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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de företag och respondenter som har ställt upp på intervjuer och möjliggjort 

utförandet av studien. Vi vill även tacka de grupper som deltagit under opponeringstillfällena för bra 

och konstruktiv kritik. Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Willesson som har 

utmanat och väglett oss i den skrivande processen.  
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Sammanfattning 

Titel: Incitamentssystem, vägen att gå för att nå motiverade medarbetare? 

Förmågan att motivera medarbetare har alltid varit en viktig fråga i alla olika typer av företag. Ett 

verktyg som kan användas för att skapa motivation bland de anställda är incitamentssystem, både 

monetära samt icke-monetära. Det finns inget tydligt svar i tidigare forskning kring vad för typ av 

incitamentssystem som uppfattas som mest effektiva när det kommer till att motivera anställda. 

Exempelvis har en del studier visat att monetära incitament så som bonus har en positiv effekt på 

motivationen på kort sikt. Samtidigt visar andra studier att monetära incitament inte alls fungerar. 

Således är syftet med denna studie att beskriva och analysera hur medarbetare upplever 

incitamentssystem med avseende på motivation. För att uppnå detta syfte har vi genomfört en 

kvalitativ flerfallstudie i två olika företag där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. 

Studiens frågeställning: 

• Hur upplevs incitamentssystem hos medarbetare inom olika branscher med avseende på 

motivation? 

Studien har visat att icke-monetära incitament har en betydande effekt på medarbetarnas motivation i 

båda fallföretagen. Vidare visar resultatet att de monetära incitamenten också upplevdes som viktiga, 

men det empiriska materialet gällande de monetära incitamenten följde inte samma röda tråd som de 

icke-monetära: ett av företagen upplevde de monetära incitamenten mer viktiga med avseende på 

motivation än det andra företaget. 

Nyckelord: Incitamentssystem, monetära incitament, icke-monetära incitament, motivation, 

medarbetare 

 



Abstract 

Title: Incentive systems, the way to go to reach motivated employees? 

The ability to motivate employees has always been an important question in all kind of companies. 

One way the create motivation among the employees is to use incentive systems, both monetary and 

non-monetary. There are no clear answers in previous theories what kind of incentive system that 

perceives as the most effective in terms of motivated employees. For example, some research has 

shown that monetary incentives such as bonus is an effective way to motivate employees in the short 

term, while others disagree. Accordingly, the purpose of the study is to describe and analyze how 

employees perceive current incentive systems in terms of motivation. To fulfill this purpose, we have 

done a qualitative multiple case study in two specific companies. The empirical material has been 

collected by interviews. The research question in the thesis is as follows: 

• How are incentive systems perceived by employees in different line of businesses in terms of 

motivation? 

The empirical results show that non-monetary incentives have a significant impact on employees' 

motivation in both case studies. Furthermore, the monetary incentives perceived important as well in 

both case studies, but the empirical result indicated that monetary incentives didn’t follow the same 

consistent thread as it did in the non-monetary incentives: one of the case study perceived the 

monetary incentives as more important in terms of motivation than the other.   

Keywords: Incentive systems, monetary incentives, non-monetary incentives, motivation, employees 
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Centrala begrepp 

Incitamentssystem: Anthony et al. (2014) definierar ett incitamentssystem som ett styrmedel som verkar 

för att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i ett företag.  

Monetärt incitamentssystem: Med monetära incitamentssystem menas monetära belöningar i olika form, 

exempelvis fast lön, rörlig bonus baserad på vinstandel och provision på försäljning (Anthony et al. 

2014). 

Icke-monetärt incitamentssystem: Icke-monetära incitamentssystem består av belöningar i form av 

arbetsuppgifter, arbetsmiljö, kollegor och möjliggörande till karriärutveckling (Anthony et al. 2014). 

Motivation: Pinder (2005) definierar motivation som “en uppsättning energiska krafter som uppstår 

inom såväl bortom en individs person, att initiera arbetsrelaterat beteende och att bestämma dess form, 

riktning, intensitet, och varaktighet.” 

Medarbetare: Armstrong (2002) definierar en medarbetare som en anställd individ som ingått ett 

kontrakt att utföra specifika arbetsuppgifter i utbyte mot ersättning. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till studien, samt det problem som ligger till 

grund för studiens syfte. Vidare presenteras den frågeställning som fastställts och de 

avgränsningar som vidtagits i studien.          

1.1 Bakgrund 

Förmågan att motivera anställda har länge varit en viktig fråga i alla typer av företag. Ämnet diskuteras 

flitigt och ter sig bli en allt viktigare fråga i företagens vardag (Hansen F, Smith & Hansen R, 2002). 

Elliot och Dweck (2005) belyser att motiverade anställda inte bara är viktigt ur ett medarbetarperspektiv 

utan även ur ett företagsperspektiv: motiverade medarbetare leder till ökad kreativitet och produktivitet, 

vilket i sin tur leder till en förbättrad ekonomisk ställning för hela företaget. Det talas om att medarbetare 

är ett företags viktigaste resurs, och att det därför är viktigt att medarbetarna är motiverade (Fulmer & 

Ployhart, 2013). Även Hume (1995) och Wiley (1997) påpekar att det är av största vikt att förstå vad 

som motiverar medarbetare i arbetet, då de står för en huvudsaklig del av vad som gör företag 

framgångsrika på lång sikt. Organisationer som arbetar med att ha engagerade och motiverade 

medarbetare har en större chans att överleva på sikt, i jämförelse med dem som inte arbetar aktivt med 

det. Orsaken till detta är att motiverade medarbetare tenderar att entusiasmera och strävar ständigt efter 

att utvecklas och gå framåt, vilket i sin tur leder till förbättrade och mer effektiva organisationer 

(Dosenovic, 2016; Hume, 1995). Svenskt Näringsliv (2017) lyfter detta i en artikel där man säger att ett 

driftigt arbete med att skapa motiverade medarbetare är en fråga om överlevnad, samt att det är ett sätt 

att skapa konkurrensfördelar. Fulmer & Ployhart (2013) belyser även att motiverade medarbetare är en 

av de främsta orsakerna till långvarigt framgångsrika organisationer.  

Något som diskuteras i hög grad idag är hur lojaliteten mellan arbetstagare och arbetsgivare förändrats. 

I takt med sjunkande lojalitet och senare generationers förmåga att färdas snabbt mellan olika 

karriärvägar har gjort att personalomsättningen ökat drastiskt under de senaste decennierna. Detta har 

gjort att företagen måste lägga allt mer fokus på att behålla sina anställda och försöka bibehålla lojalitet 

(Mehta, Singh & Bahkar, 2010). Kompetenta medarbetare tenderar att byta arbetsgivare efter endast en 

kort period och detta leder till drastiskt ökande rekryteringskostnader för företagen. Hur motiverar man 

då medarbetare till att inte byta arbetsgivare? En lösning, eller åtminstone ett försök till en lösning på 

detta problem med hög personalomsättning är att använda sig av styrmedel så som olika typer av 

incitamentssystem. Detta kan leda till ökad motivation hos de anställda och således mindre risk till att 

arbetstagaren vill byta arbetsplats (Anthony R, Govindarajan V, Hartmann F, Kraus K & Nilsson G, 

2014). Anthony et al. (2014) beskriver ett incitamentssystem som en styrmedelsform som används för 

att medarbetarna ska arbeta och prestera i linje med företagets mål, samt för att motivera, rekrytera och 

behålla personal.  
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Som nämnts ovan är motiverade medarbetare en viktig aspekt i framgångsrikt företagande, samt att 

incitamentssystemet fyller en viktig roll i att nå fram till motiverade medarbetare. Anthony et al. (2014) 

lyfter att motiverade medarbetare inte ensamt är nyckeln till framgångsrikt företagande. Utöver detta 

krävs att medarbetarna arbetar i linje med organisationens mål, även kallat målkongruens (Anthony et 

al. 2014). Incitamentssystem som styrmedel är ett välanvänt verktyg för att motivera medarbetare att 

uppnå målkongruens (Anthony et al. 2014; Smitt R, Wiberg L, Olwig B, Riegnell, G, Sjöstrand, M 

2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Boles, Dudley, Onyemah, Rouziès & Weeks (2012) belyser att många organisationer har stora problem 

med hög personalomsättning, där bristen på motivation och självförverkligande är en bidragande faktor. 

När medarbetare med avgörande roller för en organisations prestation väljer att lämna organisationen 

uppstår stora kostnader. Direkta kostnader associerade med rekrytering och utbildning av en ny 

medarbetare uppskattas bringa en kostnad på upp till 200 procent av en medarbetares lön. Även 

kostnader associerade med medarbetaren som lämnar uppstår, så kallade indirekta kostnader. Goda och 

lönsamma kundrelationer som exempelvis en säljare har byggt upp utsätts för risk. Detta skulle kunna 

leda till en reducering av intäkterna (Boles et al. 2012). Att erbjuda förmånliga arbetsvillkor, i form av 

monetära incitament samt icke-monetära incitament är något som organisationer jobbar med för att 

motverka detta problem. Inte minst för att motivera medarbetarna till att stanna kvar i organisationen, 

men även till att utföra ett så bra arbete som möjligt. Svensson & Wilhelmson (1988) beskriver att det 

finns en mängd olika typer av incitamentssystem, men något enhälligt svar angående vilken typ av 

incitamentssystem som anses vara mer motivationshöjande finns dock inte (Anthony et al. 2014).  

