vidare till vår fråge- och problemformulering.  

Vilket inflytande har belöningssystem i form av monetära och icke-monetära belöningar 

på individers motivation, beroende på om arbetsuppgiften karaktäriseras av hög 

respektive låg komplexitet? 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera vilket inflytande belöningssystem i 

form av monetära och icke-monetära belöningar har på anställdas motivation när det 

gäller arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet. I vår studie 

avser vi att undersöka vilka preferenser olika individer med arbetsuppgifter som 

karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet, har till belöningssystemens utformning, 

i fråga om monetära och icke-monetära belöningar och hur dessa kan influera deras 

motivation. 

1.3 Uppsatsen disposition 
För att hantera ämnet för uppsatsen och dess frågeställning, bygger uppsatsen på ett 

teoretiskt ramverk som presenterar teorier kring arbetsmotivation, belöningssystem samt 

arbetskomplexitet. Teoridelen syftar till att ge läsaren djupare kunskap om uppsatsämnet, 

för att lättare förstå undersökningen och analysen. Först presenteras belöningssystem följt 

av ett avsnitt som behandlar definitionen av arbetskomplexitet och belöningars effekter 

beroende på arbetskomplexitet. Därefter följer de tre olika motivationsteorier; Herzbergs 

tvåfaktorteori, Self-determination Theory och Hackman och Oldhams Job Characteristics 

Model. Teoriavsnittet avslutas med en analysmodell och efterföljs av en metoddel. De 

empiriska resultaten som presenteras är strukturerade efter de olika delarna av teorin. 

Därefter följer separat analys av respektive företag. Uppsatsen avslutas med slutsatser 

samt förslag till vidare forskning. 

2. Teori 
Nedan presenteras valda teorier om belöningssystem, motivation och arbetskomplexitet. 

Detta teoretiska ramverk syftar till att öka förståelsen och utgör grund för den fortsatta 

undersökningen av problemformuleringen och frågeställningen som uppsatsen utgår från. 

Valet att först presentera teori kring belöningssystem gör vi för att belysa vad 
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belöningssystem kan bestå av och i vilka olika konstellationer de kan uppträda. Därefter 

presenteras teori kring arbetskomplexitet och belöningars effekt vid hög respektive låg 

komplexitet i arbetsuppgifterna. Detta för att kunna definiera vad komplexitet innebär 

samt för att förstå kopplingen mellan belöningar och arbetskomplexitet, vilket är en stor 

del av problematiken som uppsatsen behandlar. Slutligen beskrivs tre valda 

motivationsteorier, då motivation är en faktor som påverkas hos individer när det gäller 

belöningssystem och arbetskomplexitet. Teoriavsnittet avslutas en analysmodell.  

2.1 Belöningssystem 
Belöningssystem är en essentiell del av ekonomistyrningspaketet, som organisationer 

använder för att motivera och visa uppskattning gentemot sina anställda samtidigt 

som beteenden kan påverkas och bidra till högre effektivitet och långsiktiga 

framgångar (Smitt et al., 2002). Malmi och Brown (2008) anser att det är viktigt att 

studera ekonomistyrning som ett paket där enskilda delar av ekonomistyrningen inte 

isoleras från varandra utan snarare integreras. Studeras ekonomistyrningen ur 

synvinkeln att den utgör ett paket, hjälper det forskare att ta fram bättre teorier kring 

styrning och hur dessa paket bör utformas.  

När det gäller att hitta fungerande styrsystem inom organisationer kan dock 

belöningssystemens utformning utgöra en av de svårare och mest komplicerade 

frågorna (Olve och Samuelson, 2008).    

Enligt Bartol och Srivastava (2002) består belöningssystem av två 

huvudkomponenter: monetära belöningar och icke-monetära belöningar, vilka båda i 

sin tur kan delas in i yttre och inre belöningar. Belöningar i monetär form omfattas av 

både fast och rörlig lön men kan även omfattas av provision, bonus och pension. 

Sociala och psykologiska belöningar som exempelvis befordran, ökat ansvar, 

feedback, självständighet och övriga belöningar som inte ges i monetär form kallas 

för icke-monetära belöningar. Belöningar kan även vara av en mer inre-psykologisk 

karaktär där nöjet av eller tillfredsställelsen med att utföra en uppgift eller uppnå ett 

visst mål kan vara belöning i sig och på så sätt främja inre motivation. 

När det gäller icke-monetära belöningar påverkas ofta mänskliga grundbehov som 

exempelvis igenkänning och uppmärksamhet. I princip alla motivationsteorier 

behandlar vikten av att uppmärksamma dessa behov. I dagens samhälle där positiv 

löneökning ses som en självklarhet, representerar icke-monetära belöningar 
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bekräftelse och erkännande som kan bygga upp motivation, stark tillhörighet och 

lojalitet hos de anställda (Sonawane, 2008).   

Ett sätt att systematisera belöningar är att dela in dem i yttre och inre. Yttre belöning 

förmedlas oftast av någon annan och omfattas av både monetära och även av vissa 

icke-monetära belöningar. Exempel på yttre monetära belöningar är provision eller 

bonus och exempel på yttre icke-monetära belöningar kan vara resor eller 

restaurangbesök. Inre belöningar innefattar delar av själva arbetsuppgiften och kan 

därför enbart uppfattas individuellt av den som utför uppgiften. Inre belöning är 

kopplad till inre motivation. Exempel på inre belöningar är tillfredställelse över den 

egna prestationen och självständighet. Några inre monetära belöningar finns inte 

(Olve och Samuelson, 2008).  

2.2.1 Arbetskomplexitet 
En bred definition av arbetskomplexitet omfattar graden av uppmärksamhet och 

bearbetning som en uppgift kräver, liksom till vilken grad uppgiften innehåller 

tydlighet och struktur. Således ökar arbetsuppgiftens komplexitet, samtidigt som 

bearbetningen ökar och nivån av strukturen minskar (Bonner och Sprinkle, 2002).  

Enligt Ashton (1990) finns det två typer av lösningar på uppgifter; algoritmiska och 

heuristiska. Algoritmiska lösningar innefattar tydliga nästan mekaniska 

lösningsprocesser som lätt kan skapas genom att förutbestämda instruktioner följs för 

att nå målet. Heuristiska lösningar innehåller varken en klar eller tydlig 

lösningsprocess och inte heller uppenbara sätt att skapa eller upptäcka lösningar på. 

Dessa lösningar kräver en högre grad av kreativt tänkande och behöver ofta prövas 

och utvärderas för att slutligen nå ett visst mål. Exempel på en algoritmisk 

arbetsuppgift kan vara ett arbete på McDonalds där arbetsprocesserna tydligt följer på 

förhand givna instruktioner och kan anses vara mekaniska. Ofta återupprepas 

arbetsuppgiften kontinuerligt. Ett exempel på en heuristisk arbetsuppgift kan vara 

arbetsuppgifter på en reklambyrå, där skapandet kräver kreativitet och 

arbetsuppgifterna varierar från fall till fall.   

Den amerikanska sociologen Charles Perrow (1967) utvecklade en teori baserad på 

kunskap kring att sköta nödvändig teknologi och kategorisera organisationer utifrån 

detta. På så sätt kan komplexiteten i organisationens arbetsuppgifter bedömas. Enligt 

Perrow avser uppgiftens variabilitet antalet undantag i arbetsuppgiften som den 

anställde möter i sin vardag. Uppgiftens analysbehov avser graden av bearbetning 
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som uppgiften kräver för att ett problem ska kunna lösas. För att hantera undantag kan 

individen använda befintliga arbetsmetoder, istället för att behöva förlita sig på sin 

intuition och gissningar. 

2.2.2 Belöningar beroende på arbetskomplexitet 
Rent teoretiskt fungerar monetära belöningar enligt Bonner och Sprinkle (2002) 

genom att insatsen ökar, vilket i sin tur leder till ökad motivation och prestation. Den 

generella hypotesen rörande monetära belöningars effekt är att de leder till högre 

motivation och bättre prestation jämfört med om de inte hade funnits. Vissa forskare 

(exempelvis Deci et al., 1981; Deci och Ryan, 1985) anser att monetära belöningar, 

med fokus på yttre belöningar, minskar den inre motivationen.!

Bonner och Sprinkle (2002) presenterade en teori och modell för att undersöka hur 

belöningssystem påverkar motivation, prestation och utförande av uppgifter samt hur 

effektiva belöningssystem är beroende av exempelvis komplexiteten i 

arbetsuppgiften. 

  

 

Figur 1. Källa: Bonner, S. E., and G. B. Sprinkle. 2002. The effects of monetary incentives on effort and task performance: 

Theories, evidence, and a framework for research. Accounting, Organizations and Society s. 304. (Egen översättning)  

En typisk följd av Bonner och Sprinkles (2002) modell är att en ökning i uppgiftens 

komplexitet leder till en minskning av belöningens positiva effekt på prestationen, 

antingen genom att dämpa förhållandet mellan belöning och ansträngning eller genom 

att dämpa förhållandet mellan ansträngning och prestation. Resultatet från vissa 

studier, exempelvis Bonner at al. (2000), stöder denna förutsägelse om att monetära 

belöningars positiva effekt minskar när komplexiteten ökar. Även om de flesta studier 

stöder detta, riktas dock viss kritik mot att studierna bara har utförts under en kortare 
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tidsperiod. Skulle studien genomföras under en längre tidsperiod skulle 

respondenterna kunna erhålla mer kunskap och erfarenhet om arbetsuppgifterna, 

vilket skulle medföra att komplexiteten minskar (Bonner och Sprinkle, 2002). Detta är 

dock en faktor som uteslutits i denna uppsats.   

Bailey och Fessler (2011) har utvecklat en teori som visar att monetära belöningar är 

mer effektiva när arbetsuppgifterna karaktäriseras av låg komplexitet, men enbart när 

uppgifterna anses vara relativt oattraktiva. Dessutom utvecklade Bailey och Fessler 

(2011) Bailey et als (1998) slutsatser gällande att belöningar leder till högre prestation 

genom snabbare initiala prestationer, inte snabbare förbättringar. Många av de 

arbetsuppgifter som kan motiveras av belöningar är ofta uppgifter som är upprepande 

och monotona.  

Däremot influeras den totala motivationen och prestationen av andra faktorer än 

enbart belöning. Uppgiftens komplexitet är en variabel som kan integreras med 

monetära belöningar för att fastställa den totala prestationen. Ju högre komplexitet 

uppgifterna har, desto större blir behovet av specifik skicklighet och kunskap. 

Prestationen att utföra uppgiften blir mindre känslig för ökningar av ansträngning och 

därmed belöningar. Därför kan belöningar, för komplexa uppgifter, leda till en högre 

nivå av individuell ansträngning, men de behöver inte vara förknippade med en högre 

nivå av motivation och prestation (Bailey och Fessler, 2011).  

En annan viktig variabel som påverkar monetära belöningars effekt på den totala 

prestationen är uppfattningen huruvida uppgiften kan anses intressant och därmed 

attraktiv (Bonner and Sprinkle, 2002). Individer är mer benägna att uppnå inre 

motivation och prestera för sin egen skull när en uppgift är intressant och attraktiv 

(Ryan and Deci, 2000). Enligt Bailey och Fessler (2011) var de först med att studera 

uppgiftskomplexitet i kombination med hur attraktiv uppgiften anses vara. 

Författarnas teoretiska ramverk består av tre variabler; monetärkompensation 

(provisionslön vs. fast lön), uppgiftskomplexitet (komplex vs. icke-komplex) och om 

uppgiften anses vara attraktiv (attraktiv vs. mindre attraktiv). 

Bailey och Fessler (2011) vidareutvecklade Bailey et al. (1998) genom att undersöka 

effekten av belöning vid en upprepande uppgift när det kommer till mer komplexa 

arbetsuppgifter. Resultatet visar att provisionslön är effektiv när det gäller icke-

komplexa uppgifter.  
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Tidigare studier genomförda av exempelvis Bonner et al. (2000) samt Camerer och 

Hogarth (1999) rapporterade varierande resultat när det gäller den 

prestationsförbättrande effekten av belöningar. Medan vissa forskningsstudier visar en 

positiv effekt (t.ex. Bailey et al. 1998; Libby och Lipe 1992; Sprinkle 2000), visar en 

del studier ingen effekt (t.ex. Awasthi och Pratt 1990) och andra studier en negativ 

effekt när det gäller incitamentspåverkan på prestationen (t.ex. Ashton 1990; Fessler 

2003). Dessa tillsynes motsägelsefulla resultat kan bäst förklaras med hänsyn taget till 

omständigheter som exempelvis arbetsuppgiftens karaktär och den anställdes attityd 

och förmågor. Mer specifikt innebär detta att uppgiftens komplexitetskaraktär kan 

försämra effekten av monetära belöningar (Bailey och Fessler, 2011).   