Incitamentssystem finns i flera olika former, men det vanligaste och mest allmänt kända är de som rör 

en arbetares lön. Ett bonussystem är en form av monetärt incitamentssystem, och det har som ovan 

nämnt flera olika funktioner. Attrahera ny personal, behålla personal, inspirera, motivera och uppnå hög 

målkongruens är några av dem (Anthony et al. 2014). Monetära belöningar är ett utbrett verktyg som 

organisationer använder sig av, men som sällan tenderar att fungera på det sätt som initialt var tanken 

(Eisenberger & Cameron, 1996). Tidigare forskning visar på paradoxala förhållanden mellan 

bonussystem och motivation. Teori X av Douglas McGregor menar att monetär belöning är det enda 

som behövs för att höja motivationen hos en viss typ av människor. Eftersom individer saknar ett genuint 

intresse av att arbeta krävs externa belöningar för att skapa motivation hos medarbetaren (Tonnquist B, 

2016). För att uppnå resultat och ökad motivation på kort sikt anses en monetär belöning som ett effektivt 

verktyg: en medarbetare som når upp till ett uppsatt mål och blir belönad för det i form av monetär 

ersättning kommer sannolikt vara positivt inställd till att göra om det (Smitt et al. 2002). Carol Sansone 

& Judith M. Harackiewicz (2000) menar tvärtom att monetära belöningar kan få bakslag och ha negativ 

inverkan på individens motivation. 
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Är monetära incitamentssystem vägen att gå för att få anställda individer att nå högsta möjliga 

motivation, eller är icke-monetära incitament så som gemenskap, möjlighet till utveckling och 

utbildning den största bidragande faktorn till ökad motivation? Svenskt Näringsliv (2013) 

problematiserar i en artikel att enbart yttre faktorer, så som bonus och provision inte är optimalt på lång 

sikt. I samma artikel diskuteras det även att extern belöning som lönebonus riskerar att ta död på 

medarbetarnas inre motivation, då bonusen blir det centrala i arbetet och inte trivseln. Det diskuteras 

även i artikeln att inre motivation, så som inre drivkrafter, är det som leder till trivsel och resultat. Teresa 

Amabile (1996) bekräftar detta och belyser att inre motivationsfaktorer kan vara överlägsen den yttre 

när det kommer till kreativitet och motivation på en arbetsplats. Rekrytering och bemanningsföretaget 

Academic Work genomförde en studie för 2018 om vad som motiverar svenska medarbetare. Resultatet 

från studien visar att känslan av meningsfullhet, vilket R.M. Ryan & E.L. Deci (2000) beskriver som en 

inre motivationsfaktor, är den viktigaste faktorn till motivation (34 %). Samtidigt anser hela 20 % av 

deltagarna i studien att möjligheten till bonus är den främsta motivationsfaktorn (Academic Work, 

2019). Trots att tidigare studier verkar peka åt att just inre motivationsfaktorer är den största 

motivationsfaktorn skrivs det om företag som aktivt arbetar med monetära incitamentssystem: 

möbeltillverkaren IKEA beslöt 2018 att betala ut en miljard kronor till sina anställda i bonus via deras 

lojalitetsprogram (Dagens Industri, 2018). Likväl beslöt lågprisvaruhuset Ullared Gekås att dela ut 23 

miljoner kronor till sina anställda efter rekordförsäljning 2018 (SVT, 2019).  

Det finns gott om forskning och teorier kring hur monetära och icke-monetära incitament påverkar 

individens motivation, men faktum är, att företag fortsätter att ha problem med hur man ska angripa 

detta på bästa möjliga vis. Vissa studier pekar på att inre motivationsfaktorer och icke-monetära 

incitamentssystem är mer motivationshöjande, ändå används externa motivationsfaktorer så som 

monetära ersättningar fortfarande i stor utsträckning (Hansen F et al. 2002; Anthony et al. 2014). 

Psykologen och ledarskapsexperten Leif E Andersson säger vid en intervju med SvD Näringsliv (2013) 

att en orsak till detta kan vara lathet hos företagen: att arbeta med bonus anses ibland lättare än att 

exempelvis arbeta mot en förbättrad organisationskultur, vilket skulle kunna vara mer 

motivationshöjande. 

Vid granskning av tidigare studier inom området återfinns mycket forskning som belyser 

incitamentssystem och dess relation till medarbetares motivation inom sektorer så som byggbranschen, 

bankväsendet samt inom detaljhandeln (Isalar & Wenngren, 2012; Petterson & Witakowska, 2010; Falk 

& Svallingson, 2018). Genomgående med dessa typer av studier är att de enbart studerar ett fallföretag. 

Författarna finner det således bidragande att genomföra en flerfallsstudie inom området. Genom att 

studera två företag från skilda branscher öppnar det upp till en bredare diskussion och en mer utförlig 

analys då det gör det möjligt att ställa det empiriska resultatet mot varandra i ett jämförande perspektiv. 

De fallföretag som studien kommer att genomföras på verkar inom mäklarbranschen och 

bemanningsbranschen. Dessa företag arbetar båda med monetära- samt icke-monetära 
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incitamentssystem, men till olika omfattning. Utifrån den problemdiskussion som förts i ovanstående 

stycken, huruvida olika typer av incitamentssystem är bra verktyg för att skapa motivation eller ej, kan 

vi genom att undersöka dessa företag dra slutsatser hur incitamentssystem faktiskt upplevs med 

avseende på motivation. I takt med en föränderlig ekonomi där kompetensbrist och ett stort behov av 

snabba personallösningar har bemanningsföretag utvecklats drastiskt under senare tid 

(Kompetensföretagen, 2018). Mäklarbranschen är en bransch som länge präglats av bonussystem och i 

takt med samhällets brist på bostäder är det ett omtalat yrke (Framtid, 2018). Författarna finner det 

således intressant att studera det närmare huruvida medarbetare på olika företag inom olika branscher 

upplever aktuella incitamentssystem med avseende på motivation. Med utgångspunkt i det Fulmer och 

Ployhart (2013) belyser om att medarbetare är företagens viktigaste resurs, samt det Hume (1995) och 

Wiley (1997) beskriver om vikten av att förstå vad som motiverar medarbetare är det således relevant 

att genomföra denna studie ur medarbetarnas perspektiv. Problematiken om huruvida vilka typer av 

incitamentssystem som upplevs som motivationshöjande eller ej hos ett företags medarbetare leder 

således till följande syfte och frågeställning för studien: 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur medarbetarna upplever aktuella incitamentssystem med 

avseende på motivation.  

1.4 Frågeställning 

• Hur upplevs incitamentssystem hos medarbetare inom olika branscher med avseende på 

motivation? 

1.5 Avgränsning 

Författarna har undersökt hur incitamentssystem upplevs med avseende på motivation hos två olika 

företags medarbetare, samt skapat en grundläggande förståelse av utformningen av 

incitamentssystemen. Eftersom fokus i studien är hur och inte vad, har författarna inte varit intresserade 

av att undersöka monetära ersättningar i absoluta tal. Vidare togs beslutet att studera ett specifikt svenskt 

mäklarföretag samt ett specifikt svenskt bemanningsföretag. De båda företagen existerar på flera orter, 

där författarna har valt att göra en avgränsning mot att undersöka ett kontor på respektive företag.  
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2 Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Teorier 

som behandlar olika motivationsfaktorer kommer att redogöras. Vidare kommer olika typer av 

incitamentssystem att redogöras, samt hur dessa upplevs hos individer med avseende på 

motivation. 

2.1 Motivationsfaktorer 

Enligt en ansenlig mängd teorier beskrivs hur människan kan påverkas av både inre och yttre faktorer. 

En indelning mellan inre och yttre motivation görs vanligen för att beskriva vad som motiverar individen 

(Vallerand, 2012). 

2.1.1 Inre motivation 

Ryan & Deci (2000) beskriver inre motivation som en händelse när en individ utför ett arbete eller 

uppgift på grund av ens inre drivkraft snarare än yttre drivkrafter. Författarna belyser även att individer 

som väljer att ta sig an arbetsuppgifter på grund av nyfikenhet, glädje eller utmaning innehar inre 

motivation. Ansvarstagande, frihet och möjlighet till utveckling är något som Armstrong (2002) lyfter 

som ytterligare exempel på inre motivationsfaktorer. Vallerand (2012) belyser att ingen ytterligare 

belöning än arbetsuppgiften i sig behövs vid uppnåelse av inre motivation, eftersom uppgiften i sig 

upplevs så pass motivationshöjande. Ryan & Deci (2000) lyfter att det hör till människans natur att ha 

en inre drivkraft och en nyfikenhet att utforska och lära mer. Författarna belyser även att dessa inre 

drivkrafter är det som ligger till grund för lärande och personlig utveckling. Intresse och motivation som 

kommer från inre drivkrafter är elementärt när det kommer till prestation, uthållighet och välmående 

(Ryan & Deci 2000). Även fast inre motivation kommer just inifrån människan belyser Ryan & Deci 

(2000) att inre motivation kan påverkas av vissa externa faktorer. Feedback är något som visat sig ha 

inverkan på individers inre motivation: Harackiewicz (1979) via Ryan & Deci (2000) visade genom sina 

studier att positiv feedback kan framkalla inre motivation hos individer och upplevas som 

motivationshöjande. I kontrast beskrev Deci & Cascio (1972) via Ryan & Deci (2000) att negativ 

feedback kan leda till ett försvagande av en individs inre motivation. Andra faktorer som kan kväva och 

förminska individers inre motivation är företeelser som exempelvis är för kontrollerande över individers 

beteenden: deadlines, direktiv och hot är händelser som har negativt inslag på inre motivation. I motsats 

kan möjligheten att självständigt ta beslut och driva sitt arbete framåt leda till framkallning av inre 

motivation (Ryan & Deci 2000).  

Inre motivation är något som återfinns inom och mellan människor, men däremot är det ingen 

självklarhet att människor motiveras av samma saker. Vad som anses vara inre motivation för en individ 

kan upplevas som icke motiverande för en annan. Begreppet är således högst individuellt och kan skilja 

från person till person (Ryan & Deci 2000). Armstrong (2002) belyser även att inre motivationsfaktorer 
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tenderar att ha en djupare och mer långsiktig påverkan på medarbetarnas motivation, eftersom det 

kommer inifrån och individers eget intresse, och inte är påtryckande från andra individers intresse.   

2.1.2 Yttre motivation 

Vallerand (2012) beskriver yttre motivation som något som uppnås när en uppgift är utförd för att uppnå 

ett separat mål och syfte. Till skillnad från inre motivation som framkallas genom tillfredställelsen att 

utföra en specifik uppgift, är yttre motivation något som kommer från omgivningen och något som inte 

individen innehar inom sig (Ryan & Deci 2000). Vallerand (2012) lyfter ett exempel på vad yttre 

motivation kan vara: en student som studerar inför ett test finner motivation för att klara sin examen, 

inte för att studerandet inför testet i sig är speciellt motiverande. Likväl beskriver författaren att en 

student som motstridigt går till skolan för att göra föräldrarna tillfredsställda som ett exempel på yttre 

motivation. Ryan & Deci (2000) belyser ett antal vanligt förekommande verktyg för att framkalla yttre 

motivation i arbetssammanhang: medarbetare arbetar inte alltid för att arbetsuppgifterna i sig är speciellt 

intressanta eller tillfredsställande, utan i många fall handlar det om att arbeta för att ha råd att leva ett 

dugligt liv. Ofta används även ytterligare incitament, som exempelvis bonus och provision, för att 

framkalla yttre motivation. Genom att erbjuda detta kan det leda till att medarbetare anstränger sig mer 

och åtar sig mer arbete för att således bli ytterligare kompenserade genom bonusen eller provisionen. 