2.3 Herzbergs tvåfaktorteori 
I sin tvåfaktorteori betonar Herzberg (1959) skillnaden mellan “movement” (rörelse) 

och “motivation” (motivation). Herzberg hävdar att ledningen inte enbart ska nöja sig 

med att få sina medarbetare att prestera, utan även bör sträva efter att få sina 

medarbetare att vilja prestera. Motivationen hos de anställda bör öka genom aktiv 

utveckling, istället för att de enbart försöker få belöningar och undvika straff. 

Eftersom motivationsfaktorer kan variera mellan olika kulturer är det viktigt att 

faktorerna anpassas till den specifika situationen (Herzberg, 1987).  

Herzberg (1987) anser att motivationsfaktorer (inre faktorer) leder till ökad 

arbetstillfredsställelse och att hygienfaktorer (yttre faktorer) leder till minskat 

arbetsmissnöje. De inre faktorerna dvs. motivationsfaktorerna beskriver människans 

behov av att åstadkomma något och växa som människa. De yttre faktorerna dvs. 

hygienfaktorerna beskriver behovet av att undvika skada från omgivningen. Därför är 

det t.ex. nödvändigt att tjäna pengar för att undvika situationen att inte ha möjlighet 

att köpa mat. Motivationsfaktorernas effekt är långsiktigare jämfört med 

hygienfaktorernas, vilket leder till att de inte behöver berikas lika ofta som 

hygienfaktorerna (Herzberg, 1987). 

Grundprincipen i tvåfaktorteorin är enligt Herzberg (1959) att en individ som trivs på 

sin arbetsplats och som tillåts utvecklas och växa kommer att vara en mer produktiv 

och motiverad medarbetare. Herzberg anser att yttre motivation genererad från yttre 

belöningar som exempelvis bonus, kräver att belöningen hela tiden måste öka för att 

ha möjlighet att uppnå en motivationseffekt. Inre motivation bygger på det mänskliga 

behovet av att växa, en inneboende kraft, vilket leder till att de positiva effekterna 
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stannar kvar längre. Personlig utveckling är den ultimata belöningen och därför krävs 

inga yttre belöningar.     

Herzberg (1987) föreslår fyra centrala åtgärder för att främja motivation och 

prestation i arbetslivet. För det första bör den anställde utmanas till att utnyttja sin 

fulla potential, därför är det viktigt att arbetsförändringar genomförs. För det andra 

bör tråkiga och monotona arbetsuppgifter ersättas med maskiner, detta för att den 

anställde istället ska kunna få fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter. För det 

tredje är det viktigt att graden av monotoni i arbetsuppgiften minskas. Genom 

arbetsrotation bör de anställda slutligen få varierande arbetsuppgifter och möjlighet 

att tillämpa sina färdigheter.  

2.4 Self-determination Theory 
Self-Determination Theory (SDT) utvecklades av Ryan och Deci (2000b). 

Grundprincipen i teorin är att undersöka människors inneboende tendenser att vilja 

växa, utvecklas och ha möjlighet till självbestämmande. Enligt Ryan och Deci finns 

det tre behov hos människan som genererar motivation; kompetens, autonomi och 

samhörighet. Kompetens ser till behovet av att utvecklas och lära sig använda ny 

kunskap. Kunskap främjar inre motivation, men behöver även utvecklas tillsammans 

med en känsla av autonomi för att inte försämras. Autonomi kan likställas med 

självständighet och innebär möjlighet att själv kunna styra sina mål och beteenden. 

Det sista av de tre behoven är samhörighet, dvs. behovet av att få känna tillhörighet 

samt ha ett nära och säkert kontaktnät med andra individer. Uppfylls dessa tre 

psykologiska behov leder det till självbestämmande och att individen upplever inre 

motivation. Behoven behöver ständigt uppfyllas och bekräftas, vilket lättast sker 

genom social integrering med andra människor (Ryan och Deci, 2000b).  

Även om inre motivation är mycket viktig, så är det inte den enda typen av 

motivation. Mycket av det hur människor agerar påverkas inte av inre motivation. 

Efter barndomen inskränks individens frihet att agera enbart utifrån sin inre 

motivation. Sociala påtryckningar kan ibland göra vissa ointressanta aktiviteter 

nödvändiga, samma gäller för nya ansvarstaganden. Dessa inskränkningar är exempel 

på yttre motivation och kan härledas till att en aktivitet utförs för att uppnå ett resultat 

som går att särskilja, medan inre motivation betyder att individen utför en aktivitet för 

tillfredställelsen av aktiviteten i sig (Ryan och Deci, 2000b). Ryan och Deci (2000b) 

anser att en belöning som bidrar till yttre motivation, som ges vid en aktivitet 

påverkad av inre motivation kan förminska individens upplevda känsla av autonomi. 



! 10 

Detta bidrar till att individen upplever sig ha mindre kontroll då beteendet påverkas av 

belöningar och den inre motivationen riskerar att minska. Däremot ökar den inre 

motivationen när positiv feedback och uppmuntran ges, vilket medför att individen 

känner sig sedd, uppskattad och kompetent.  

2.5 Hackman och Oldhams Job Characteristics Model 
Hackman och Oldham (1974) byggde med sin teori Job Characteristics Model vidare 

på Herzbergs tvåfaktorteori. Hackman och Oldham hade samma ståndpunkt som 

Herzberg vad gäller att arbete bör berikas snarare än förenklas. De anställda skulle 

försöka prestera på en högre nivå för att det kändes bra när de gjorde det, istället för 

att motiveras av belöningar eller feedback från sin chef.  

Fundamentet för Hackman och Oldhams (1974) modell är fem centrala, positiva 

arbetskännetecken, som i sin tur resulterar i tre nödvändiga och betydelsefulla 

psykologiska tillstånd hos individen som gör att den inre motivationen utvecklas och 

bibehålls. Dessa fem arbetskännetecken är: 

• Uppgiftsvariation: Arbetsuppgiften innehåller varierande uppgifter som kräver 
vissa förmågor. 

• Uppgiftsidentitet: Betydelsen av att begripa hela arbetsprocessen. 
• Uppgiftsbetydelse: Vikten av att arbetsuppgiften uppfattas som meningsfull. 
• Självbestämmande (autonomi): Möjligheten att själv utforma sina egna 

arbetsuppgifter. 
• Feedback: Betydelsen av att få återkoppling på det utförda arbetsresultatet. 

De tre psykologiska tillstånden är: 

• En känsla av bra eller dåligt arbetsresultat. 
• En känsla av personligt ansvar. 
• En känsla av meningsfullhet. 

Om individen erfar alla psykologiska tillstånd resulterar det i högre trivsel, mer 

kvalitativt arbete och högre inre motivation. Motivationen är beroende av 

arbetsuppgiftens utformning och huruvida möjlighet finns att utvärdera resultatet av 

arbetsinsatsen. Ju högre värde själva arbetsuppgiften får i de tre psykologiska 

tillstånden, desto högre är potentialen att motivationen ökar (Hackman och Oldman, 

1974).  

Uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet och uppgiftsbetydelse bidrar till individens 

upplevelse att arbetsuppgiften är meningsfull. Självbestämmande bidrar till känslan 

av ansvar. Feedback är viktig för kunskapen om det slutliga resultatet. Hackman och 

Oldham (1974) anser att när individen erfar att arbetet är meningsfullt, upplever ett 
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personligt ansvar för slutresultatet, samt har kunskap om det slutliga resultatet, 

kommer hen att uppleva en högre inre motivation. En viktig faktor är att individen 

inte ska ha möjlighet att själv korrigera och ge sig beröm ifall arbetet saknar mening.  

Job Characteristics Model har fått kritik för att synen på arbetsinnehållet är förlegad 

och därmed inte relevant, detta eftersom arbetssättet har ändrats från att ha varit mer 

individuellt till att bli mer kollektivt med fler sociala moment i arbetsprocessen. 

Hackman och Oldham (2010) medger i sin artikel att det har skett stora förändringar 

och att arbetsprocesser idag innehåller fler sociala moment än förut. Däremot 

konstaterar författarna att problemen på arbetsplatserna fortfarande liknar de som 

fanns för 40 år sedan. Därmed anser författarna att Job Characteristics Model 

fortfarande är aktuell, särskilt beträffande studier som undersöker motivation. 

2.6 Analysmodell 
Den analysmodell vi utarbetat och använder baseras på vårt teoretiska ramverk. 

Analysmodellen kartlägger hur belöningssystem med monetära och icke-monetära 

belöningar används inom komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter och 

vilket inflytande detta har på individers motivation. De utvalda motivationsteorierna 

ger en överblick hur motivation förekommer, i form av inre och yttre motivation och 

vilket inflytande som sker på de anställda. !

 
 
Figur 2, Analysmodell!
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Den generella hypotesen rörande monetära belöningars effekt är att de leder till högre 

motivation och bättre prestation jämfört med om det inte hade funnits monetära 

belöningar. Dock kan en ökning i uppgiftens komplexitet leda till en minskning av 

belöningens positiva effekt på motivationen och prestationen. Monetära belöningar är 

mer effektiva när arbetsuppgifterna karaktäriseras av låg komplexitet, men enbart när 

uppgifterna anses vara relativt oattraktiva. Många av de arbetsuppgifter som kan 

motiveras av belöningar är ofta upprepande och monotona, dvs. icke-komplexa. 

Individer är mer benägna att uppnå inre motivation och prestera för sin egen skull när 

en uppgift är intressant och attraktiv. Vid en högre grad av komplexitet i 

arbetsuppgiften är individen i mindre behov av monetära belöningar då 

arbetsuppgiften i sig berikar den inre motivationen. Ju högre komplexitet 

arbetsuppgifterna har, desto större är behovet av specifik skicklighet och kunskap 

vilket ger utrymme för de faktorer som gynnar inre motivation. 

3. Metod:      

3.1 Undersökningens utgångspunkt 
För att besvara vår frågeställning och undersöka vilket inflytande belöningssystem i 

form av monetära och icke-monetära belöningar har på individers motivation 

beroende på om arbetsuppgiften karaktäriseras av låg respektive hög komplexitet 

valde vi att genomföra en tvåfallsstudie. De två studerade fallföretagen är båda 

verksamma i säljbranschen inom den privata sektorn, med hög respektive låg 

komplexitet i arbetsuppgifterna. Undersökningen gav oss en inblick i de anställdas 

preferenser kring motivation och hur dessa preferenser ser ut vid arbetsuppgifter med 

låg respektive hög komplexitet. Däremot hade undersökningen inte något syfte att 

jämföra de två olika företagen eller arbetsuppgifterna med varandra då det inte var 

möjligt att göra en jämförelse pga. att det var olika variabler som påverkade utfallet; 

olika storlek av urval, olika företag, olika arbetssituationer och olika belöningssystem. 

Med dessa förutsättningar kunde vi enbart uttala oss om företagen var för sig. 

Utgångspunkten för denna uppsats hade både en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökningsansats. Användandet av bägge metoderna ansågs nödvändigt för att 

kunna samla in data från båda företagen. Då urvalet hos Philips var litet hade 

möjligtvis en kvalitativ undersökningsmetod varit att föredra, men för att kunna 

tillämpa liknande metod för båda företagen var en kvantitativ och kvalitativ 

undersökningsmetod fördelaktig. Den kvalitativa ansatsen ansågs lämplig för att på 
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respektive företag få mer djupgående kunskap från de tillfrågade säljcheferna 

angående arbetsuppgifternas komplexitet och utformningen av företagens 

belöningssystem. Intervjuerna hjälpte dessutom oss att få en mer ingående förståelse 

för företagens situation, för att därigenom få en bättre insikt inom det undersökta 

området samt för att fastställa att uppgifterna svarade mot olika nivåer av komplexitet.  

Den kvantitativa ansatsen ansågs lämplig eftersom undersökningen till viss del 

eftersträvade att undersöka respondenternas syn på arbetsuppgifters komplexitet, 

arbetsmotivation och belöningssystem. Då det undersökta urvalet med arbetsuppgifter 

som karaktäriseras av icke-komplexitet var relativt stort, var en enkätundersökning att 

föredra. Även om det kan anses onödigt att undersöka båda typerna av komplexitet då 

vi inte kunde göra en jämförelse mellan dem, ansåg vi det intressant att synliggöra de 

separata resultaten. De resultat vi kom fram till kan bli en utgångspunkt för vidare 

forskning inom området komplexitet och motivation. 