Ytterligare incitament som används för att framkalla yttre motivation är exempelvis hårt ställda krav 

från en chef, deadlines och hot (Ryan & Deci 2000). 

Armstrong (2002) beskriver att yttre motivationsfaktorer så som bonus och andra yttre påtryckningar 

kan vara effektiva när det kommer till motiverade medarbetare, men endast på kort sikt. Orsaken till 

detta är att individer tenderar att tappa motivationen och lusten att arbeta om motivationen inte kommer 

inifrån (Armstrong, 2002).  

2.1.3 Kognitiva motivationsteorier 

Kognitiva motivationsteorier betonar de psykologiska aspekterna kring krafterna som påverkar 

individers motivation. Kognitiva teorier kan vara användbara för företag då det ger en mer realistisk 

guide på hur olika motivationsfaktorer upplevs (Armstrong, 2002). På ämnet kognitiva teorier återfinns 

“expectancy theory” som utgör en stor del av ämnet. Teorin förklarar att motivation endast kan skapas 

när det finns en tydlig uppfattning och en användbar relation mellan prestation och resultat. Det förklarar 

varför yttre monetära belöningar, exempelvis bonus, endast fungerar om relationen mellan prestation 

och belöning är tydlig. Det vill säga att en monetär belöning endast ger ett avtryck på motivationen om 

belöningen är förväntad och kopplad till prestationen som en individ har utfört. Det förklarar även varför 

inre motivation som uppkommer från arbetsuppgiften i sig kan vara mer kraftfull än yttre motivation 

(Armstrong, 2002). 

Porter & Lawler (1968) via Armstrong (2002) föreslår en uppdelning i två faktorer som bestämmer 

ansträngningen och motivationen som individer går in i en arbetsuppgift med.  
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• Dels är det värdet av belöningen och i vilken utsträckning den tillfredsställer behoven av 

trygghet, socialt beteende, självständighet och självförverkligande. 

• Den andra faktorn är hur stor sannolikheten att belöningen bestäms av prestationen är, med 

andra ord förväntansbilden av relationen mellan prestation och belöning och att denne ska 

upplevas tydlig.  

En ytterligare teori som är en del av kognitiva motivationsteorier är målteorin som utvecklades av 

Latham och Locke år 1979. Den förklarar att motivation och prestation blir högre när individer har 

specifika mål att nå, när målen är högt satta men ändå accepterade och slutligen när individer får 

feedback på sin prestation. Författarna belyser att en delaktighet i målsättningen är av största vikt för att 

säkerställa en överenskommelse av svårighetsgraden i målen. Vidare nämns det att feedback är 

avgörande för att upprätthålla motivationen, i synnerhet när det gäller högt satta mål (Armstrong, 2002). 

2.1.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 

I Herzbergs inflytelserika tvåfaktorsteori beskrivs hur människor har två olika typer av behov och hur 

dessa påverkas av olika element i en arbetssituation. Behoven delas in i två olika typer av kategorier:  

Den första typen av behov benämns som hygienfaktorer och innefattar de grundläggande behoven en 

människa behöver för att överleva. Dessa faktorer är inte direkt hänförbara till det utförda jobbet i sig, 

utan behandlar miljön runt omkring det som omfattar jobbet. Faktorerna berör exempelvis företagets 

policy, belöningssystem, lön, och mänskliga relationer. Enligt Herzberg bibehåller dessa faktorer en 

redan nöjd individ, men ökar inte motivation eller tillfredsställelsen hos medarbetarna (Lundberg, 

Gudmundson & Andersson, 2009).   

Den andra typen av behov benämns som motivationsfaktorer och är direkt hänförbara till det utförda 

arbetet. Exempel på motivationsfaktorer enligt Herzberg är ansvar, självförverkligande, utmaningar och 

möjligheten att växa som en kreativ människa. Enligt Herzberg är det endast dessa typer av faktorer som 

ökar motivation, inte lön eller bonussystem. Avsaknad av dessa faktorer skapar inte missnöjdhet, utan 

endast en förlorad möjlighet till arbetstillfredsställelse (Lundberg et al. 2009).  

Båda faktorerna spelar stor roll i frågan om vad som motiverar och driver medarbetare att göra det där 

lilla extra. Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård (2017) beskriver att motivationen sjunker markant 

när en hygienfaktor minskar: om en medarbetare får sin lön förminskad får det stora negativa effekter 

på medarbetarens motivation. Dock råder inte samma förhållande vid motsatt effekt av en hygienfaktor: 

vid ett kraftigt höjande av en medarbetares lön ökar endast motivationen marginellt (Grafström et al. 

2017).  Sammanfattningsvis belyser Grafström et al. (2017) att det som upplevs som mest 

motivationshöjande hos medarbetare och som skapar arbetstillfredsställelse är motivationsfaktorerna. 

Båda Herzbergs faktorer är viktiga att fokusera på, men vid ett alltför stort fokus på hygienfaktorer 

riskerar företag att förlora medarbetares motivation på lång sikt (Grafström et al. 2017). 
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Med utgångspunkt i det Grafström et al. (2017) beskriver som hygien- och motivationsfaktorer har 

nedanstående modell tagits fram för att exemplifiera de två faktorerna. Om faktorerna finns och efterlevs 

leder det till trivsel och motivation, men om de saknas leder det till det motsatta.  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Personalpolitik och policy Erkännande och bekräftelse 

Lön Ansvar 

Anställningstrygghet Befordran 

Ledning Prestation 

(Egenkomponerad modell) 

2.1.5 Teori X och Y 

I The Human Side of Enterprises av Douglas McGregor presenteras teorin om att människor kan ses 

utifrån två olika perspektiv, teori X respektive Y. Enligt teori X, tenderar människor att vara motvilliga 

till arbete och är med andra ord lata. De flyr ansvar och måste kontrolleras och styras för att sättas i 

arbete. För att motivera medarbetare enligt teori X krävs därför monetär ersättning för att skapa 

motivation. Detta motsäger Herzbergs teori om hygienfaktorer som icke höjande motivationsfaktorer. 

Teorin visar alltså på paradoxala förhållanden med avseende på belöningar och motivation. Herzberg 

menar att inre motivation är det enda som kan driva motivationen ytterligare, medan Douglas McGregor 

och teori X anser att yttre motivation ibland behövs för att höja motivationen. Enligt teori Y är synen 

det motsatta: människor har en naturlig fallenhet för att arbeta, de söker ansvar, är uppfinniga och har 

förmågan att arbeta självständigt. Att arbeta är tillfredsställande och anses lika naturligt som att roa sig 

(Anthony et al. 2014; Grafström et al. 2017). Grafström et al. (2017) belyser att teori Y betraktas som 

en stor inspirationskälla av det moderna ledarskapet för att skapa motivation, medan teori X 

representerar ett mer föråldrat ledarskap.  

2.1.6 Self-Determination Theory 

Deci, E.L & R.M. Ryan (1985) beskriver teorin SDT (Self-Determination Theory) och visar på ett något 

annorlunda förhållande gällande incitamentssystems påverkan på motivation i jämförelse med 

ovanstående teorier. I SDT beskrivs det hur den totala motivationen, det vill säga inre och yttre 

motivation, ändras efter tillämpning av monetära belöningar. Resultatet visar att den totala motivationen 

minskar vid mottagande av en monetär bonus, i synnerhet den inre motivationen. Motivationen att göra 

ett så bra jobb som möjligt minskar alltså när den här typen av bonus tillämpas. Exempelvis kan en 

tennisspelare som vill stå över Australian Open ett år ha svårt att rättfärdiga detta på grund av att 

prispengarna är så pass höga. Tennisspelarens beslutsamhet och drivkraft att spela turneringen har tagits 

över av den höga ersättningen och detta kan förminska den inre motivationen som spelaren annars hade 

haft (Deci et al. 1985). Med det sagt är finansiell kompensation mindre viktigt när inre motivation redan 

förekommer. Men, det betyder inte att den monetära ersättningen får utebli, då det kan få andra negativa 



 
 
 

14 

effekter så som en upplevelse av att individen inte blir rättvist behandlad. Enligt SDT är det minsta 

kravet för finansiell kompensation en fast ersättning. Kollektiva bonusar är också något som skulle 

fungera, då det är mindre kopplat till individuell prestation och riskerna att den inre motivationen 

minskar är betydligt mindre (Anthony et al. 2014). 

2.1.7 Maslows behovstrappa 

1943 presenterade Abraham Maslow sin revolutionerande och med tidens gång även väl citerade artikel 

A Theory of Human Motivation (Maslow, 1943). Artikeln belyser och beskriver den modell som Maslow 

gjort sig känd för: Maslows behovstrappa eller behovshierarki. Modellen används flitigt för att klargöra 

människors prioriteringar över olika behov, men det är även ett välanvänt verktyg för att motivera 

medarbetare ur ett ledarskapsperspektiv (Maslow, 1943; Tonnquist, 2016).   

Ur Maslow (1943), Maslow (1954) och Tonnquist (2016) framgår det att modellen består av fem nivåer 

som formas i en pyramidliknande form. I botten av pyramiden återfinns de grundläggande behoven, som 

luft, mat, kläder och tak över huvudet. Dessa behov är essentiella för människans överlevnad. Följt efter 

det kommer behovet av trygghet, vilket ofta delas in i fyra underkategorier: det första trygghetsbehovet 

handlar om personlig säkerhet, följt av ekonomisk säkerhet. Hälsa och välmående samt socialt skyddsnät 

representerar de sista två typen av trygghetsbehov. På tredje plats i Maslows pyramid återfinns behovet 

av kärlek och gemenskap, vilket kan exemplifieras av vänskapsrelationer och sex. Följt av detta kommer 

behovet av uppskattning som vanligen delas upp i två underkategorier i form av en lägre och högre nivå. 

Den förstnämnde handlar om att människor är i behov av andra människors uppskattning och respekt, 

vilket ofta resulterar i individers sökande efter bekräftelse och respekt. Den högre nivån är behovet av 

självrespekt och känslan av att tro på sig själv. Denna nivå präglas också av behovet av att ha ett stort 

frihetsbehov. Det femte och sista behovet i Maslows behovstrappa är behovet av självförverkligande, 

vilket handlar om att vara sin bästa version av sig själv där ens fulla potential nyttjas. Detta typ av behov 

är högst individuellt och förändras ständigt hos individer. Känslan av självförverkligande kan för en 

person handla om att få utlopp för sin kreativitet, medans det för en annan kan handla om att sälja så 

mycket som möjligt på sin arbetsplats (Maslow, 1943; Maslow, 1954; Tonnquist, 2016).   

För att klättra i pyramiden krävs det att behoven på de lägre nivåerna är uppfyllda. Således måste de mer 

grundläggande behoven vara uppfyllda för att till sist nå känslan av självförverkligande. Maslow (1943) 

och Maslow (1954) belyser att människor uppnår ett stadie av rastlöshet vid uppnåelse av ett visst behov 

och således en strävan att vidare utvecklas. Detta leder till att man rör sig upp i behovstrappan och till 

sist når självförverkligande (Maslow 1943; Maslow 1954).  
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Figur 1. Egenkomponerad modell över Maslows behovstrappa, med inspiration från Tonnquist (2016) 

2.2 Incitamentssystem 

Incitamentssystem eller även kallat belöningssystem är ett styrmedel som i tidigare avsnitt nämnts ha 

flera olika funktioner. Attrahera ny personal, behålla personal, inspirera, motivera och uppnå hög 

målkongruens är några av dem. Dessa incitamentssystem kan ha olika utformning och vara dels icke-

monetära som monetära. Icke-monetära incitament är exempelvis möjliggörande för karriärutveckling, 

ge medarbetarna självständighet och tillåtelse att vara kreativa. Monetära incitament handlar exempelvis 

om lön och provision men även mer långsiktiga monetära incitament så som optionsprogram (Anthony 

et al. 2014).  

2.2.1 Monetära incitamentssystem 

I tidigare forskning görs ofta antagandet att individer agerar rationellt, vilket innebär att individens 

motivation bör öka av en monetär belöning. Kvantiteten av utfört arbete ökar i vissa fall vid 

implementering av monetära incitament, men inte nödvändigtvis kvaliteten av utfört arbete. Även 

påverkan på motivationen har olika effekter av monetära belöningar, där det sällan syns någon skillnad 

med avseende på individens motivation (Mason & Watts 2009).   

Med monetära incitamentssystem menas monetära belöningar i olika form. Detta skulle kunna vara en 

fast lön, rörlig bonus baserad på vinstandel, provision på försäljning eller mer långsiktiga aktiebaserade 

incitamentssystem. Monetära belöningar är ofta starkt kopplade till prestation, vilket gör det till en viktig 

och välkomnande belöning (Anthony et al. 2014). Det absolut vanligaste långsiktiga monetära 

incitamentet som används är olika typer av optionsprogram (Merchant & Van der Stede 2007).  

2.2.2 Bonus och provision 

En annan form av monetära incitamentssystem är användningen av bonussystem och provision. Dessa 

system används främst av företag som har ren försäljningspersonal där det är enkelt att mäta en 
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medarbetares prestation. Syftet med sådana system är att medarbetarna initialt får en utmanade 

målsättning och sedan en belöning när målsättningen är uppnådd (Kishore, Singh Rao, Narasimhan & 

John, 2013). En bonus innebär att en medarbetare får en förbestämd kvot att nå upp till och först när 

säljaren har uppnått sin kvot erhålls en monetär bonus för sin prestation. Riskerna med en sådan typ av 

bonus är att det kan uppstå en nöjdhet hos medarbetaren när kvoten är uppfylld och att personen 

anstränger sig mindre efteråt. Ett annat incitamentssystem företag använder sig av för att minimera 

denna risk är att arbeta med provision. Provisionsbaserad lön innebär att en medarbetare får en andel av 

vinsten i varje utförd affär. Antingen som ett tillägg på grundlön, då tillämpas vanligtvis en mindre 

procentuell del av affären som provision. Alternativt en lön som i sin helhet består av provision där man 

får en högre procentuell del av vinsten per affär men avstår grundlön (Kishore et al. 2013). 

Det finns även risker och problematik med bonus och provisioner som incitamentssystem. Medarbetare 

tenderar att fokusera och prestera endast när det ger egen vinning. Som tidigare nämnt kan medarbetare 

som nått upp till önskad kvot för att erhålla bonus känna en nöjdhet. Medarbetare som arbetar efter 

provision tenderar att utföra arbeten som genererar högre provision och välja bort arbete som ger mindre 

provision (Kishore et al. 2013).  

I termer av ökad försäljning menar Kishore et al. (2013) på att provision fungerar bättre än bonus, men 

att bonussystem bidrar till att personal tar på sig arbetsuppgifter som inte berör försäljning. Detta främst 

för att andra arbetsuppgifter är parametrar som bonusen grundar sig i. Det skiljer sig dock i 

organisationer huruvida bonus och provisionssystem bidrar till organisationen. Detta kan ha att göra 

med för högt satta kvoter, som ej är rimliga och som är svåra för medarbetare att uppnå. Där skulle 

exempelvis provisionsbaserade incitament möjligtvis fungera bättre (Kishore et al. 2013). 

2.2.3 Monetära incitament & motivation  

Det råder olika uppfattningar kring huruvida pengar som monetär belöning har en inverkan på 

motivationen hos individer. Wallace & Szilagyi (1982) via Armstrong (2002) påstår att pengar kan 

upplevas som en motivationsfaktor men att det inte är den enda motivationsfaktorn. De nämner även 

fyra olika funktioner som monetära belöningar fyller: 

• Det kan fungera som ett mål som individer strävar efter att uppnå. 

• Det kan fungera som ett instrument som genererar mervärde. 

• Det kan vara en symbol för mottagaren och dennes betydelse för organisationen. 

• Det kan fungera som en generell motivationsfaktor då det associeras med belöningar på 

uppskattat arbete.  

Monetära belöningar motiverar individer då de är indirekt kopplade till tillfredsställelsen av andra 

behov. Dessa behov kan vara grundläggande, så som överlevnad och social säkerhet. Det kan också 

tillfredsställa ett behov av självkänsla och status och sätta individen i en jämförande relation till dennes 
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medmänniskor. Monetära belöningar tillfredsställer det mindre önskvärda men ack så viktiga ”att ha” 

begär och den girighet som människor har. Pengar i sig behöver nödvändigtvis inte vara en inre 

motivationsdrivkraft, men det ger ändå en betydande drivkraft i form av att det symboliserar så många 

immateriella mål. Monetära belöningar symboliserar dock olika saker för olika människor och har 

varierande inverkan på individers motivation. Men oavsett vilket, har och är fortfarande monetära 

belöningar en avgörande faktor när individer ska välja arbetsgivare (Armstrong, 2002).    

2.2.4 Kritik mot monetära incitamentssystem 

Carol Sansone & Judith M. Harackiewicz (2000) nämner även likt Deci et al. (1985) att användandet av 

en monetär belöning kan få bakslag när uppgiften i fråga var något som den anställda hade utfört i vilket 

fall. Specifikt kan belöningen ha negativ påverkan på arbetets kvalitét och kreativitet.  

Vidare menar även Sansone & Harackiewicz (2000) att monetära belöningar kan ha direkt negativ 

inverkan på individens motivation: medarbetare som inte når upp till uppsatta mål och därmed inte får 

en utbetald monetär belöning riskerar att tappa motivationen eftersom en känsla av missmod slår in. 

Sansone & Harackiewicz (2000) lyfter även att medarbetare som fått monetära belöningar under en 

längre sammanhängande period tenderar att se bonusen som en självklarhet. Således tappar det monetära 

incitamentssystemet sitt syfte och medarbetaren upplever då inte incitamentssystemet som en 

motivationsfaktor (Sansone & Harackiewicz, 2000).  

Amabile (1996) belyser att inre motivation är en av de viktigaste faktorerna för att skapa kreativitet och 

motivation hos människor. Detta är något som bekräftats av flertalet forskare och teorier, men som 

väckte en livlig debatt efter att Eisenberger & Cameron (1996) publicerat en artikel i American 

Psychologist. Där kom de fram till efter nästan ett kvarts sekel av forskning att bevisen för att yttre 

belöningar upplevs ha en negativ inverkan på inre motivation var bristfällig. Om en person mottar en 

monetär belöning i utbyte mot utförandet av en uppgift, och belöningen sedan är borttagen under 

pågående arbete, tenderar individen att spendera lika mycket tid på uppgiften som innan belöningen 

introducerades (Eisenberger & Cameron, 1996). 

2.2.5 Icke-monetära incitamentssystem 

Icke-monetära incitamentssystem består av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och kollegor som är 

tillfredsställande och som på så sätt mycket väl kan vara en bidragande faktor till ökad motivation hos 

individen (Anthony et al. 2014). Icke-monetära belöningar som ger förutsättningar till 

arbetstillfredsställelse är exempelvis erkännande, intressanta arbetsuppgifter, ansvar och befordran 

(Appelbaum & Kamal, 2000). Författarna beskriver dem enligt följande:  

Erkännande: vid en avklarad uppgift är det viktigt att de anställda får uppmuntran och beröm för utfört 

arbete, ett erkännande från medarbetarna eller cheferna är något som är motiverande. 
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Intressanta arbetsuppgifter: ett jobb som innehåller intressanta arbetsuppgifter kommer att bidra mer 

till motivation än ett jobb som inte lockar intresse. Därför är det viktigt att matcha individers och dess 

arbetsuppgifter utifrån deras intressen. 

Ansvar: en möjlighet att tilldelas ansvar och befogenhet är något som kräver ledarskapsegenskaper, 

risktagande, och beslutsfattande där alla faktorer bidrar till höjd självkänsla och är starkt motiverande. 

Befordran: befordran och andra liknande belöningar vid uppnådda mål är något som är motiverande. 

Det är viktigt att företag är ärliga gällande möjligheten för avancering inom organisationen mot sina 

anställda. Den största motivationsfaktorn anses vara att ha vetskapen om att avancemang är en möjlighet. 

Svensson & Wilhelmson (1988) skriver att det är viktigt att anpassa ett incitament efter sammanhanget. 

Det är inte endast monetära incitament som ger en medarbetare ökad motivation, därav är det av vikt att 

jobba med både monetära som icke-monetära incitament. Att få feedback på utfört arbete, att känna att 

ens arbete har betydelse eller att ha tillgång till gratis kaffe är alla exempel på icke-monetära belöningar 

som kan bidra till ökad motivation (Svensson & Wilhelmson, 1988).  

Icke-monetära incitament kan delas upp i två kategorier, materiella och immateriella incitament. 

Skillnaden ligger i att de materiella incitamenten ofta innebär en kostnad för företaget, men som ändå 

inte är av finansiell karaktär. Dessa materiella incitament benämns ofta som förmåner, men ska ändå 

inkluderas i ett företags incitamentssystem. Exempel på icke-monetära materiella incitament är 

utbildningsdagar, studiebesök, restaurangbesök och andra företagsaktiviteter (Svensson & Wilhelmson, 

1988).  