3.2 Val av fallföretag och respondenter 
Vi valde att utföra vår undersökning på två företag där det, med utgångspunkten från 

behandlad teori, tydligt gick att urskilja om arbetsuppgifterna antingen var komplexa 

eller icke-komplexa och där företagen använde sig av monetära och icke-monetära 

belöningar. För att kategorisera de valda företagens komplexitet utgick vi från Perrow 

(1967) och Ashton (1990) i kombination med företagskontakt. Valet av fallföretag 

påverkades av både tillgänglighet och begränsat tidsschema.  

För att undersöka komplexa arbetsuppgifter genomfördes en studie på säljavdelningen 

hos företaget Philips Consumer Lifestyle Nordic AB (nedan benämnt Philips), som är 

en del av världens största elektroniktillverkningskoncern Royal Philips Electronics of 

the Netherlands. Studien genomfördes via en enkätstudie med säljavdelningen 

bestående av 10 anställda med sådana arbetsuppgifter som vi baserat på teorin 

klassade som komplexa. Detta samtidigt som säljchefen beskrev arbetsuppgifterna 

som varierande, med otydliga lösningsprocesser samt högre grad av kreativt tänkande 

och självständighet. Även en semi-strukturerad intervju genomfördes på plats på 

huvudkontoret i Kista med Richard Birgersson som är Key Account Manager och 

chef för säljavdelningen på Philips.  

För att undersöka icke-komplexa arbetsuppgifter genomförde vi en studie på 

säljavdelningen på Företag B, som valde att vara anonyma. Företaget är en oberoende 

låneförmedlare som förmedlar lån till flera av Sveriges ledande låneinstitut och 
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banker. Företaget består av en ledningsgrupp med placering i Stockholm och ett 

kundcenter beläget i södra delen av Sverige. Undersökningen genomfördes via en 

enkätstudie med de anställda vid företagets kundcenter som består av handläggare vid 

inkommande telefoni och Tele Marketing. Deras arbetsuppgifter var sådana som vi 

baserat på teorin klassade som icke-komplexa, eftersom arbetsuppgifterna beskrevs av 

säljchefen som relativt upprepande, med tydliga processer och instruktioner. Även en 

semi-strukturerad telefonintervju genomfördes med en säljchef på Företag B. Urvalets 

storlek för enkäten bestod av 80 anställda. 

3.3 Datainsamling 
I denna uppsats valde vi två metoder: enkätundersökning och semi-strukturerade 

intervjuer. Både enkätundersökningar och intervjuer är metoder som tillhandahåller 

primärdata, vilket betyder data som erhålls direkt från den aktuella undersökningen 

(Saunders et al., 2012). En flerfaldig forskningsstrategi av detta slag kan enligt 

Bryman och Bell (2005) kallas komplement och är aktuell då de två 

forskningsstrategierna används i syfte att få olika aspekter av en undersökning att 

komplettera och passa ihop med varandra vilket är fallet för vår studie. Anledningen 

till att även intervjuer genomfördes var för att vi ville ha en djupare insikt i respektive 

företag.   

Den lämpligaste forskningsutformningen för att besvara vår problemformulering var 

fallstudie. Fallstudier kan använda både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket vi 

tillämpade i vår undersökning. Målet med fallstudier är att belysa det undersökta fallet 

på ett ingående sätt och utifrån det genomföra en teoretisk analys (Saunders et al., 

2012). Vi genomförde en tvåfallsstudie för att tillföra djupare insikter och kunskap 

rörande frågeställningen och därmed bidra till tidigare forskning inom 

arbetskomplexitet och motivation.  

3.3.1 Enkätstudie!
Enligt Saunders et al. (2012) är enkätstudie en av de mest använda metoderna för 

datainsamling. Då varje respondent besvarar samma uppsättning frågor, ansåg vi att 

det var ett effektivt sätt att samla information från en stor population för att sedan 

genomföra en kvantitativ analys. Däremot finns det negativa sidor med enkätstudier. 

Respondenterna var begränsade i sin möjlighet att svara och det var ogörligt att fånga 

deras djupare tankar och synpunkter kring varje fråga. Det fanns heller ingen 

möjlighet att tolka respondenternas kroppsspråk eller göra ytterligare uppföljning av 

svaren. Risken för feltolkningar var större jämfört med intervjuer eftersom 
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respondenterna inte hade möjligheten att föra dialog eller ställa frågor till personerna 

som utformat enkäten. En annan risk med enkätstudier var att svarsfrekvensen 

riskerade att bli otillräcklig, därför valde vi att ha slutna enkätfrågor och skickade 

även ut påminnelser. Helst krävs en svarsfrekvens kring 60-70 % för att resultatet ska 

anses acceptabelt (Bryman och Bell, 2005).!

Vi ansåg att enkätstudie var en lämplig metod för att erhålla primärdata från ett stort 

antal respondenter. Dessutom gjorde företagens geografiska lokalisering det svårt för 

oss att själva genomföra en undersökning på plats.  

Den internetbaserade enkäten utformades i Google Sheets och skickades per e-mail 

till de anställda via kontakt med säljcheferna på respektive fallföretag och blev 

därmed självadministrerande. Enkätstudien (se Bilaga 1) bestod av 45 slutna frågor 

och utformades för att representera de fem olika delarna i uppsatsens teoretiska 

ramverk. Del 1 behandlade monetära och icke-monetära belöningar. Del 2 behandlade 

synen på arbetskomplexitet. Del 3 behandlade utvalda faktorer från Herzbergs 

tvåfaktorteori. Del 4 behandlade utvalda faktorer från SDT och Del 5 behandlade 

utvalda faktorer från Job Characteristic model. 

Respondenterna svarade på enkätfrågorna genom att gradera påståendena på en skala 

1 till 5. Svaren behandlades konfidentiellt och alla respondenter var anonyma, vilket 

medförde att hänsyn till den etiska aspekten togs. I enkätstudien användes till största 

del Likertskalan, eftersom den anses vara den lämpligaste metoden för att mäta 

inställningen till ett visst påstående. Likertskalan är uppbyggd på en unipolär skala 

som går från “Stämmer inte alls” till “Stämmer mycket bra”. Detta underlättar 

respondentens ställningstagande inför ett påstående (Bryman och Bell, 2005). 

För att öka validiteten genomfördes ett test av enkäten genom att den skickades ut till 

fyra personer verksamma inom näringslivet, som besvarade enkäten för att sedan 

återkomma med synpunkter. Detta genomfördes för att bearbeta frågorna i enkäten så 

att problem inte skulle uppstå när respondenterna besvarade frågorna. Med hjälp av 

testet togs frågor som i princip behandlade samma ämne eller riskerade att uppfattas 

som svårtolkade bort. Testet av enkäten ökade datainsamlingens validitet.  

Resultaten från enkäten sammanställdes genom att svarsfördelningen undersöktes. Vi 

valde att undersöka 25:e percentilen, medianen och 75:e percentilen samt typvärdet. 

Dessa är spridningsmått som gav en bild av hur respondenternas svar fördelade sig.  
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3.3.2 Intervjustudie 
Saunders et al. (2012) beskriver metoden intervjustudie som en målmedveten 

konversation mellan två eller flera personer. Det är av stor vikt att ställa målmedvetna 

frågor till respondenten, lyssna och tolka svaren, för att vid ett senare tillfälle 

analysera dem. Genom att använda intervjuer går det att samla viktig och pålitlig data 

som är relevant för att besvara problemformuleringen. Intervjuer ger även möjligheten 

att tolka exempelvis kroppsspråk och andra kommunikationssätt. Dock är detta något 

som inte kan uppfattas vid en telefonintervju (Bryman och Bell, 2005). 

Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att vissa huvudteman 

samt vissa nyckelfrågor var bestämda i förväg (Saunders et al., 2012). Intervjuerna 

gav oss en klarare bild av hur de två företagen strukturerat sina belöningssystem, hur 

de tror att denna form av ekonomistyrning motiverar de anställda samt hur de ser på 

synen av komplexitet i sina egna arbetsuppgifter. Att använda semi-strukturerade 

intervjuer var viktigt för vår studie eftersom vi som intervjuledare hade möjligheten 

att själva välja när och om eventuella uppföljningsfrågor skulle ställas, med hänsyn 

till respondenternas reaktioner och svar. Detta ledde till att vi fick utförligare svar på 

exakt det vi ville veta.  

Vi intervjuade två personer: 

• Rickard Birgersson, Key Account Manager med ansvar för säljarna på Philips. 

Intervjun genomfördes på huvudkontoret i Kista och pågick i ca 45 minuter.  

• En säljchef från Företag B där vi utelämnar namnet med hänsyn till företagets 

krav på anonymitet. Intervjun genomfördes per telefon och pågick i ca 45 

minuter. 

3.3.3 Urval 
Urvalet för vår studie inriktades på att hitta respondenter med arbetsuppgifter som 

svarade mot varierande grad av komplexitet. Att fastställa arbetsuppgifters grad av 

komplexitet är svårt. Därför gjordes urvalen för denna studie utifrån vårt teoretiska 

ramverk rörande komplexitet och att arbetsuppgifterna svarade mot teorin, samt mot 

vår egen och chefernas syn på komplexitet. Detta medförde att varje respondent 

svarade mot rätt typ av komplexitet vilket ökade studiens validitet.  

De urval vi gjorde var av icke-slumpmässig karaktär och baserade sig på ett 

bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2005), detta eftersom vi distribuerade enkäten 

till respondenter som fanns tillgängliga för oss och där vi redan visste graden av 
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arbetsuppgiftens komplexitet. Dock var det svårt att i efterhand veta att just dessa 

respondenter gav en representativ bild, vilket gör det omöjligt att generalisera 

resultatet (Bryman och Bell, 2005). Denna risk för felaktighet minskades något då 

komplexiteten granskades gentemot teorin och även diskuterades med respektive 

säljchef före enkäterna skickades ut. Vi ansåg detta lämpligt eftersom säljcheferna 

hade stor insikt i arbetsprocesserna och var enligt vår mening bäst lämpade att 

bekräfta hur arbetskomplexiteten såg ut i deras egna företag. 

3.4 Operationalisering 
De fem utvalda teoridelarna som återges i det teoretiska ramverket sammanfogades 

till en analysmodell. Analysmodellen låg som grund för utformningen av 

enkätfrågorna och de semi-strukturerade intervjuerna. 

Del 1 i enkätstudien behandlade frågor som rör monetära och icke-monetära 

belöningar. Studien ämnade här fånga respondenternas inställning till hur monetära 

och icke-monetära belöningar påverkat deras arbetsmotivation. Frågorna kring denna 

del utformades från teoridelen om belöningssystem som främst refererar till Olve och 

Samuelson (2008). Exempel på enkätfråga från del 1: Min arbetsmotivation påverkas 

av… Den bekräftelse och beröm jag får från mina medarbetare och min chef när jag 

utfört en uppgift.  

Del 2 behandlade synen på arbetskomplexitet och enkätfrågorna utformades från 

Ashton (1990) och Perrow (1970). Frågeblocket bestod av åtta frågor och studien 

ämnade här fånga respondenternas syn på arbetskomplexiteten i arbetsuppgifterna. 

Exempel på enkätfråga från del 2: Mina arbetsuppgifter har en tydlig struktur med 

tydliga arbetsrutiner. 

Del 3 behandlade Herzbergs tvåfaktorteori och utformningen av frågorna inspirerades 

av tidigare forskning som använt sig av Herzbergs tvåfaktorteori. Sommerfeldt (2010) 

utformade en enkät innehållande 53 frågor till sin studie. Då vi ansåg att 53 

enkätfrågor vara alltför många, valdes sju frågor som ansågs mest relevanta för 

studien och som var kopplade till hygien- och motivationsfaktorerna. Studien ämnade 

här fånga respondenternas inställning till hur olika hygien- och motivationsfaktorer 

påverkat deras arbetsmotivation. Exempel på enkätfråga från del 3: Min 

arbetsmotivation påverkas av… Att mitt arbete får mig att växa som person. 
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Del 4 behandlade Self-Determination Theory (SDT). Enkätfrågorna utformades från 

teorin och frågeblocket bestod av åtta enkätfrågor. Frågorna valdes ut baserat på att de 

innehöll påståenden som kunde kopplas till yttre respektive inre motivation. Studien 

ämnade här fånga respondenternas inställning kring varför de valde att arbeta kvar på 

arbetsplatsen och deras inställning till yttre och inre motivation. Exempel på 

enkätfråga från del 4: Jag fortsätter arbeta på min nuvarande arbetsplats… För 

tillfredsställelsen jag får för att ta mig an intressanta utmaningar. 

Del 5 behandlade Job Characteristics Model genom att tillämpa Hackman och 

Oldhams (1980) Job Diagnostic Survey, som är ett instrument för att mäta i vilken 

mån arbetet är utformat för att höja arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. 