Den andra kategorin av icke-monetära incitament, är som tidigare nämnts immateriella incitament och 

är starkt kopplade till vad den anställde kommer i kontakt med på daglig bas, exempelvis kollegor och 

arbetsmiljö (Svensson & Wilhelmson, 1988). För att klargöra de immateriella belöningarnas funktion 

kan man koppla dessa till fyra olika motivationsfaktorer: intressant, utmanande, betydelsefullt och 

gemenskap (Anthony et al. 2014). Om medarbetare har intressen utanför jobbet som kan kopplas 

samman till det jobb de utför, nås tillfredställelse och ökad motivation. Att möta utmaningar på jobbet 

är även det något som motiverar, att lyckas med en svår utmaning på jobbet är tillfredsställande. Den 

tredje motivationsfaktorn, betydelsefullt, är även det något som kan finnas på en arbetsplats. Individer 

som hittar en mening i det de gör, uppnår en känsla av betydelsefullhet och således tillfredställelse. Sist 

är känslan av att omfattas av en gemenskap något som är tillfredsställande och motiverande. Gemensamt 

för dessa fyra faktorer är således att tillfredsställelsen av att uppnå dessa, är motiverande och en form 

av belöning. Andra exempel på immateriella incitament är att få feedback på sitt arbete och att ha 

friheten att bestämma över sin egen arbetstid (Anthony et al. 2014).  

Nedanstående figur presenterar olika typer av incitamentssystem och dess olika kategoriseringar:  
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Figur 2. Egenkomponerad modell över olika incitamentssystem   
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3 Metod 
Under metodkapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Vidare presenteras 

det tillvägagångssätt som studien använt sig av. Sist presenteras de olika etik- och 

kvalitetsaspekter som har tagits hänsyn till vid studiens utförande.  

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

Bryman (2011) argumenterar för att valet av metodologisk utgångspunkt främst bestäms genom vilket 

typ av syfte, metodval och analys studien ska genomföras med. Detta bekräftas av Trost (2014), som 

betonar hur syftet spelar stor roll i valet av metodologisk utgångspunkt. Utifrån uppsatsens syfte har 

således en kvalitativ ansats valts som metod. Detta val av ansats grundar sig i att studien vill beskriva 

och analysera hur medarbetare upplever aktuella incitamentssystem med avseende på motivation 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2014) beskriver att kvalitativa studier lämpar sig till forskning 

där fokus ligger till att beskriva och förstå ett specifikt fenomen. Vid en jämförelse mellan kvalitativa 

studier och kvantitativa studier ämnar den sistnämnde att analysera empiri i siffror och således fokusera 

på hårda värden (Bryman, 2011). Detta lämpar sig inte i denna studie då syftet handlar om att beskriva 

och analysera upplevelser kring ett specifikt fenomen, vilket snarare handlar om att analysera empiri i 

ord (Bryman, 2011). Detta är att likna mjuk data, vilket Bryman (2011) beskriver kan vara upplevelser, 

inställningar och tolkningar. Mjuk data återfinns i uppsatsen då syftet är att beskriva och analysera just 

upplevelser. Vidare anses kvalitativa studier lämpliga när forskarna avser att få en djupare förståelse av 

de individer som ställer upp i studien, vilket även passar bra in för studiens syfte (Patel & Davidsson, 

2011).   

Bryman (2011) beskriver att kvantitativa studier kan präglas av ett makroperspektiv, forskarnas 

uppfattning och “hårda”, reliabla data. Kvalitativa studier å andra sidan präglas bland annat av 

mikroperspektiv, deltagarnas uppfattning samt rika och fylliga data. Det var således relevant att 

genomföra studien genom ett mikroperspektiv, där studien fokuserar på ett tydligt avgränsat fenomen 

som studeras i detalj. Vidare anser författarna att deltagarnas perspektiv är det väsentliga - vad de 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Till sist är rika och fylliga data bra lämpat för denna studie, 

eftersom engagemanget i den undersökta miljön leder till fyllig information (Bryman, 2011). 

3.2 Forskningsansats och design 

Gällande forskningsansats beskriver Bryman (2011) att den induktiva metoden handlar om att samla in 

empiri från en eller flera fallstudier, där sedan empirin appliceras på teori. Deduktiv ansats handlar 

tvärtom om att utgå från teori, som sedan appliceras på empiri (Bryman, 2011). Ett mellanting mellan 

dessa två ansatser är abduktion, vilket har valts som forskningsansats i denna studie (Bryman, 2011). 

Fördelen med en abduktiv ansats är att författarna parallellt kan jobba med teori och empiri och således 

låta kunskapen inom ämnet växa fram under arbetets gång (Patel & Davidsson, 2011).  
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Designen i studien är en flerfallstudie, där två specifika företag från två olika branscher undersökts. 

Genom efterforskning och tack vare bekanta som arbetar på företagen kändes det till att dessa företag 

jobbar med incitamentssystem, men där incitamentssystemen såg olika ut. Bryman (2011) beskriver att 

flerfallstudier vanligen genomförs genom att observera två eller flera fall. Vidare beskriver Yin (2007) 

att trenden går mot att fler och fler väljer flerfallstudier som design, eftersom resultatet kan bli mer 

övertygande och mer gediget. Orsaken till valet av flerfallstudie som design är att det dels ökar 

tillförlitligheten i studien. Däremot går det inte att generalisera resultatet då uppsatsen endast utgår från 

dessa två företag och upplevelser från medarbete från just dessa två företag. Mer om generaliserbarhet 

diskuteras under Tillförlitlighet. För att bättre kunna besvara studiens syfte vilket är att beskriva och 

analysera medarbetares upplevelser av ett visst fenomen fann författarna det således relevant att 

undersöka företag i olika branscher. Genom att undersöka företag från skilda branscher öppnar det upp 

till en bredare analys och beskrivelse över medarbetarnas upplevelser av incitamentssystem med 

avseende på motivation, i kontrast till att enbart undersöka ett företag.   

Bryman (2011) beskriver att en ytterligare fördel med flerfallstudier är att arbetet med teorin underlättas, 

eftersom det enklare går att avgöra om använda teorier är tillräckliga eller ej. Däremot är det viktigt att 

ha i åtanke att flerfallstudier kräver mer resurser (Yin, 2007). Detta var något som märktes av under 

arbetets gång då det empiriska arbetet blev mer tidskrävande än om endast ett företag hade undersökts. 

Vidare gick det åt mycket tid i kontakten med respektive fallföretag i form av koordinering kring 

intervjutillfällena.  De fallföretag som undersökts arbetar aktivt med incitamentssystem som styrmedel, 

både monetära- och icke-monetära incitament. Genom de bekanta som arbetade på företagen 

uppdagades författarna att det både fanns likheter och skillnader i hur incitamentssystemen används, 

varför det var intressant att använda just dem som fallföretag. 

3.3 Urval  

Bryman (2011) belyser att val av urvalsmetod påverkas av studiens syfte och frågeställningar. Med 

syftet och frågeställningen som utgångspunkt valdes det att intervjua internt anställda på de två 

fallföretagen. Eftersom studiens syfte är att beskriva och analysera medarbetares upplevelser av ett 

incitamentssystem med avseende på motivation är det enbart medarbetare intervjuades. Chefer omfattas 

alltså inte av studien. Bekvämlighetsurval har tillämpats vid valet av fallföretagen, då författarna var 

bekanta med personer som arbetade på företagen (Denscombe, 2014). Vidare beskriver Denscombe 

(2014) att bekvämlighetsurval lämpar sig när författarna är begränsade till tid och budget, vilket är fallet 

för denna studie, eftersom 10 veckor utgör den totala möjliga tiden att skriva arbetet. Gällande urvalet 

av intervjupersoner har målinriktat urval använts. Bryman (2011) beskriver denna urvalsmetod som ett 

icke-sannolikhetsurval, då deltagarna inte väljs slumpmässigt. Syftet med urvalsmetoden är istället att 

urvalet baseras på deltagare som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

Urvalet är relevant eftersom individerna som valts ut från de två fallföretagen är personer som bidragit 

med att öka förståelsen för det undersökta fenomenet, vilket är att beskriva medarbetares upplevelser av 
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incitamentssystem när det kommer till motivation (Bryman, 2011). De undersökta medarbeta omfattades 

av incitamentssystem i arbetet och ansågs således som relevanta.   

Beslutet togs att intervjua tre medarbetare på respektive företag. På grund av den begränsade tiden 

intervjuades inte fler, då risken fanns att det skulle bli för tidskrävande. Något som däremot var i 

beaktning under arbetets gång var att ytterligare intervjuer skulle bokas in om det ansågs att det 

empiriska materialet som samlats in var bristfälligt.  

Då studien undersöker individuella upplevelser av incitamentssystem och dess relation till motivation 

genomfördes intervjuer till dess att empirisk mättnad uppnåddes. Empirisk mättnad är när forskarna 

anser att man har tillräcklig information för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkman, 2014). Författarna ansåg att empirisk mättnad var uppnått efter tre intervjuer 

på respektive fallföretag.  

3.4 Val av fallföretag 

Incitamentssystem förekommer i någon form på de allra flesta marknaderna (Anthony et al. 2014). När 

man delar upp incitamentssystem i monetära- och icke-monetära incitament går det däremot att se vissa 

mönster: företag där prestation enkelt går att mäta i absoluta tal, som exempelvis försäljningsbranschen, 

tenderar att använda mer av de monetära-incitamenten så som bonus och provision (Kishore et al. 2013). 

Med detta i åtanke togs beslutet att ett av de två fallföretagen skulle verka inom försäljning, således 

valdes ett företag inom mäklarbranschen. Värt att förtydliga är att mäklarföretaget arbetade med både 

monetära och icke-monetära incitamentssystem. När det kommer till företag som arbetar med icke-

monetära incitament är det däremot svårare att finna mönster över vilka typer av företag som arbetar 

mycket med detta, eftersom det förekommer mer eller mindre i de flesta typer av organisationer 

(Anthony et al. 2014). Genom en bekant kände författarna till att ett specifikt företag inom 

bemanningsbranschen arbetade med både monetära och icke-monetära incitamentssystem. Det som 

stack ut med detta företag var att de icke-monetära incitamentssystemen var väldigt många och 

omfattande. Således valdes det som det andra fallföretaget. Att studera två företag från olika branscher 

anses enligt författarna som en styrka i studien och större bidrag till forskningen, eftersom det är 

intressant att ställa två branscher mot varandra med avseende på ett visst fenomen.   

De båda fallföretagen utryckte tidigt att de ville förbli anonyma, både intervjupersonerna samt 

fallföretagens namn. Orsaken till detta var att de intervjuade ville utesluta att på något sätt skada sitt 

företags rykte. Författarna kommer därför hädanefter kalla företaget inom mäklarbranschen för Mäklar 

AB och företaget verksamt inom bemanningsbranschen för Bemanning AB. Bryman (2011) belyser att 

det finns fördelar med att låta undersökta fallföretag samt intervjupersoner förbli anonyma, eftersom det 

kan leda till mer uppriktiga svar eftersom ingen kan ta skada av deras svar. Detta var något som 

upplevdes under intervjun då det kändes som att intervjupersonerna svarade med sanningsenliga svar.  

Vidare är ytterligare en fördel att arbeta med anonymitet att intervjupersoner inte tjänar på att rikta sina 
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svar på ett sätt som förskönar deras företags bild (Bryman, 2011). På grund av anonymiteten kan inte 

mer än följande information om fallföretagen uttalas:  

Mäklar AB är ett av Sveriges största mäklarföretag. För tillfället är de 1200 medarbetare och de 

förmedlar ca 30 000 bostäder per år.  

Bemanning AB är ett företag inom bemanningsbranschen och är idag verksamt i flera länder i Europa. 

Företaget är en auktoriserad bemanningsbyrå och har sedan start hjälpt ca 130 000 människor till jobb, 

och har ca 1100 internt anställda.   

3.5 Respondenter 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur incitamentssystem upplevs hos medarbetare med 

avseende på motivation. Således valdes enbart medarbetare och inte chefer från respektive företag. För 

att få en så beskrivande och nyanserad bild som möjligt valdes respondenter ut med olika 

erfarenhetslängd. Intervjupersonernas erfarenhetslängd varierade mellan 1–2 års erfarenhet, 2–3 års 

erfarenhet samt mer än 3 års erfarenhet. För att respektera den efterfrågade anonymiteten kommer 

intervjupersonerna från respektive företag hädanefter kallas Rekryterare 1, 2 och 3 samt Mäklare 1, 2 

och 3. Bryman (2011) belyser däremot att personlighet och ålder kan spela roll vid val av respondenter, 

eftersom intervjufrågor kan tolkas på olika sett. Att välja respondenter med olika erfarenhetslängd skulle 

kunna leda till respondenter med olika ålder. Detta har däremot inte tagits i beaktning i uppsatsen, då 

författarna prioriterade respondenter med olika erfarenhetslängd för att skapa en mer nyanserad bild av 

hur medarbetare upplever incitamentssystem med avseende på motivation.  

3.6 Datakällor  

Studiens datakällor består av primärdata och sekundärdata där den sistnämnda använts för att hitta 

relevanta teorier som är hänförbara vårt syfte och problem. Bryman (2011) beskriver primärdata som 

data författaren/författarna samlar in själv, medan sekundärdata är data som redan existerar och som 

någon annan samlat in. Sekundärdata har hjälpt oss att skapa lärdom och vetskap om incitamentssystem 

och motivation som ämne, vilket även legat till grund till uppsatsens inledande del.  Uppsatsens 

primärdata består av intervjuer som även ligger till grund för arbetets empiriska del, vilket är vanligt i 

kvalitativa studier (Ghauri och Grønhaug, 2005). Något Bryman (2011) belyser som problematiskt vid 

användande av intervjuer är att det kan vara tidskrävande, speciellt med flera respondenter. Detta var 

något som upplevdes eftersom uppsatsen studerar mer än ett företag och har relativt många respondenter: 

bearbetningen av materialet i form av transkribering tog längre tid än planerat.   

3.7 Intervju 

Innan intervjuerna ägde rum arbetade författarna fram en intervjuguide (se bilaga 1). För att underlätta 

intervjuprocessen samt öka chansen för relevanta svar ställdes frågan: “Vad måste vi veta för att kunna 

besvara uppsatsens syfte och frågeställning?”. Bryman (2011) beskriver denna metod som effektiv för 
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att utforma framgångsrika intervjuguider. Vidare utformades intervjuguiden så att frågorna hörde till 

olika teman samt att det var en tydlig struktur i frågornas ordningsföljd. Detta gjorde att det blev en 

tydlig röd tråd under intervjun samt att det underlättade för den intervjuade att förstå frågornas mening. 

Med en intervjuguide ökar studiens tillförlitlighet eftersom författarna säkerställer att frågor ställs som 

enbart är relevanta för studiens syfte, vilket således ökar trovärdigheten i datainsamlingen (Bryman, 

2011).  Intervjuguiden innehöll två teman, där det första temat bestod av bakgrundsfrågor. Detta 

möjliggjorde dels en avslappnad inledning i intervjun, men det genererade även relevant bakgrundsfakta 

om intervjupersonen. Vidare bestod det andra temat av ett huvudtema där fokus låg i att besvara 

uppsatsens frågeställning: hur upplevs incitamentssystem hos medarbetare inom olika branscher med 

avseende på motivation?  Gällande frågorna i intervjuguiden formulerades de på så vis att den 

intervjuade skulle ha möjlighet att svara på ett mer djupgående och ingående plan, vilket Bryman (2011) 

beskriver att kvalitativa intervjuer syftar till. Till sist arbetades det fram en intervjuguide med tydligt 

och simpelt språk (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Författarna var däremot tydliga 

med att de intervjuade skulle avbryta om det var något under intervjun som var otydligt eller svårt att 

förstå som behövdes förklaras mer utförligt. Innan intervjuerna ägde rum skickades en kopia på 

intervjuguiden till medarbetaren som skulle intervjuas. Bryman (2011) belyser att detta är viktigt för att 

dels förbereda intervjupersonen, men även för att stärka kvalitén i svaren. Detta ökade även 

trovärdigheten i respondenternas svar (Bryman, 2011). Tills sist såg intervjuguiden likadan ut för Mäklar 

AB som för Bemanning AB. Detta beslut togs för att möjliggöra relevanta jämförelser i uppsatsens 

avslutande delar.    

Efter grundligt arbete med intervjuguiden bestämde författarna sig för att testa dess bärighet genom en 

pilotstudie, vilket Yin (2007) belyser att framgångsrika intervjuer bör inneha. Pilotstudier görs för att 

säkerställa att frågorna under intervju är korrekt formulerade samt att intervjupersonen förstår dem 

(Bryman, 2011). Genom denna pilotstudie märktes vilka frågor som behövde omformuleras, tas bort 

och läggas till. Även detta ledde till ökad trovärdighet i studien, då kvaliteten av datainsamlingen ökade 

(Bryman, 2011). Utgångspunkten vid revidering av intervjuguiden var huruvida frågorna och svaren var 

relevanta för studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2011). Bakgrunden till varför en revidering av 

intervjuguiden behövde genomföras var att det vid pilotstudien noterades att frågorna ledde till svar som 

inte kunde besvara studiens syfte. Exempelvis svarade respondenten i pilotstudien på flertalet frågor i 

absoluta tal. Detta var inte i studiens intresse och det gjorde även respondenten personlig och uppfattades 

av denna som något obekvämt.  

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad natur. Bryman (2011) beskriver denna intervjuform 

som en situation där intervjuaren har en rad frågor som är att likna ett frågeschema, men där frågornas 

ordningsföljd kan variera. Till skillnad mot strukturerade intervjuer, är semistrukturerade intervjuer mer 

allmänt formulerade, där intervjuaren även har viss möjlighet att ställa följdfrågor. Då uppsatsen 

undersöker hur medarbetare upplever incitamentssystem med avseende på motivation är denna 



 
 
 

25 

intervjuform lämplig då författarna undersöker individers subjektiva upplevelser av ett visst fenomen. 

Vid intervjuerna utgick författarna från intervjuguiden, men fokus låg hela tiden på att den intervjuade 

skulle utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Författarna var noga med att formulera frågorna 

på så vis att den intervjuade hade möjlighet att respondera med öppna svar. Bryman (2011) belyser att 

detta i många fall kan leda till oförutsedda svar, vilket efterfrågades i studien då individers upplevelser 

studerats. Till sist var båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer, men där en av författarna 

ställde frågorna. Den andra författaren hade en mer passiv roll där fokus låg i att ställa följdfrågor och 

flika in med ytterligare information när så behövdes. Genom att båda författarna närvarade under 

intervjuerna möjliggjorde det även en tolkning utifrån två perspektiv: författarna uppfattade vissa svar 

under intervjuerna olika, men genom diskussion sinsemellan efter intervjuerna säkerställdes konsensus 

kring svaren från respondenterna. Detta är i linje med LeCompte & Goetz via Bryman (2011) redogör 

som intern reliabilitet. Mer om det under Reliabilitet. Till sist ledde båda författarnas närvaro under 

intervjuerna till ökad trovärdighet i studien, eftersom tolkningen av datainsamlingen gjordes tills båda 

författarna var ense (Bryman, 2011).    

Nedanstående modeller beskriver kort informationen om intervjuerna. Som nämnts tidigare i uppsatsen 

är företagen och intervjupersonerna anonyma. Detta stämmer överens med det Vetenskapsrådet (1990) 

beskriver som konfidentialitetskravet. Mer om detta under området Etik.  

Mäklar AB Erfarenhetslängd Intervjutyp Intervjulängd 

Mäklare 1 Ca 2 år Intervju via Skype 35 minuter 

Mäklare 2 Ca 8 år Intervju via Skype 24 minuter 

Mäklare 3 Ca 3 år Intervju via Skype 31 minuter 

 

Bemanning AB Erfarenhetslängd Intervjutyp Intervjulängd 

Rekryterare 1 Ca 1,5 år Intervju i person 19 minuter 

Rekryterare 2 Ca 5 år Intervju i person 28 minuter 

Rekryterare 3 Ca 3 år Intervju i person 26 minuter 

  

Intervjuerna hölls både i person samt via Skype. Bryman (2011) menar att det finns både för och 

nackdelar med de två intervjutyperna: intervju i person kan leda till en bättre kontakt mellan den 

intervjuade och den som håller i intervjun, vilket kan leda till mer utförliga svar. Å andra sidan kan det 

leda till att den intervjuade känner sig obekväm på grund av den fysiska interaktionen (Bryman, 2011). 