Alla 23 frågor från Job Diagnostic Survey valdes inte, utan enkätdelen bestod av 12 

frågor som berörde hur arbetsuppgiften var utformad och hur feedback gavs till de 

anställda. Studien ämnade här fånga respondenternas uppfattning om sina 

arbetsuppgifter. Exempel på enkätfråga från del 5: Jag får kontinuerlig feedback om 

hur jag utför mitt arbete från min chef och medarbetare. 

3.5 Metodkritik 
Undersökningens urval var inte slumpmässigt, vilket medförde att resultatet av 

studien inte kunde generaliseras på en arbetsplats med differentierad komplexitet i 

arbetsuppgifterna. Detta påverkade studiens reliabilitet negativt. Med reliabilitet avses 

i vilken utsträckning resultatet från data som insamlats skulle vara detsamma vid 

upprepade mätningar, alltså resultatets tillförlitlighet. Det optimala för att uppnå en 

hög reliabilitet är att urvalet bör ske slumpmässigt samt att respondenterna i sina svar 

inte påverkas av faktorer som inte har med studien att göra. Exempel på sådana kan 

vara att respondenterna besvarar enkäten i tidsbrist och inte i lugn och ro eller att de 

har en uppfattning om hur de förväntas svara (Saunders et al., 2012). Huruvida 

respondenterna besvarade denna enkät i lugn och ro har vi ingen uppfattning om, 

vilket kan ha sänkt reliabiliteten. Det är av stor vikt att belysa att urvalet skett genom 

bekvämlighetsurval, alltså genom det urval som varit möjligt att göra genom 

företagskontakter och möjligheten till åtkomst. Detta medförde risk för att studien 

som tidigare nämnt inte är representativ för ett generellt urval. 

Ytterligare metodkritik som bör beaktas när det gäller studien är dess validitet, vilket 

innebär i vilken mån undersökningen mäter det som den avsett mäta. För att stärka 

validiteten bör intervju- och enkätfrågor vara kopplade till studiens teori och dess 

forskningsfråga (Saunders et al. 2009). Detta hade vi i åtanke vid utformningen av 
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enkäten och intervjuerna. Enkätfrågorna utformades efter Likertskalan vilket 

medförde vissa validitetsproblem. Siffrorna mellan de två extremvärdena 1 och 5 var 

för respondenterna öppna för fri tolkning, vilket medförde svårigheter vid tolkningen 

av resultaten, eftersom de till viss del krävt självskattning. Vi är medvetna om detta 

och vet att enkätresultaten därför inte ger en fullständig bild av respondenternas 

åsikter.  

Eftersom vissa av enkätfrågorna baserades på tidigare genomförda undersökningar 

översattes frågorna från engelska till svenska. Detta medförde en risk att frågornas 

innebörd kan ha ändrats och att frågorna kunde missuppfattats. För att motverka detta 

genomfördes som tidigare nämnt ett test av enkäten där vi fick återkoppling om 

nödvändiga ändringar. 

Kritik kan även riktas mot urvalsstorleken beträffande de två olika fallföretagen, 

vilket har medfört att undersökningens reliabilitet minskat. Anledningen till att urvalet 

med komplexa arbetsuppgifter var mindre var för att vi inte hade tillgång till fler 

respondenter på den aktuella arbetsplatsen. För att minimera kritiken gällande att 

resultaten inte är jämförbara har vi varit noggranna med att tydligt särskilja båda 

företagen för att undvika jämförelse i presentationen av de empiriska resultaten och 

analysen.  

4. Empiri 

4.1 Intervjustudie Philips 
Vi har genomfört en intervju på Philips med Rickard Birgersson (2014), Key Account 

Manager och säljchef. Birgersson beskriver säljarnas arbetsuppgifter och processer 

som väldigt varierande. Till viss del är det tydliga processer, karakteristiska för stora 

bolag, men i kundrelationerna finns ett behov av många olika speciallösningar, vilket 

gör att arbetsprocessen skiljer sig mycket från kund till kund. Arbetsuppgifterna kan 

variera exempelvis beroende på årstid och kunderna. Säljarna har stor självständighet 

i arbetet eftersom de lägger upp sin arbetstid själva, men vid kundkontakt har de en 

presentation med fast agenda. Större speciallösningar måste gå via säljchefen. 

Grundplattformen är given, men utöver den har säljarna ett stort eget ansvar. 

Birgersson uppger att säljarna inte nödvändigtvis behöver tidigare utbildning, förutom 

försäljningserfarenhet. Philips tillämpar internutbildning framför allt gällande 

nyanställda. När det gäller belöningssystemet på Philips har säljarna fast lön med 
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tillkommande bonus. Alla har samma procentsats, men bonusen varierar beroende på 

grundlönen. Säljarna har även olika mål beroende på vilket distrikt de ansvarar för. 

Philips använder sig av kvartalsbonusar som säljarna får om de lyckats uppnå målet 

för varje kvartal. Säljarna har också vissa kundkontakter som de ska besöka en gång 

varje månad som också är bonusrelaterade, men till största delen är bonusen relaterad 

till kvartalsmålen. Bonusen baserar sig på föregående års resultat och målen beskrivs 

som svåra att uppnå. Något som diskuteras internt är, enligt Birgersson att ändra 

bonussystemet genom att införa en ”stretch” som skulle innebära att bonusen ökar om 

säljarna överträffar det utsatta målet. Birgersson tror på systemet med bonus, det 

triggar säljarna och införandet av den nya ”stretchen" skulle bidra till ökad motivation 

att nå uppsatta mål. 

På frågan om Birgersson tror att det nuvarande belöningssystemet är det mest 

optimala för att belöna och motivera säljarna, svarar han att det nuvarande systemet 

fungerar bra och han tror det blir ännu bättre om ”stretchen” införs. Samtidigt anser 

Birgersson det är viktigt att ha kontinuerlig uppföljning veckovis så att alla säljare vet 

sina bonusmål och hur de ligger till. Av tidigare erfarenheter från ett annat företag såg 

Birgersson problem med att säljarna där hade för lättuppnåeliga bonusmål och därmed 

tappade sin “hunger” och motivation att fortsätta prestera. På Philips är bonusmålen 

svåra att uppnå, men när de väl uppnås är bonusen hög. Vidare anser Birgersson att 

det bl.a. är säljarnas personlighet och ålder som avgör hur mycket de hungrar efter 

bonus. Philips som företag riktar in sin rekrytering på att hitta drivna, målinriktade 

individer som passar in. 

När det gäller icke-monetära belöningar uppger Birgersson att Philips arbetar mycket 

med feedback och uppmuntran. Dels skickas veckomail ut, dels hålls veckomöten där 

säljarna rapporterar in veckans resultat och prognoser för nästkommande vecka. Det 

är inte enbart siffror som diskuteras, utan även hur veckan varit överlag. Feedback ges 

kontinuerligt och Birgersson poängterar vikten av att lyfta fram personer som gjort 

något bra. 

Företaget brukar hålla sina konferenser på huvudkontoret i Kista, men testade senast 

att åka iväg på bl.a. hummerfiske vilket bidrog till god stämning och att gemenskapen 

stärktes. Resan var mycket uppskattad och de anställda pratade länge om den efteråt. 

Birgersson kommer att fortsätta med detta då han märkt att det blir bättre diskussion i 

gruppen, mer avslappnat och högre motivation. Sammanhållningen ökar och säljarna 
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upplever att de får någonting extra. Att höja lönen är inte alltid det som ger effekt i 

längden, anser Birgersson. 

När vi frågar Birgersson om vad han tror skulle hända om de tog bort bonusen som 

belöning, tror han att det på lång sikt skulle vara väldigt förödande för företaget. Han 

tror att mycket av drivkraften skulle försvinna, att göra det lilla extra som exempelvis 

jobba lite senare på kvällarna eller träffa extra kunder för att nå upp till bonusmålen. 

Däremot kan det vara skillnad beroende på hur länge man arbetat inom företaget. För 

vissa av säljarna som arbetat längre märker Birgersson att bonusuppföljningen är 

viktigare, medan säljare som är nyare i arbetet motiveras mer av att få visa 

framfötterna och få bekräftelse. 

För att utveckla icke-monetära belöningar ytterligare, kommer Birgersson att ha en 

avslutande årskonferens där de som lyckats lite extra lyfts fram. Han anser det är 

viktigt att säljarna får uppmärksamhet, då de är ensamma i sitt arbete och kan uppleva 

att ingen ser vad de gör. Det kan vara svårt för säljarna är att få privatlivet och 

arbetslivet att gå ihop då de är borta väldigt mycket. Där är motivationen en viktig 

faktor, men Birgersson har märkt att säljarna accepterat och anpassat sig väl till detta.  

4.2 Intervjustudie Företag B 
Vi genomförde intervjustudien på företag B genom en telefonintervju med deras 

säljchef (2014) som berättade att företaget har en så kallad operativ avdelning med två 

olika team som jobbar mot provisionsbaserad lön. Det ena teamet består av deras 

serviceavdelning som genomför kunduppföljningar på nuvarande kunder eller kunder 

som använt sig av företagets tjänster tidigare. Säljarna i detta team arbetar i huvudsak 

med utgående telefoni. Det andra teamet består av företagets lånehandläggning där 

säljaren hjälper kunden, allt från låneansökan till eventuell utbetalning av lån. Syftet 

med denna försäljning är att informera kunden om företagets tjänster och erbjuda 

olika offerter från banker. I detta team jobbar säljarna med både inkommande och 

utgående telefoni. 

Beträffande arbetsuppgifternas komplexitet anser säljchefen att arbetsprocesserna vid 

båda avdelningarna är upprepande och mer åt det icke-komplexa hållet, då 

situationerna inte skiljer sig så mycket från kund till kund. Olika kundscenarier kan 

förekomma, men i ett längre tidsförlopp är arbetsuppgifterna likvärdiga. När det gäller 

självständigheten i arbetsuppgifterna förklarar säljchefen att det finns ett flertal lagar, 

förordningar och branschregler som de anställda i företaget måste förhålla sig till, 
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vilket medför att de anställda är relativt reglerade. Även kunddialogerna är styrda med 

checklistor som säljarna måste följa med information som måste förmedlas i varje 

samtal. Utöver det har säljarna självständighet att själv lägga upp kommunikationen 

med kunderna och bestämma sin säljstil.  

Säljchefen berättar också att de anställdas självständighet hämmas eftersom företaget 

avgör när återkoppling till en kund sker, vilket minskar inflytandet över vilket 

arbetsmoment säljarna gör och när. Varje säljare genomgår en utbildningsperiod på 

tre veckor för serviceavdelningen och sju veckor för lånehandläggningsavdelningen. I 

utbildningen varvas teori med praktik och ingen tidigare utbildning krävs.  

Företagets belöningssystem fungerar på serviceavdelningen genom ett system som 

betalar för antalet kunder som återanvänder företagets tjänster. Det finns även en 

betalning baserad på förbättring för kunden genom att befintliga lån hos andra institut 

samlas ihop och flyttas till Företag B. Extra betalt får den anställde också om kunden 

söker lånet tillsammans med en medsökande. På handläggningsavdelningen sker 

provisionsbetalningen när kunderna använder sig av företagets tjänster och om lån i 

slutändan utbetalas. Försäljning av låneskydd och utgiftsskydd är merförsäljning som 

ger ytterligare betalning.  

När vi diskuterar med säljchefen om hon tror att detta belöningssystem är mest 

optimalt för att belöna och motivera, anser hon att belöningssystem är ett pågående 

aktivt arbete för att främja önskvärt beteende. Ett förlegat belöningssystem motiverar 

inte utan kan stjälpa istället för att hjälpa. Företag B uppdaterar sitt provisionssystem 

några gånger per år för att det ska motsvara de värden som är viktiga för företaget och 

kunderna. Enligt säljchefen är det mycket beroende på arbetsuppgiftens karaktär om 

man vid användningen av provisionsbetalning lyckas öka motivationen och därmed 

prestationen. Säljarna har själva uttryckt att provisionssystemet bidrar med 

“spänning” i en annars ganska monoton arbetsvardag. Säljchefen tror att det är 

engagemanget hos den anställde gentemot arbetsgivaren och inte belöningssystemet i 

sig som bidrar till att man ger det lilla extra i de olika arbetsuppgifterna. 

Företag B använder sig även av belöningar som betraktas som icke-monetära. Att 

bjuda in de anställda till diskussioner kring företaget, att de får delta i 

utvecklingsprojekt och ta del av kontinuerlig information samt att de får känna sig 

betydelsefulla för företaget, är viktigt.  



! 23 

Övriga icke-monetära belöningar som företaget använder är att alla säljare en gång i 

månaden får feedback på sitt arbete. Företaget har medvetet valt att ha små säljteam 

även om arbetsuppgifterna inte är så komplexa, detta för att säljarna ska känna 

grupptillhörighet och att de utgör en betydelsefull del av gruppen. I varje grupp finns 

en säljcoach som gör att säljarna alltid har nära till feedback och hjälp. Att ge 

konstant feedback och uppskattning är viktigt för företaget.  