Genom intervjuer via telefon eller andra tekniska hjälpmedel, så som Skype, kan detta däremot 

undvikas. Ytterligare en fördel med den senare nämnda intervjuformen är att den är mindre kostsam för 

företaget och respondenterna som ställer upp på intervjun (Bryman, 2011). Gällande denna studie 

strävade författarna efter att ha så många intervjuer som möjlighet i person. Orsaken till detta var att 
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författarna ville ha möjlighet att både undersöka vad intervjupersonen säger under intervjun, men även 

hur personen säger det, vilket även hör till kvalitativa intervjuers natur (Bryman, 2011). Efter kontakt 

med de både företagen och efter samtycke om att ställa upp på intervjuer visade det sig att Mäklar AB 

föredrog intervjuer via Skype på grund av tidsbrist, medan Bemanning AB hade möjlighet att ha 

intervjuer i person. Gällande Mäklar AB var författarna noga med att intervjuerna skulle hållas via 

Skype, för att möjliggöra en visuell interaktion.   

3.8 Sekundärdata 

Till huvudsak har sekundärdata hämtats och analyserats i form av vetenskapliga artiklar från Google 

Scholar och Linköpings Universitetsbibliotek. Dessa användes för att dels skapa kunskap om 

incitamentssystem och motivation som ämne, men de låg även till grund för uppsatsens teoretiska del. 

Författarna har även använt sig av mer allmänna artiklar så som tidskrifter i uppsatsen, och dessa 

återfanns genom sökning på internet. Samtliga artiklar har granskats med ett källkritiskt öga för att 

säkerställa att endast trovärdiga artiklar används i uppsatsen. Som nämnts tidigare i detta kapitel består 

sekundärdata av information som samlats in av någon annan än författarna. Bryman (2011) belyser att 

man bör granska varje enskild artikel, vetenskaplig eller ej, på ett källkritiskt sett eftersom artiklarna 

kan vara vinklade.    

3.9 Analysmetod 

Empirin från intervjuerna har sedan behandlats och bearbetats genom en tematisk analys, vilket är en 

vanligt förekommande analysmetod i kvalitativa studier (Bryman, 2011). I och med att intervjuguiden 

var uppbyggd utifrån teman var denna analysmetod rimlig att anta. Bryman (2011) beskriver denna 

analysmetod där data blir organiserade och strukturerade utifrån teman som träder fram från 

intervjupersonerna. För att skapa en tydlig och lättläslig struktur i uppsatsen togs beslutet att använda 

likadana teman i empirin som i analysen. För att besvara uppsatsens syfte, vilket är att beskriva och 

analysera medarbetares upplevelser av incitamentssystem med avseende på motivation, analyserades 

respektive fallföretag var för sig, men med likadana teman. Bryman (2011) belyser att tematisk analys 

är lämplig när författarna söker rika och detaljerade data. Då uppsatsen syftar till att beskriva subjektiva 

upplevelser av ett fenomen, vilket Bryman (2011) uttrycker ofta leder till detaljerade och fylliga data, 

är detta återigen ett motiv för val av analysmetod. Efter analys av respektive fallföretag analyserades 

sedan fallföretagen tillsammans för att jämföra likheter och skillnader utifrån det empiriska materialet. 

Detta öppnade upp för en bredare diskussion och en mer utförlig analys utifrån ett jämförande 

perspektiv. Denna analys baserades däremot inte på teman utan fokus låg i att analysera likheter och 

skillnader utifrån den tematiska analysen från respektive fallföretag.  

För att klargöra dessa teman spelades samtliga intervjuer in för att sedan transkriberas. Genom att 

transkribera intervjuerna möjliggjordes en noggrann analys av vad som sades under intervjuerna 

(Bryman, 2011). Vidare belyser Bryman (2011) att transkribering skapar en möjlighet för författarna att 
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vid upprepade tillfällen gå igenom intervjumaterialet. Detta var något som underlättade analysen i 

studien då mycket tid spenderades med att på djupet undersöka intervjusvaren. Efter transkriberingen 

satt författarna tillsammans och analyserade intervjuerna för att skapa teman genom att plocka ut 

mönster och nyckelord. På grund av uppsatsens abduktiva ansats kunde författarna således koppla viss 

teori till empirin, men även skapa en vägledning av vilken typ av teori som skulle hänföras på empirin.  

3.9.1 Analysmodell 

Nedanstående modell beskriver den analysprocess som ägt rum i uppsatsens analysdel. Analysmodellen 

presenterar även de teman som tagits fram och använts i uppsatsens empiriska- och analytiska del. 

Intentionen med modellen är att besvara studiens syfte samt att möjliggöra att slutsatser kan dras kring 

uppsatsens frågeställning.   

I det första steget i analysmodellen har respektive fallföretag analyserats var för sig med utgångspunkt 

i varje tema. Detta illustreras med de horisontella pilarna från varje tema som analyserats på respektive 

fallföretag. Genom detta möjliggjordes en analys som beskriver och analyserar hur medarbetare 

upplever incitamentssystem med avseende på motivation, vilket är studiens syfte. I det andra steget i 

analysmodellen har resultatet från det första steget i analysen mynnat ut i en jämförande analys där fokus 

legat i att jämföra likheter och skillnader från fallföretagen. Detta illustreras genom de nedåt lutande 

pilarna från respektive fallföretag som leder till den jämförande analysen. I den jämförande analysen 

användes inga teman utan det centrala var att jämföra likheter och skillnader från det första steget i 

analysen. Att den jämförande analysen inte utgår från teman illustreras med att de horisontella pilarna i 

det första steget i analysmodellen slutar där den jämförande analysen tar vid. Även den jämförande 

analysen ligger till grund för att besvara studiens syfte, men det öppnade framförallt upp för en bredare 

diskussion och en mer utförlig analys. Genom dessa två steg i modellen kan studiens syfte uppfyllas, 

vilket är att beskriva och analysera hur medarbetare upplever aktuella incitamentssystem med avseende 

på motivation. Vidare kan även studiens frågeställning besvaras genom modellen, vilket är hur 

incitamentssystem upplevs hos medarbetare inom olika branscher med avseende på motivation. Utifrån 

analysmodellen kan även slutsatser dras kring studiens syfte och frågeställning.      
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Figur 3. Egenkomponerad analysmodell 

3.10 Kritisk bedömning 

Bryman (2011) berättar att kvantitativa forskare står kritiska till kvalitativa studier när det kommer till 

att replikera en kvalitativ studie. Eftersom en kvalitativ studie är ostrukturerad och vanligen beroende 

av författarens egen uppfattning är det oftast svårt att göra en rekonstruktion av studien. Vidare berättar 

även Bryman (2011) att det är författaren själv som är det viktigaste verktyget när data samlas in, 

eftersom det som observeras och registreras oftast är något som ligger till dennes intresse. 

Fallstudier är endast tillämpbara på specifika fall (Bryman, 2011). Således kan inte studiens resultat 

generaliseras, eftersom två specifika företag studerats. Således strävar inte författarna efter en 

överförbarhet i denna studie. Vidare är det vanligt förekommande att kvalitativa studier kritiseras för att 

vara för subjektiva (Bryman, 2011). Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera medarbetare och dess 

subjektiva upplevelse av dess incitamentssystem med avseende på motivation. Således kan författarna 

inte dra några slutsatser om att en persons upplevelser ska gälla för någon annan, på grund av att studiens 

subjektivitet.   

3.11 Etik 

Vetenskapsrådet (1990) redogör för fyra principer inom svensk forskning gällande etik:  

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 
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• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet  

Informationskravet handlar om att berörda personers deltagande är frivilligt, samt att de närsomhelst 

kan hoppa av deltagandet i undersökning (Vetenskapsrådet, 1990). I denna studies fall har 

intervjupersonerna i förväg fått intervjuguiden som bland annat beskrev studiens syfte, intervjufrågor 

samt att studien är frivillig. Denna information upprepades sedan till deltagaren när intervjun ägde rum.  

Den andra etiska principen är samtyckeskravet, vilket handlar om att deltagarna i studien har rätt att 

själva bestämma över sin inverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Intervjuerna genomfördes således efter 

samtycke med fallföretagen och informanterna. Inspelningen och transkriberingen skedde även det med 

samtycke från fallföretagen och intervjupersonerna.  

Konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen som handlar om att deltagarnas personuppgifter 

måste förvaras så att obehörig ej kan komma åt dem (Bryman, 2011). I uppsatsen används fiktiva namn 

för att hålla deltagarna och företagen anonyma för att utesluta att deltagande individer och företag på 

något sett tar skada (Vetenskapsrådet, 1990).   

Den fjärde och sista principen är Nyttjandekravet, och detta uppfylls genom att de uppgifter som samlas 

in endast kommer att användas för studiens ändamål och inget annat (Bryman, 2011). Det insamlade 

materialet i form av de transkriberade intervjuerna användes endast till forskningsändamål och raderades 

därför när studien avslutades (Bryman, 2011). Med dessa fyra principer i beaktning under arbetets gång 

ansåg författarna således att kraven för en etisk korrekt studie var uppfyllda.  

3.12 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) belyser att kvantitativa studier ofta använder sig av reliabilitet och validitet för att 

bedöma trovärdighet i sin undersökning. Dessa begrepp är dock relevanta även för kvalitativa studier, 

så länge författarna har i åtanke att studien inte kan generaliseras, på grund av dess subjektiva natur 

(Bryman, 2011). Som nämnt tidigare i uppsatsen är författarna medvetna om att resultatet ej går att 

generalisera på grund av att det bygger på subjektiva upplevelser. Genom att anpassa reliabilitet och 

validitet till det Le Compte & Goetz via Bryman (2011) beskriver som extern- och intern reliabilitet 

samt extern- och intern validitet har författarna till viss del kunnat använda dem för att bedöma 

uppsatsens tillförlitlighet.  

3.12.1 Reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om huruvida en studie kan replikeras eller ej. Det är däremot omöjligt att 

rekonstruera en social miljö, varför fullkomlig extern reliabilitet inte går att uppnå i kvalitativa studier 

(Le Compte & Goetz via Bryman, 2011). Studies anonymitet tillsammans med dess kvalitativa metod 

komplicerade möjligheten att arbeta med extern reliabilitet, men ett försök till det är att författarna 
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avgränsade sig till företag inom mäklar- och bemanningsbranschen. Författarna är dock fullt medvetna 

att detta inte är optimalt ur ett reliabilitetsperspektiv.  

LeCompte & Goetz via Bryman (2011) beskriver intern reliabilitet som att författarna i en studie ska 

vara överens med avseende på tolkning av data och empiri. Författarna har under arbetets gång hela 

tiden diskuterat och tolkat behandlat material tillsammans.  