På frågan om säljchefen personligen tror att provision ökar motivationen svarar hon 

att det är individuellt för varje individ. En del säljare triggas av att göra kunden nöjd, 

en del av att få gruppen att prestera så bra som möjligt och andra av vad som står i 

lönekuvertet. Däremot tror säljchefen att företaget att provision medför ökad 

prestation, eftersom de säljare som motiveras av den typen av belöningssystem 

stimuleras. Säljchefens avslutande åsikt kring provisionsbetalning är att belöning i 

form av provision kan ge ytterligare variation och föränderlighet i arbetet samt 

möjlighet att själv påverka sin prestation, när arbetsuppgifterna i sig inte erbjuder det. 

4.3 Svarsfrekvens: 
Antalet respondenter som svarat på enkäten från Philips är 10 personer och 60 personer 

från Företag B. Av respondenterna från Philips svarade alla på enkäten, vilket ökar 

trovärdigheten för undersökningen, även om urvalet för de komplexa arbetsuppgifterna är 

mindre än för de icke-komplexa. Alla respondenter från Philips besvarade enkätfrågorna 

fullständigt, utan att utelämna några frågor.  

I Företag B där icke-komplexa arbetsuppgifter undersöktes skickades enkäten ut till 80 

personer, vilket gör att svarsfrekvensen är 75 % och bortfallet 25 %. Svarsfrekvensen från 

Företag B är en bra svarsfrekvens som ger oss möjligheten att framställa en relativt 

trovärdig bild av de anställdas preferenser, som kategoriseras som icke-komplexa. I 

enkätutskicket uppmanades respondenterna att svara fullständigt på alla enkätfrågor. 

Detta uppnåddes då ingen av respondenterna utelämnade några frågor, vilket underlättade 

vid de statistiska beräkningarna.    

Det totala urvalet bestod av 90 personer vilket resulterar i en total svarsfrekvens på 78 % 

och ett bortfall på 22 %.  

4.4 Resultat av enkätstudie 
Nedan presenteras resultatet från enkätstudien som har genomförts på de två olika 

fallföretagen. Vi kommer att presentera resultatet från enkätens fem olika delar, som är 

kopplade till det teoretiska ramverkets olika delar.  
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4.5 Belöningssystem  

Tabell 1, Belöningsystem 
 
I tabellen ovan presenteras resultatet av enkäten som behandlar monetära (frågor 6 och 7) 

och icke-monetära (frågor 1-5 och 8-9) belöningar och hur dessa påverkar 

respondenternas arbetsmotivation.  

4.5.1 Philips 
När det gäller komplexa arbetsuppgifter hos Philips tyder enkätsvarens fördelning på att 

det som influerar dessa individers arbetsmotivation till stor del är icke-monetära 

belöningar som möjligheten till befordran (25:e percentilen: 4, median: 5, 75:e 

percentilen: 5) och bekräftelse och beröm från medarbetare samt chef vid utförd uppgift 

(25:e perceptilen: 4, median: 4, 75:e percentilen: 5). Även monetära belöningar som 

löneförhöjning (typvärde: 5) och bonus (typvärde: 5) indikerar att arbetsmotivationen 

påverkas positivt. Däremot har frågan kring bonus som motivationsfaktor en relativt låg 

25:e percentil på 3,25. Det som enligt fördelningen indikerar en lägre påverkan gällande 

arbetsmotivationen är aktiviteter utanför arbetsplatsen med kollegor (typvärde: 3) samt 

små spontana belöningar (typvärde: 3).  

4.5.2 Företag B 
Vid Företag B där respondenterna representerar icke-komplexa arbetsuppgifter tyder 

fördelningen av enkätsvaren att det som påverkar arbetsmotivationen till stor del är 

löneförhöjning (25:e percentilen: 4, median: 5, 75:e percentilen: 5), följt av befordran 

(25:e percentilen: 4, median: 4, 75:e percentilen: 5). Majoriteten av respondenterna angav 

höga värden på samtliga frågor. Många av påståendena, exempelvis provision, har fått 

typvärde (5), men också en 25:e percentil (3) vilket indikerar skillnader bland 

respondenterna.  

 

 



! 25 

4.6 Arbetskomplexitet 
 

Tabell 2, Arbetskomplexitet. 
 
I tabellen ovan presenteras resultatet av enkäten som behandlar synen på 

arbetskomplexitet. 

4.6.1 Philips 
Bland respondenterna med komplexa arbetsuppgifter på Philips ansåg majoriteten att de 

olika påståendena i hög grad stämmer. Bland annat anser de att arbetsuppgifterna kräver 

en hög grad av koncentration och bearbetning och att arbetsuppgifterna kräver 

omfattande bearbetning och analys för att nå en lösning (25:e percentilen: 4, median: 4, 

75:e percentilen: 4,75) samt att arbetsuppgifterna kräver hög grad av eget kreativt 

tänkande för att nå en lösning (25:e percentilen: 4, median: 4, 75:e percentilen: 5). Att 

arbetsuppgifterna ofta innehåller upprepande processer (25:e percentilen: 2,25, median: 

3, 75:e percentilen: 3,75) eller att de har en tydlig struktur med tydliga arbetsrutiner (25:e 

percentilen: 3, median: 3, 75:e percentilen: 3) stämmer inte i lika hög grad in på 

arbetsuppgifterna vid Philips. 

4.6.2 Företag B 
Bland respondenterna på Företag B med icke-komplexa arbetsuppgifter ansåg majoriteten 

att många av de olika påståendena inte stämde. De ansåg bland annat att påståendena 

arbetsuppgifterna varierar ofta (25:e percentilen: 1, median: 3, 75:e percentilen: 3), 

kräver omfattande bearbetning och analys för att nå en lösning (25:e percentilen: 1, 

median: 2, 75:e percentilen: 3) och innehåller otydliga lösningsprocesser (25:e 

percentilen: 1, median: 3, 75:e percentilen: 3) i lägre grad stämde in på deras 

arbetsuppgifter. Dock har vissa påståenden som respondenterna gett låga värden även fått 

relativt höga typvärden, vilket antyder att vissa respondenter anser att påståendena 

stämmer, men att majoriteten värderat dem lågt. Det påstående som respondenterna 

värderat högt är arbetsuppgiften innehåller upprepande processer (25:e percentilen: 4, 

median: 5, 75:e percentilen: 5 och typvärdet 5) vilket indikerar att detta påstående 

stämmer in på respondenternas arbetsuppgifter.  
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4.7 Herzbergs tvåfaktorteori 
 

Tabell 3, Herzbergs tvåfaktorteori 
 
I tabellen ovan presenteras resultatet av enkäten som behandlar frågor kring Herzbergs 

tvåfaktorteori, motivationsfaktorer, hygienfaktorer och hur arbetsmotivationen påverkas. 

4.7.1 Philips 
Fördelningen av enkätsvaren indikerar att individer med komplexa arbetsuppgifter i 

högre grad motiveras av att jobbet ger dem mer erfarenhet och utökade kunskaper  

(25:e percentilen: 5, median: 5, 75:e percentilen: 5), följt av känslan av att åstadkomma 

något med arbetet (25:e percentilen: 4, median: 5, 75:e percentilen: 5). Överlag anser 

respondenterna att alla de olika påståendena har en hög påverkan på deras 

arbetsmotivation. Dock finns en antydan till att de anställda vid Philips i något lägre grad 

motiveras av att ha anställning och inkomsttrygghet och att ha balans mellan arbetsliv 

och privatliv (25:e percentilen: 3, median: 3,5, 75:e percentilen: 4). 

4.7.2 Företag B 
Fördelningen av enkätsvaren indikerar att för individerna med icke-komplexa 

arbetsuppgifter var det högst värderade påståendet att ha anställning och 

inkomsttrygghet och att ha goda relationer med sina medarbetare och chefer (25:e 

percentilen: 4, median: 5, 75:e percentilen: 5). De påståenden som respondenterna 

värderade något lägre var att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv (25:e 

percentilen: 3, median: 4, 75:e percentilen: 5), följt av att arbetet får hen att växa som 

person (25:e percentilen: 3,75, median: 4, 75:e percentilen: 5) 
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4.8 Self-Determination Theory 

Tabell 4, Self-Determination Theory 
 
I tabellen ovan presenteras resultatet av enkäten som behandlar frågor kring Self-

Determination Theory och varför individer fortsätter att arbeta kvar på sin arbetsplats. 

Frågorna 19 (för inkomsten) och 25 (tjänsten ger anställningstrygghet) behandlar faktorer 

som påverkar och bidrar till yttre motivation, medan resterande frågor behandlar faktorer 

som påverkar och bidrar till inre motivation. 

4.8.1 Philips 
När det gäller komplexa arbetsuppgifter och de anställda på Philips finns en antydan att 

orsakerna till att individerna fortsätter arbeta kvar på arbetsplatsen influeras av inre 

motivation. Enkätsvarens föredelning indikerar att respondenterna i något högre grad 

motiveras av tillfredställelsen att ta sig an intressanta utmaningar (25:e percentilen: 4, 

median: 4, 75:e percentilen: 5), för att de vill prestera samt för att de gillar att lära sig 

nya saker (25:e percentilen: 4, median: 4, 75:e percentilen: 4,75). Faktorerna 

anställningstrygghet (25:e percentilen: 2, median: 3, 75:e percentilen: 3) och inkomsten 

(25:e percentilen: 3, median: 4, 75:e percentilen: 4) som berör yttre motivation har 

respondenterna angett något lägre värden på. Även faktorn som berör inre motivation för 

att arbetet har blivit en viktig del av min personlighet och mitt liv har respondenterna 

angett något lägre värde på.   

4.8.2 Företag B 
När det gäller icke-komplexa arbetsuppgifter och de anställda på Företag B finns en 

antydan att orsakerna till att individerna fortsätter arbeta kvar på arbetsplatsen influeras 

av inkomsten (25:e percentilen: 4, median: 4, 75:e percentilen: 5), följt av att tjänsten ger 

anställningstrygghet (25:e percentilen: 3, median: 4, 75:e percentilen: 5). Gällande 

inkomsten och anställningstrygghet är typvärdet högst (typvärde: 5) vilket kan antyda att 

de flesta respondenterna värderar dessa faktorer högre. Även faktorn för att individerna 

vill prestera (25:e percentilen: 3, median: 4, 75:e percentilen: 5) värderades relativt högt. 

Faktorer som respondenterna värderade något lägre var att jobbet låter mig uppnå viktiga 

målsättningar, för tillfredställelsen att ta mig an intressanta utmaningar samt frågan att 
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arbetet har blivit en viktig del av min personlighet och liv (25:e percentilen: 2, median: 3, 

75:e percentilen: 4). 

4.9 Job Characteristics Model 
 

Tabell 5, Job Characteristics Model 
 
I tabellen ovan presenteras resultatet av enkäten som behandlar Job Characteristics 

Model. De 12 frågorna berör arbetsuppgiftens utformning och hur feedback ges till de 

anställda. 

4.9.1 Philips 
När det gäller komplexa arbetsuppgifter och anställda på Philips indikerar enkätresultatet 

att arbetsuppgifterna karaktäriseras av att de anställda nästan fullständigt har ansvar för 

att bestämma hur och när arbetet ska utföras samt att arbetsuppgifterna tillåter de 

anställda att vara en del av beslutsfattandet (25:e percentilen: 4, median: 5, 75:e 

percentilen: 5). Det går även att urskilja att respondenterna i relativt hög grad anser att de 

har möjlighet att utföra många olika arbetsuppgifter och använda sig av varierande typer 

av kunskaper och färdigheter (typvärde: 4). Respondenterna har angivit relativt höga 

värden på de resterande påståendena, dock går det att urskilja att arbetet varken anses 

vara simpelt och upprepande (25:e percentilen: 1, median: 1, 75:e percentilen: 2) eller att 

arbetet till största grad består av rutinarbete som är förutsägbart (25:e percentilen: 1, 

median: 2, 75:e percentilen: 2).  

4.9.2 Företag B 
När det gäller icke-komplexa arbetsuppgifter och anställda på Företag B indikerar 

enkätresultatet att arbetsuppgifterna karaktäriseras av att arbetet är simpelt och 

upprepande förutsägbart samt att arbetet till största grad består av rutinarbete som är 

förutsägbart (25:e percentilen: 3, median: 4, 75:e percentilen: 5 och typvärde: 5). 

Resultatet visar att respondenterna angav relativt låga värden när det gäller påståendena 

jag har stor frihet i bestämmandet av hur arbetsprocessen ska se ut och mitt arbete 

tillåter mig vara en del av beslutsfattandet (25:e percentilen: 1, median: 2, 75:e 



! 29 

percentilen: 3 och typvärde: 1). Ytterligare påståenden som tyder på icke-komplexa 

arbetsuppgifter är frågorna jag har nästan fullständigt ansvar för att bestämma hur och 

när arbetet ska utföras (25:e percentilen: 1, median: 2, 75:e percentilen: 3 och typvärde: 

2) samt jag har möjligheten att utföra många olika arbetsuppgifter och använda mig av 

varierande typer av kunskaper och färdigheter (25:e percentilen: 2, median: 2, 75:e 

percentilen: 3 och typvärde: 2). 

5. Analys 
För att undersöka vilket inflytande belöningssystem i form av monetära och icke-

monetära belöningar har på individers motivation, beroende på om arbetsuppgiften 

karaktäriseras av låg respektive hög komplexitet, kommer de empiriska resultaten för 

respektive företag att analyseras var för sig utifrån analysmodellen.  

5.1 Belöningssystem - Philips  
Baserat på enkätundersökningen kan vi gällande belöningssystem vid Philips urskilja 

att de anställda till relativt hög grad motiveras av icke-monetära belöningar som 

möjlighet till befordran och att få bekräftelse och beröm från sin chef och sina 

medarbetare. Däremot går det inte utläsa att dessa är de faktorer som motiverar de 

anställda mest, eftersom även monetära belöningar som löneförhöjning och bonus 

värderades relativt högt av respondenterna. Detta går i linje med Bonner och 

Sprinkles (2002) generella hypotes om att monetära belöningars effekt leder till högre 

motivation jämfört med om de inte hade funnits. Andra forskare (exempelvis Deci et 

al., 1981; Deci och Ryan, 1985) motsäger sig detta och menar att monetära belöningar 

minskar den inre motivationen och därmed påverkar motivationen negativt. 

Enkätresultatet motsäger Bailey och Fessler (2011) som menar att monetära 

belöningar är mer effektiva när arbetsuppgifterna karaktäriseras av låg komplexitet. 

Svarsfördelningen för frågan som berör bonus avviker, då vissa av respondenterna 

värderade bonus lägre, vilket indikerar skillnader i respondenternas preferenser och 

att bonus inte nödvändigtvis behöver ha någon större inverkan på arbetsmotivationen 

för alla.  

Ser vi till de belöningar som motiverar respondenterna i något lägre grad, indikerar 

enkätresultatet att det handlar om icke-monetära belöningar, som små spontana 

belöningar och aktiviteter utanför arbetsplatsen med kollegor. Överlag visar 

svarsfördelningen i enkäten att alla faktorer gällande monetära och icke-monetära 
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belöningar påverkar individernas arbetsmotivation positivt, eftersom majoriteten av 

frågorna fick relativt höga värden av respondenterna.  

Sammanställningen av intervjun med Birgersson (2014) visar att hans åsikter i princip 

överensstämmer med säljarnas uppfattningar gällande vad det är som motiverar dem. 

De anställdas åsikt angående bonus och lön ligger i linje med Birgerssons beskrivning 

att säljarna vill ha kontinuerlig uppföljning hur de ligger till när det gäller 

måluppfyllnad. Denna samsyn gäller även för icke-monetära belöningar såsom 

möjlighet till befordran och att få bekräftelse samt beröm av sin chef och 

medarbetare. Dock ansåg Birgersson att aktiviteter utanför arbetsplatsen med kollegor 

verkade uppskattas av de anställda, medan enkätresultatet indikerar att de inte 

värderar detta i lika hög grad som Birgersson. 

5.1.1 Arbetskomplexitet - Philips 
Enkätresultatet kring arbetskomplexiteten indikerar att respondenterna ansåg att 

arbetsuppgifterna karaktäriseras av hög komplexitet. Arbetsuppgifterna vid Philips 

anses av de anställda kräva en hög grad av koncentration, bearbetning och analys för 

att en lösning ska vara möjlig att nå och kräver även en hög grad av kreativt tänkande. 

Enkätresultatet indikerar att arbetsuppgifterna inte består av upprepande processer 

samt att strukturerna och arbetsrutinerna inte kan ses som allt för tydliga. Att 

resultatet visar högre komplexitet i arbetsuppgifterna är tydligt och bekräftar att de 

svar som Birgersson (2014) gav i intervjun stämmer väl.  

Från de empiriska resultaten går det att urskilja att arbetsuppgifterna vid Philips 

passar in på den heuristiska lösningsprocessen, som varken innehåller klara, tydliga 

eller uppenbara lösningsprocesser. Heuristiska lösningsprocesser kräver en högre grad 

av kreativt tänkande och behöver därför prövas och utvärderas före lösningen kan nås. 

Variationen i arbetsuppgifterna är också identifierbar enligt respondenterna samt att 

de kräver en relativt hög grad av koncentration och bearbetning för att finna och nå en 

lösning, vilket stämmer in på Perrows (1967) teori. Enligt Bailey och Fessler (2011) 

innebär arbetsuppgifter med högre grad av komplexitet ett större behov av specifik 

skicklighet och kunskap, vilket ger utrymme för de faktorer som gynnar inre 

motivation. 

5.1.2 Herzbergs tvåfaktorteori - Philips 
Resultatet från enkäten visar att respondenterna från Philips anser att de olika 

motivations- och hygienfaktorerna har en hög påverkan på deras arbetsmotivation. 
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Typvärdet för majoriteten av frågorna är 3 eller högre, vilket indikerar att de anställda vid 

Philips värderar både motivations- och hygienfaktorer högt och att de påverkas av både 

inre och yttre motivation i sin arbetssituation. Det som främst påverkar respondenternas 

arbetsmotivation är faktorn att arbetet ger dem mer erfarenhet och utökade kunskaper. 

Känslan av att åstadkomma något med arbetet är också en viktig faktor. Det som påverkar 

arbetsmotivationen minst är att ha balans mellan arbetsliv och privatliv samt att ha 

anställning- och inkomsttrygghet.  

Respondenterna anser att både motivations- och hygienfaktorerna har en hög påverkan 

även om de rangordnar motivationsfaktorerna något högre. Berikas hygienfaktorerna kan 

det enligt Herzbergs tvåfaktorteori (1987) bidra till att missnöjet på arbetsplatsen minskar 

samtidigt som motivationsfaktorerna bidrar till att de anställda känner tillfredställelse och 

att motivationen ökar. Då de båda olika typerna av faktorer rangordnas högt i 

enkätsvaren, indikerar detta att arbetsmissnöjet är lågt och motivationen hög. Eftersom 

motivationsfaktorer har en långsiktigare effekt jämfört med hygienfaktorerna, indikerar 

det att motivationsfaktorerna på Philips inte behöver berikas lika ofta som 

hygienfaktorerna.  

Enligt Herzberg (1987) kräver yttre motivation som genereras från yttre belöningar såsom 

bonus, att belöningen hela tiden måste öka för att påverka motivationen positivt. På 

Philips är bonusen densamma hela tiden. Birgersson (2014) förklarade att Philips 

diskuterar att införa en typ av “stretch” för att öka de anställdas motivation till att nå över 

de uppsatta målen, vilket skulle resultera i extra belöning.  

Inre motivation bygger enligt Herzberg (1987) på det mänskliga behovet av att växa. 

Personlig utveckling är den ultimata belöningen och därför bör det inte behövas några 

yttre belöningar. Enligt Birgersson (2014) krävs emellertid även en bonus för att de 

anställda ska ge det där ”lilla extra”. Även de empiriska resultaten visar som tidigare 

nämnt att bonusen värderats högt och är en viktig faktor som påverkar 

respondenternas arbetsmotivation.  

5.1.3 Self-Determination Theory - Philips 
Resultatet från denna del av enkäten indikerar att respondenterna från Philips 

motiveras av inre motivation när det gäller frågan om varför de fortsätter att arbeta 

kvar vid sin arbetsplats. Enkätsvaren tyder på att faktorer som tillfredställelsen att ta 

sig an intressanta utmaningar, att lära sig nya saker i arbetet samt att de vill känna att 

de presterar är viktiga för att respondenterna ska fortsätta arbeta på arbetsplatsen. 



! 32 

Faktorer som har värderats något lägre av respondenterna är frågor gällande 

anställningstrygghet och inkomst.  

Från de empiriska resultaten finns en antydan till att respondenterna vid Philips har en 

vilja att utvecklas, växa och ha ett stort självbestämmande i sin arbetssituation. Detta 

är grunden i Ryan och Decis (2000b) Self-Determination Theory som tar upp tre 

behov vilka genererar motivation hos en människa (kompetens, autonomi och 

samhörighet). Kompetens som berör människans behov av att utvecklas och lära sig 

använda ny kunskap, är något som de anställda på Philips värderade förhållandevis 

högt i enkätsvaren. Tillfredställelsen att ta sig an intressanta utmaningar, att lära sig 

nya saker samt känna drivkraft att prestera, är faktorer som är viktiga gällande frågan 

om varför respondenterna väljer att fortsätta arbeta kvar på sin arbetsplats. Autonomi 

innebär möjligheten att själv kunna styra över sina mål och beteenden. 

Respondenterna från Philips anser sig ha tämligen stort självbestämmande vid 

utformningen av arbetsprocesserna och uppfattar att de är en del av beslutsfattandet.  

Just möjligheten till självbestämmandet är något som Birgersson (2014) bekräftar, då 

säljarna själva lägger upp sin arbetstid. När det gäller samhörighet, det sista av de tre 

grundbehoven, verkar detta vara uppfyllt till mindre grad. De anställda jobbar 

ensamma i olika delar av landet vilket enligt Birgersson (2014) kan upplevas som 

ensamt, däremot finns ett stort kundnätverk samt nära kontakt med chef och 

resterande anställda inom avdelningen. Philips arbetar även kontinuerligt med att 

anordna möten, konferenser och andra aktiviteter för att öka samhörigheten. 

5.1.4 Job Characteristics model - Philips 
Enkätsvarens fördelning visar att arbetsuppgifterna karaktäriseras av att 

respondenterna i hög grad har ansvar för att bestämma hur och när arbetet ska utföras 

samt att arbetsuppgifterna tillåter dem att vara en del av beslutsfattandet.  

Hackman och Oldhams (1974) modell med fem centrala arbetskännetecken går till 

viss del att urskilja från de empiriska resultaten. När det gäller uppgiftsvariationen har 

respondenterna vid Philips arbetsuppgifter som varken är simpla eller upprepande. 

Arbetsuppgifterna karaktäriseras inte heller av förutsägbart rutinarbete. Betydelsen av 

att begripa hela arbetsprocessen, dvs. uppgiftsidentitet går att urskilja eftersom de har 

stort inflytande över hur slutprodukten/tjänsten blir, vilket är viktigt för att individen 

ska ha möjlighet att känna autonomi. Vikten av att arbetsuppgiften uppfattas som 

någonting meningsfullt, uppgiftsbetydelsen, går att urskilja eftersom respondenterna 
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anser att resultatet av insatsen är tydligt och identifierbart. Möjligheten att själv 

utforma sina arbetsuppgifter, självbestämmandet, är också något som resultatet från 

enkäten och intervjun indikerar. Majoriteten av respondenterna anser att de har 

fullständigt ansvar för hur och när arbetet ska utföras, vilket styrker att de har en 

relativt hög grad av självbestämmande. När det gäller återkoppling på det utförda 

arbetsresultatet, feedback, anser majoriteten av respondenterna att de får detta 

kontinuerligt från chef och medarbetare. Birgersson (2014) bekräftar att Philips aktivt 

arbetar med kontinuerlig feedback och uppmuntran.  

De fem centrala arbetskännetecknen ovan går till viss del att urskilja i de empiriska 

resultaten från Philips. Dessa resulterar enligt Hackman och Oldham (1973) i sin tur i 

tre nödvändiga och betydelsefulla psykologiska tillstånd hos individen: känslan av bra 

eller dåligt arbetsresultat, känslan av personligt ansvar och känslan av meningsfullhet. 

Uppnås de tre tillstånden så utvecklas och bibehålls den inre motivationen. De 

anställda på Philips bör därför enligt de empiriska resultaten uppleva en högre trivsel, 

uppnå mer kvalitativt arbete och nå en högre grad av inre motivation. 

5.2 Belöningssystem - Företag B  
Resultatet från enkätundersökningen indikerar att anställda vid Företag B i 

förhållandevis hög grad påverkas av monetära belöningar som löneförhöjning, följt av 

icke-monetära belöningar som varierande uppgifter och befordran. Faktorerna 

kvalificerad utbildning samt bekräftelse och beröm av kollegor samt chef vid utförd 

uppgift har enligt enkätresultaten en lägre grad av påverkan på arbetsmotivationen. 

Majoriteten av respondenterna angav dock höga värden på samtliga frågor, vilket 

indikerar att deras arbetsmotivation i relativt hög grad påverkas av både monetära och 

icke-monetära belöningar. Ovanstående visar att Bailey och Fesslers (2011) teori om 

att monetära belöningar är mer effektiva vid icke-komplexa arbetsuppgifter delvis 

stämmer överens med de anställda vid Företag B.  

Säljchefen (2014) vid Företag B ansåg att vissa anställda motiveras av provision mer 

än andra och att andra motiveras mer av icke-monetära belöningar som exempelvis 

tillfredsställelsen att göra kunden nöjd. Från intervjun med säljchefen framgick att de 

anställda uttryckt att belöning i form av provision bidrar till “spänning” och extra 

motivation i en annars ganska monoton arbetsvardag, vilket enkätresultaten till viss 

del indikerar. Säljchefen (2014) tror att det är den anställdes engagemang gentemot 

arbetsgivaren som bidrar till att individen ger det lilla extra i arbetsuppgifterna och 

inte själva belöningssystemet. Enligt detta påstående motiveras de anställda i relativt 
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hög grad av icke-monetära belöningar, dock visar enkätresultatet att de anställda 

själva anser att både monetära och icke-monetära belöningar påverkar 

arbetsmotivationen. Detta talar till viss del emot Bailey och Fesslers (2011) teori. 

Anmärkningsvärt gällande icke-monetära belöningar är dock att respondenterna 

värderade varierande uppgifter relativt högt, samtidigt som detta är någonting som de 

faktiskt inte har i sin nuvarande arbetssituation, vilket styrks av de empiriska 

resultaten.    

Enligt säljchefen (2014) arbetar Företag B aktivt med att kontinuerligt förbättra 

belöningssystemet för att svara mot de anställdas preferenser när det gäller 

motivation. Därför omarbetas provisionssystemet varje år för att motivera de värden 

som är viktiga för företaget och kunderna.  

5.2.1 Arbetskomplexitet - Företag B 
Sett till enkätundersökningen kring arbetskomplexitet kan vi se att respondenterna vid 

Företag B till stor del har icke-komplexa arbetsuppgifter. Många anser att flera av de 

olika påståendena till viss del inte stämmer, bland annat att arbetsuppgifterna varierar 

ofta, att uppgifterna kräver omfattande bearbetning och analys samt att de innehåller 

otydliga lösningsprocesser. Däremot har, som vi beskrivit i enkätresultatet, vissa 

påståenden ett relativt högt typvärde, även om fördelningen visar att majoriteten inte 

tycker att påståendena stämmer. Vilket indikerar att det ändå finns en del av 

respondenterna som anser att arbetsuppgifterna inte enbart är icke-komplexa. Dock 

har påståendet om att arbetsuppgifterna innehåller upprepande processer fått höga 

värden, vilket indikerar att arbetsuppgifterna kan kategoriseras som icke-komplexa. 

De empiriska resultaten visar att respondenternas åsikter om sina arbetsuppgifter 

stämmer överens med teorin om komplexitet i arbetsuppgifterna. Det går att applicera 

arbetsuppgifterna hos Företag B som algoritmiska lösningar vilket innefattar 

processer som är tydliga och där lösningen lätt kan skapas av förutbestämda 

instruktioner. Arbetsuppgifterna innehåller också en låg variation när det gäller 

arbetsinnehållet samt kräver en låg grad av bearbetning för att lösa problem och 

uppgifter. Enligt teorin har monetära belöningar större effekt vid arbetsuppgifter med 

låg komplexitet, men enbart när arbetsuppgiften kan anses vara relativt oattraktiv. 

5.2.2 Herzbergs tvåfaktorteori - Företag B 
Det som går att utläsa från enkätresultatet från företag B är att faktorer som hör till 

hygienfaktorerna har en tämligen stor påverkan på motivationen. Dock har 
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respondenterna gett båda typerna av faktorer relativt höga värden och anser att både 

motivations- och hygienfaktorerna bidrar till att öka motivationen. Sett till 

enkätresultaten påverkas motivationen av att ha anställningstrygghet och 

inkomsttrygghet samt att ha goda relationer med chef och medarbetare. De 

påståenden som respondenterna givit marginellt lägre värden och som indikerar att 

motivationen påverkas marginellt mindre, är de två motivationsfaktorerna; att ha 

balans mellan arbetsliv och privatliv samt att arbetet får en att växa som person. 

Enkätresultatet kan inte visa att respondenternas motivation påverkas mer av 

hygienfaktorer än motivationsfaktorer då svarsfördelningen skiljer sig minimalt och 

alla påståenden fått höga värden, med få undantag. Som tidigare nämnts visar teorin 

att om hygienfaktorerna berikas kan det bidra till att missnöjet på arbetsplatsen 

minskar och motivationsfaktorerna bidrar till att de anställda känner tillfredställelse 

och motivationen ökar. Med det i åtanke kan resultatet indikera att arbetsmissnöjet är 

lågt samt att arbetsmotivationen är hög. Som tidigare beskrivits, har respondenterna 

rangordnat alla påståendena relativt högt, vilket gör det svårt att se någon tydlig 

skillnad i respondenternas preferenser kring motivations- och hygienfaktorerna.  

5.2.3 Self-Determination Theory - Företag B 
Enkätsvaren tyder på att de främsta orsakerna varför individer fortsätter arbeta kvar 

på Företag B är för inkomsten och att tjänsten ger anställningstrygghet. Svaren ger 

viss indikation att respondenterna påverkas av yttre motivation när det kommer till 

varför de väljer att arbeta kvar på sin arbetsplats. Faktorer som baseras på inre 

motivation har fått något lägre värden, vilket kan tyda på att den inre motivationen 

hämmas för individerna vid Företag B. Exempel på faktorer som respondenterna 

värderat marginellt lägre är; att jobbet låter mig uppnå viktiga målsättningar, för 

tillfredställelsen att ta mig an intressanta utmaningar samt att arbetet har blivit en 

viktig del av min personlighet och mitt liv. Däremot indikerar respondenternas 

värdering att arbetsuppgifterna inte är helt oattraktiva då visst innehåll i uppgifterna är 

faktorer som bidrar till att de väljer att arbeta kvar. 

Enligt Self-Determination Theory finns det tre behov som genererar motivation hos 

en människa. Kompetens berör behovet att utvecklas och lära sig nya saker. På 

Företag B har de anställda värderat faktorer som berör detta relativt lågt, vilket kan 

antyda att kompetensbehovet inte är helt uppfyllt. När det gäller autonomin, som 

innebär möjlighet att själv kunna styra över sina mål och beteenden, har de anställda 

vid Företag B ett relativt lågt självbestämmande, eftersom de inte har möjlighet att 
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själva styra över arbetsprocessen, vilket de empiriska resultaten bekräftar. Gällande 

samhörighet som är det sista av de tre grundbehoven är detta behovet som uppfylls 

mest för de anställda på Företag B. Enligt säljchefen (2014) skapas samhörighet 

genom att säljteamen hålls relativt små, vilket bidrar till känslan av att vara en stor del 

av gruppen, istället för att försvinna i mängden.  

5.2.4 Job Characteristics model - Företag B 
Enkätundersökningens resultat tyder på att respondenterna på Företag B anser att 

arbetsuppgifterna är simpla, upprepande och monotona samt att arbetet till största del 

består av förutsägbart rutinarbete. När det gäller arbetsprocessen anser respondenterna 

att de inte har någon större frihet i bestämmandet hur den ska se ut och arbetet tillåter 

inte dem att vara en del av beslutsfattandet. De har inte heller någon större möjlighet 

att bestämma hur och när arbetet ska utföras och inte heller möjlighet att utföra 

varierande arbetsuppgifter och använda olika typer av kunskap. 

Genom att applicera de empiriska resultaten på Hackman och Oldhams (1974) modell 

med fem centrala arbetskännetecken går det till viss del att urskilja att 

uppgiftsvariationen är låg på Företag B och att arbetsprocesserna karaktäriseras av 

rutinarbete som är förutsägbart. Betydelsen av att förstå hela arbetsprocessen, dvs. 

uppgiftsidentiteten är svåranalyserad på Företag B, eftersom respondenterna inte fullt 

ut upplever att de har möjlighet att slutföra arbetsprocessen från början till slut. 

Däremot upplever respondenterna att de kan påverka hur slutprodukten/tjänsten blir, 

vilket höjer graden av uppgiftsidentitet. Vikten av att arbetsuppgiften uppfattas som 

meningsfull, uppgiftsbetydelsen, går att urskilja eftersom respondenterna anser att 

resultaten av deras insatser är tydliga och lätta att identifiera. Självbestämmandet är 

däremot lågt på Företag B, vilket tyder på att de anställda inte har självständigt ansvar 

för hur och när arbetet ska utföras. När det gäller återkoppling, feedback, anser 

majoriteten av respondenterna att kontinuerlig feedback om hur de utfört arbetet från 

chef och medarbetare är god vilket även bekräftas av intervjustudien där säljchefen 

förklarade att företaget jobbar mycket med feedback.  

De fem centrala arbetskännetecknen resulterar enligt teorin i sin tur i tre nödvändiga 

psykologiska tillstånd hos individen. Eftersom de empiriska resultaten inte kan 

fastställa om alla fem arbetskännetecken är uppfyllda går det inte att analysera om de 

anställda på Företag B uppnår de tre psykologiska tillstånden eller inte. 
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6. Slutsats  

6.1 Slutsats Philips 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera vilket inflytande belöningssystem i 

form av monetära och icke-monetära belöningar har på anställdas motivation när det 

gäller arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet.  

För att besvara vår frågeställning beträffande Philips, anser vi med stöd av uppsatsens 

empiriska resultat att utformningen av belöningssystemet har ett positiv inflytande på 

de anställdas motivation och verkar bemöta de anställdas preferenser när det gäller 

monetära och icke-monetära belöningar i arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög 

komplexitet. 

Det som har framkommit av uppsatsen när det gäller anställda vid Philips är att de 

främst verkar motiveras av icke-monetära belöningar, samtidig som de även anser att 

monetära belöningar är viktiga. Detta bedömer vi beror på att de anställdas mål är 

starkt kopplade till bonusen. Arbetet kretsar därmed mycket kring bonus, vilket gör 

att den får en stor inverkan på de anställdas arbetsmotivation. Det stora fokus som 

Philips har kring bonus och även måluppfyllnad bedömer vi leder till en positiv 

påverkan på arbetsmotivationen långsiktigt. Säljarna vill ha kontinuerlig uppföljning 

och information hur de ligger till i förhållandet till målen, vilket gör att de är upplysta 

och motiverade till att prestera för att nå sina mål. En slutsats gällande teorin kring 

monetära belöningar är att de inte enbart behöver vara effektiva vid arbetsuppgifter 

som karaktäriseras av låg komplexitet, utan att monetära belöningar även kan ha en 

positiv påverkan på motivationen vid arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög 

komplexitet, såsom resultatet med Philips indikerar. En förklaring till att anställda vid 

Philips anser att monetära belöningar har positivt inflytande på arbetsmotivationen 

kan förklaras med själva anställningsprocessen där en viss typ av individer som drivs 

av måluppfyllnad och bonusrelaterat arbete eftersöks. 

Samtidigt bör möjligheten till bonus, som beskrivs som relativt svåruppnådd, 

sannolikt påverka individen att ge det ”lilla extra”, speciellt om bonusmålen är nära 

att uppnås. Enligt Birgersson (2014) skulle införandet av en “stretch” när det gäller 

bonusen kunna vara fördelaktig för att öka de anställdas motivation. Efter 

undersökningen anser även vi att detta skulle kunna leda till att bonusen får större 

inflytande på arbetsmotivationen. 
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På basen av de empiriska resultaten kan vidare slutsatsen dras att i och med att 

motivations- och hygienfaktorerna är uppfyllda för de anställda, bör de uppleva 

förhållandevis lågt arbetsmissnöje och en tämligen hög motivation.  

Utifrån de tre behoven i Self-Determination Theory; kompetens, autonomi och 

samhörighet, kan baserat på de empiriska resultaten konstateras att dessa till relativt 

hög grad är uppfyllda hos de anställda på Philips. Däremot är behovet av samhörighet 

uppfyllt till mindre grad, vilket dock inte är något som bedöms påverka de anställdas 

motivation negativt. Den lägre graden av samhörighet kan snarare anses styrka graden 

av autonomi, vilket leder till att de anställda torde känna en högre grad av 

självbestämmande och därmed en högre grad av inre motivation. 

Utifrån uppsatsen dras slutsatsen att arbetsuppgiftens grad av komplexitet som i vårt 

fall med Philips; en hög komplexitet, i hög grad bidrar till de anställdas möjlighet att 

nå inre motivation, dels via icke-monetära belöningar och dels via arbetsuppgiften i 

sig. Vidare dras slutsatsen att graden av komplexitet i arbetsuppgifterna bidrar till att 

de anställda har möjlighet att nå en högre grad av inre motivation. Detta eftersom 

komplexiteten gör att arbetsuppgiften har ett innehåll som är nödvändigt för att 

individen ska ha möjlighet att uppnå en så hög grad av inre motivation som möjligt. 

För de anställda möjliggör arbetsuppgiften i sig bl.a. variation, självbestämmande och 

kreativt tänkande. Samtidigt stöder de empiriska resultaten slutsatsen att monetära 

belöningar i form av bonus är viktiga grundpelare när det gäller motivationen hos de 

anställda på Philips. 

6.2 Slutsats Företag B 
Genom den metod vi har valt att genomföra undersökningen med, har vi ett empiriskt 

material som sammankopplat med det teoretiska ramverket och analysmodellen gör 

att vi kan besvara vår frågeställning gällande Företag B. 

Av det som har framkommit drar vi slutsatsen att Företag B, som representerar icke-

komplexa arbetsuppgifter, har utformat ett belöningssystem vars inflytande till stor 

del är anpassat till den rådande arbetssituationen. Gällande deras belöningssystem 

anser vi att de anställda främst motiveras av yttre motivation och därmed påverkas 

mycket av monetära belöningar. Provision, inkomst och anställningstrygghet är 

viktiga faktorer för de anställda, men även icke-monetära belöningar. Att 

belöningssystemet uppdateras kontinuerligt anser vi är bra, eftersom det annars är lätt 

hänt att belöningssystem blir förlegade med tiden. 
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En aspekt som framkom genom de empiriska resultaten är att hygienfaktorerna 

värderades något högre av de anställda vid Företag B. Enligt undersökningen kan 

detta härledas till att dessa faktorer är lättare att uppnå vid icke-komplexa 

arbetsuppgifter. Motivationsfaktorer värderades marginellt lägre, vilket kan tyda på 

att arbetsuppgifternas karaktär inte är tillräckligt varierande eller komplexa och att 

individerna motiveras starkare av faktorer som hör till hygienfaktorerna. Med detta i 

åtanke kan det varken dras någon säker slutsats att det empiriska resultatet indikerar 

att arbetsmissnöjet är lågt, eller att motivationsfaktorerna behöver berikas ännu mer. 

Detta eftersom alla respondenterna angav höga värden på majoriteten av frågorna. 

Vilket leder till att resultatet kring motivations- och hygienfaktorerna är svårtolkade 

och därmed är en slutsats svår att dra.  

Däremot är en av uppsatsens slutsatser att de anställda efterfrågar och eftersträvar att 

uppnå inre motivation. Problematiken här är enligt vår bedömning att 

arbetsuppgifternas låga grad av komplexitet begränsar de anställdas möjlighet att 

uppnå maximal inre motivation. När det gäller Företag B är det relativt tydligt att 

kompetens- och autonomibehoven inte är möjliga att uppnå för de anställda, vilket 

medför att det är svårt att berika den inre motivationen. Däremot är det positivt att 

samhörigheten är tämligen stark inom Företag B. 

Vidare dras slutsatsen att arbetsuppgiftens grad av komplexitet som i fallet med 

Företag B; en låg komplexitet, bidrar till att inre motivation är mindre tillgänglig vid 

en arbetsuppgift med låg komplexitet. Detta innebär inte att den anställde inte 

efterfrågar denna typ av motivation. Den låga komplexiteten leder vidare till 

antagandet att arbetsuppgifterna ses som mindre attraktiva vilket även till viss del 

stöds av det empiriska resultatet kring varför de flesta anställda arbetar kvar inom 

Företag B. Enligt majoriteten är detta främst för inkomstens och 

anställningstrygghetens skull. Däremot visar studien i enlighet med de empiriska 

resultaten att arbetsuppgifterna inte har uppfattas som fullständigt oattraktiva, vilket 

vi anser förklarar de anställdas efterfrågan av icke-monetära belöningar och strävan 

efter inre motivation.  

Enligt konstaterande stämmer teorin beträffande att provisionsbelöning stärker 

motivationen i icke-komplexa arbetsuppgifter, när uppgifterna anses vara relativt 

oattraktiva. Däremot behöver ett införande av faktorer som har en positiv påverkan på 

den inre motivationen existera i belöningssystemet då vi bedömer att det troligtvis 
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skulle kunna medföra ännu större inflytande på de anställdas motivation. Med stöd 

baserat på den genomförda undersökningen bör därför ett belöningssystem som är 

konstruerat utifrån provision ha positivt inflytande på motivationen gällande Företag 

B, men behöver även innehålla inslag som främjar inre motivation. 

7. Diskussion och förslag på vidare forskning 
Den största svårigheten vi haft i undersökningen gäller att enkätfrågornas utformning 

skapade validitetsproblem. Detta eftersom frågorna medförde möjlighet och risk för 

egen tolkning, vilket i sin tur ledde till att enkätresultaten blev svårtolkade och krävde 

självskattning. Detta är något som vi blev medvetna om under studiens gång. Vi inser 

därför att enkätresultaten inte återspeglar en fullständigt sanningsenlig bild av 

respondenternas åsikter. Bekvämlighetsurvalet medförde i sin tur att studien inte är 

representativ för ett generellt urval. En annan problematik som berör hela ämnet 

motivation är att alla individer har enskilda preferenser. Preferenserna kan i sin tur 

påverkas av exempelvis ålder, utbildning och erfarenhet. Problematiken gällande 

varje enskild individs preferenser är dock något som alla undersökningar som berör 

motivation ställs inför och exakt alla preferenser är svåra att fånga.  

Teoretiskt har vår uppsats bidragit dels med en praktisk tillämpning av de utvalda 

teorierna och dels med ökad insikt inom ämnet gällande komplexitet, belöningssystem 

och motivation. Uppsatsen har även bidragit praktiskt genom att en undersökning har 

genomförts på två fallföretag där de empiriska resultaten har analyserats och slutsatser 

dragits. Mot bakgrunden av de svårigheter som vi har stött på och som kan 

uppmärksammas i vår undersökning, kan exempelvis en intressant vidare forskning 

inom ämnet vara en direkt jämförelse på ett och samma företag mellan två 

avdelningar med varierande komplexitet i arbetsuppgifterna. Detta skulle bidra med 

en mer direkt jämförelse kring hur komplexiteten kan vara en avgörande faktor och ge 

ytterligare intressant kunskap till ämnet. En annan synvinkel inom ämnet skulle kunna 

vara att undersöka hur ett nystartat företag konstruerar sitt belöningssystem och 

huruvida de i samband med detta väljer att väga in variabeln gällande komplexitet i 

arbetsuppgiften. 

 
!
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Enkät
Hej!

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats inom Management and Control vid 
Uppsala Universitet. Uppsatsen behandlar belöningssystem och arbetsmotivation. 

Alla svar är anonyma och behandlas konCdentiellt. 

Tack för Ert bidrag till vår uppsats och Med vänliga hälsningar 
Axel Barkman och Oscar Ankarcrona

Del 1
Hur påverkar nedanstående påståenden Din arbetsmotivation? 
Gradera svaren på en skala 1-5

Min arbetsmotivation påverkas av...

1. Den bekräftelse och beröm jag får från mina medarbetare och min chef när jag utfört en uppgift

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

2. Befordran

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

3. KvaliAcerad utbildning

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

4. Aktiviteter utanför arbetsplatsen med kollegor

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

5. Små spontana belöningar, exempelvis restaurangbesök, presentkort, gåvor, biobiljetter mm.

Edit this form

https://docs.google.com/forms/d/1_Fy0tJwXG_iegnkUGnRSL1JGxMN40NNbsh8mgPn5RNk/edit
Bilaga 1



1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

6. Löneförhöjning

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

7. Bonus/provision

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

8. Ökad grad av självständighet

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

9. Varierande arbetsuppgifter

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

Del 2
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på Dina arbetsuppgifter?
Gradera svaren på en skala 1-5

10. Mina arbetsuppgifter kräver hög grad av koncentration och bearbetning

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

11. Mina arbetsuppgifter har en tydlig struktur med tydliga arbetsrutiner

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra



12. Mina arbetsuppgifter innehåller otydliga lösningsprocesser

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

13. Mina arbetsuppgifter kräver hög grad av eget kreativt tänkande för att nå en lösning

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

14. Mina arbetsuppgifter innehåller ofta upprepande processer

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

15. Mina arbetsuppgifter varierar ofta

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

16. Mina arbetsuppgifter och den teknik som används kräver mycket kunskap

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

17. Mina arbetsuppgifter kräver omfattande bearbetning och analys för att nå en lösning

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

Del 3
Hur påverkar nedanstående faktorer Din arbetsmotivation? 
Gradera svaren på en skala 1-5

Min arbetsmotivation påverkas av...

18. Känsla av att åstadkomma något med mitt arbete

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation



19. Att jobbet ger mig mer erfarenhet och utökade kunskaper

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

20. Att mitt arbete får mig att växa som person

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

21. Att ha intressanta arbetsuppgifter

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

22. Goda relationer med mina medarbetare och chefer

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

23. Att ha anställning och inkomsttrygghet

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

24. Att ha möjlighet till att få lära mig färdigheter som kan leda till befordran

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

25. Att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv

1 2 3 4 5

Ingen positiv påverkan på min
motivation

Mycket hög positiv påverkan på min
motivation

Del 4



Varför fortsätter du att arbeta på Din nuvarande arbetsplats? 
Gradera svaren på en skala 1-5

Jag fortsätter arbeta på min nuvarande arbetsplats ... 

26. För att uppnå en önskad livsstil och karriärmål

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

27. För inkomsten

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

28. För att jag gillar att lära mig nya saker

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

29. För att arbetet har blivit en viktig del av min personlighet och mitt liv

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

30. För tillfredsställelsen jag får för att ta mig an intressanta utmaningar

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

31. För att jag vill prestera

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

32. För att det här jobbet låter mig uppnå viktiga målsättningar

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

33. För att tjänsten ger mig anställningstrygghet

1 2 3 4 5



Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

Del 5
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på Dina arbetsuppgifter?
Gradera svaren på en skala 1-5

34. Jag har nästan fullständigt ansvar för att bestämma hur och när arbetet ska utföras

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

35. Jag har möjlighet att utföra många olika arbetsuppgifter och använda mig av varierande typer av
kunskaper och färdigheter

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

36. Resultatet av min insats är tydlig och identiAerbar

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

37. Jag får kontinuerlig feedback om hur jag utför mitt arbete från min chef och medarbetare

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

38. Arbetsuppgiften i sig själv ger mig information om hur jag presterar

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

39. Jag har stor påverkan på hur slutprodukten/tjänsten blir

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

40. Jag har stor frihet i bestämmandet av hur arbetsprocessen ska se ut

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra
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41. Mitt arbete är simpelt och upprepande

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

42. Min arbetsprocess är upplagd så att jag kan genomföra hela arbetsprocessen från början till slut

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

43. Mitt arbete tillåter mig att vara en del av beslutsfattandet

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

44. Mitt arbete består till största grad av rutinarbete som är förutsägbart

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

45. Mitt arbete ger mig möjligheten att slutföra alla arbetsuppgifter jag har påbörjat

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra

100%: You made it.
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Huvudteman: 
Komplexa/icke komplexa arbetsuppgifter 

• Kan du berätta om hur arbetsuppgifterna ser ut och hur själva arbetsprocesserna går 
till? 

• Anser du att arbetsuppgifterna är icke-komplexa, tex upprepande processer eller är 
uppgifterna varierande från kund till kund? 

• Hur pass stor självständighet har säljarna i sina arbetsuppgifter?  
• Har de möjlighet att själv påverka hur arbetsuppgiften utförs? 
• Kräver arbetsuppgifterna mycket kunskap och tidigare utbildning? 

Belöningssystem 
• Vilka belöningssystem används och hur fungerar de? 
• Tror du att detta belöningssystem är det mest optimala för att belöna och motivera?  
• Hur jobbar ni med icke-monetära belöningar? (exempelvis feedback, befordran, ökat 

ansvar och övriga belöningar som inte ges i monetär form) 
• Anser du att det är viktigt att främja dina anställdas motivation genom att ge dem 

feedback, uppskattning mm? 
• Tror du personligen att provision/bonus ökar motivationen? 
• Tror du att belöningar i form av provision är viktiga för ökad motivation om 

arbetsuppgifterna är upprepande med liten variation då de av många kanske anses som 
mindre attraktiva och intressanta? 
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