3.12.2 Validitet 

LeCompte & Goetz via Bryman (2011) belyser hur intern validitet är en styrka i kvalitativa 

undersökningar eftersom forskaren oftast spenderar mycket tid med att studera en social grupp. Den 

interna validiteten var enklare att uppnå via de personliga intervjuerna, där författarna hade möjlighet 

att socialisera och interagera med deltagarna till hög grad. Det var dock svårare att uppnå intern validitet 

via intervjuerna på Skype då den personliga kontakten försämrades. Ur ett validitetsperspektiv är ett 

förslag till framtida studier inom ämnet således att genomföra samtliga intervjuer i person.  

Till skillnad mot den interna validiteten är den externa validiteten ett problem i kvalitativ forskning då 

det handlar om undersökningens generaliserbarhet (LeCompte & Goetz via Bryman, 2011). Detta är 

något som tagits i beaktning under arbetets gång men som tidigare nämnt i uppsatsen är 

generaliserbarhet inget som strävats efter på grund av dess kvalitativa och subjektiva natur.  
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4 Empiri 
I empirikapitlet presenteras studiens empiriska resultat. Presentationen görs med en tematisk 

utgångspunkt och det empiriska resultatet presenteras således utifrån de teman som framgick 

ur intervjuerna från respektive fallföretag.   

4.1 Mäklar AB  

4.1.1 Kort redogörelse över incitamentssystemens uppbyggnad 

Gällande de monetära incitamenten som används inom Mäklar AB är grundlönen och provisionen den 

största utgörande delen. Grundlönen är något som mäklarna har oavsett antal affärer. Provisionen är en 

procentsats som baseras på de affärer och försäljningar som mäklarna utför. Sedan tillkommer även en 

högre procentsats i provision när mäklarna har nått upp till individuellt uppsatta budgetar under året. 

Om den ackumulerande intjänade provisionen är över en specifik budget höjs procentsatsen i 

provisionen. När det kommer till de icke-monetära incitamenten har företaget olika gemensamma 

aktiviteter. De som nämns är middagar, resor och personalfester med alla företagets anställda. Vidare 

arbetar man även aktivt med att ge de anställda feedback på utfört arbete för att skapa olika incitament 

hos medarbetarna.  

4.1.2 Vad motiverar medarbetarna i arbetet 

Det uttrycks att det inte är pengarna i sig som motiverar i arbetet, vilket var något som Mäklare 1 trodde 

från början. Det viktigaste är att få nöjda kunder och rekommendationer. Känslan av att inte behöva jaga 

kunder, utan snarare att kunderna kommer självmant, är det som upplevs som drivkraften. Mäklare 2 är 

inne på samma spår och uttrycker att kronor och ören inte är en drivfaktor. Vidare uttrycker Mäklare 2 

att kollegor skapar motivation, att det är en rolig grupp med bra sammanhållning. Det uttrycks även att 

få slutresultatet så bra som möjligt för kunderna fungerar som en morot och är högst 

motivationsdrivande. Mäklare 3 säger att möjligheten till att utvecklas är det som skapar driv. Känslan 

av att det finns en framtid och utvecklingspotential är viktigt. Vidare uttrycker Mäklare 3 att bonus och 

den monetära ersättningen är mycket motiverande, att man får valuta för det arbetet man lägger ner.  

4.1.3 Upplevelsen av aktuellt monetärt incitamentssystem 

I detta avseende svarar respondenterna olika: Mäklare 1 uttrycker att det är bra att det finns ett 

provisionssystem överhuvudtaget men påpekar att det kanske behöver bli lite mer individuellt anpassat. 

Det nämns att den extra provision som tillkommer vid uppnådd budget innehar ett för långsiktigt 

perspektiv. Ett kortare perspektiv och möjligtvis en månadsbaserad budget hade varit att föredra då 

personen inte motiveras extra utav det i det korta perspektivet. Vidare uttrycker Mäklare 1 att man endast 

tänker på det under de sista månaderna av året. 
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Mäklare 2 uttrycker att det är en generations och personlighetsfråga huruvida monetära incitament 

motiverar eller ej. Vidare nämns saker som familjeförhållanden och position i livet som en avgörande 

faktor. Det uttrycks dock att den ekonomiska press som uppstår vid numeriska mål kan vara hämmande 

för prestationen. Ett fokus från kvalitét kan flyttas till att bara jaga siffror och att det som faktiskt är 

viktigt då kommer sekundärt. Vidare uttrycker Mäklare 2 att provisionssystemet inte motiverar 

ytterligare och kan till och med minska motivationen i vissa fall. Provisionssystemet är dock inget som 

has i åtanke i det dagliga arbetet. Till sist uttrycks det att Mäklare 2 uppskattar och tycker sitt jobb är så 

roligt att provisionssystemet inte blir något störande moment på daglig basis.  

Jag kan snarare bli hämmad av att känna en ekonomisk press i att prestera, jämfört med 

om att jag vet att det är lugnt, och att jag kan fokusera på vad som faktiskt är det 

viktigaste.  (Mäklare 2) 

Mäklare 3 uppfattar det monetära incitamentssystemet som mycket positivt. Det uttrycks att 

motivationen att pusha sig själv och göra det där lilla extra, inte hade varit lika markant om 

provisionssystemet ej existerade. Det uttrycks att det är extremt viktigt och att det sporrar och motiverar 

oerhört mycket. Det är något som Mäklare 3 tänker på dagligen och att tillfredsställelsen av att uppnå 

avsatt mål är mycket stor. Till sist uttrycker Mäklare 3 att det är något som man blir en snudd beroende 

utav.  

4.1.4 Upplevelsen av aktuellt icke-monetärt incitamentssystem 

Gemensamt för alla tre respondenter är att de uppskattar de icke-monetära incitamenten som 

förekommer och att de blir mer motiverade av dem. Mäklare 1 och 2 beskriver att allt annat kring jobbet 

i sig skapar en annan typ av motivation och ett annat driv. Företagsaktiviteter så som resor och 

personalfester skapar en gemenskap och det bidrar indirekt till att man blir motiverad när man går till 

jobbet vilket skapar ett extra driv. Mäklare 2 uttrycker att det är skönt att bli belönad för den man är och 

inte bara vad man gör i siffror. Mäklare 3 framhåller att möjligheten till att utvecklas och att sådana 

typer av incitament är minst lika viktiga som de monetära incitamenten. Mäklare 3 menar att om 

möjligheten till att utvecklas skulle försvinna, skulle motivation ge vika.  

Vidare uttrycker samtliga respondenter på Mäklar AB att feedback som incitament är av stor vikt. Det 

uttrycks att man blir uppmärksammad för de arbetsinsatser som man har utfört och att det gör det lättare 

att hålla motivationen uppe. Mäklare 3 menar att det är viktigt att få ventilera tankar om vad som kan 

tänkas förändras på arbetsplatsen. Gemensamt för respondenterna är även att de uppskattar främst 

positiv feedback. Mäklare 1 och 3 framhäver också att den konstruktiva kritiken är betydande, främst 

för att det får dem att utvecklas och tänka till om vad som de kan förändra i sitt arbete.   

  



 
 
 

33 

4.1.5 Upplevelsen av aktuella monetära belöningar 

Mäklare 1 uttrycker att utbetalningen av bonusen inte är något som has i åtanke särskilt mycket, å andra 

sidan skapas en kortsiktig motivation vid själva utbetalningen, en känsla av att trycka på det sista innan 

årets slut. Med andra ord upplevs en ökad motivation på kort sikt vid en monetär belöning.   

Vidare gör Mäklare 2 och 3 skillnader på huruvida belöningen är förväntad eller kommer som en 

överraskning. Mäklare 2 beskriver att en överraskande belöning kan öka motivationen på kort sikt, då 

uppskattning och uppmuntran skapar incitament att fortsätta leverera på samma sätt som tidigare. 

Däremot skulle även en förväntad belöning vara en motivationsfaktor som bidrog på längre sikt. 

Anledningen till det är att målbilden associeras med att belöningen är uppnådd och att det är jakten på 

målet som är moroten. Således blir den förväntade belöningen ett kvitto på väl utfört arbete.  

Mäklare 3 nämner att en överraskande belöning skulle kännas bra att få, men att motivationen 

förmodligen skulle avta på kort sikt. Det uttrycks att en bekvämlighet och lathet då skulle uppstå. Vidare 

är svaret i likhet med mäklare 2 vad gäller förväntade belöningar och att en sådan belöning skulle vara 

mycket motiverande. Främst för att den är kopplad till ett väl utfört arbete, men också att för att en 

tävlingsinstinkt om att göra ännu bättre ifrån sig nästa gång uppstår. Vid situationer där Mäklare 3 

levererat högt över avsatt mål skapas en motivationsfaktor för att slå sin egen budget till nästa gång, dels 

för att utvecklas inom yrket, men också för att få en större bonus.  

4.1.6 Upplevelsen av orealiserade monetära belöningar 

Gemensamt för alla respondenter är att de ser en missad möjlighet till förväntad monetär belöning som 

ett misslyckande. På kort sikt upplevs en känsla av hopplöshet och motivationen går ner.  Mäklare 2 

menar att ett ouppnått mål kan göra det väldigt svårt att resa sig igen. Har man inte gjort sitt jobb 

tillräckligt bra missar man sin bonus och det kan självklart kännas tufft, menar Mäklare 3. Samtliga 

respondenter uttrycker dock att det på längre sikt istället kan skapa en ytterligare drivkraft på grund av 

revanschlusten. Mäklare 2 uttrycker att det skulle skapa en känsla av att tagga till. Mäklare 3 skulle bli 

lite förbannad och således bli hungrig på att få större bonusar till nästa gång. Mäklare 1 säger att man 

tar siktet inställt på nästa mål och gör allt för klara det. En viktig aspekt är dock att målen som behöver 

uppnås ska vara rimligt satta.  Samtliga menar att för högt satta mål, som ej är rimliga att nå upp till, kan 

skapa en känsla av hopplöshet på längre sikt och därför sänka motivationen.  

 

Vet jag att den finns där och att jag snubblar på målsnöret, då kan det såklart vara tufft 

att resa sig igen. (Mäklare 2) 

4.1.7 Vikten av ett monetärt incitamentssystem 

Mäklare 1 och 2 har blandade känslor kring vikten av att ha ett incitamentssystem i form av bonus och 

provision. Med en provisionsbaserad lön skapas mycket stress. Utan det skulle Mäklare 1 förmodligen 
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inte göra lika mycket affärer och inte vara lika motiverad, men samtidigt känna ett större lugn och vara 

mer trygg i sin arbetssituation. Mäklare 1 menar dock att denne som person är mer gjord för ett 

provisionsbaserat incitamentssystem, då det skapar incitament att prestera bättre och jobba hårdare. Det 

uttrycks att en orsak till detta är att det är mycket obekväm arbetstid. Där tycker Mäklare 1 att det är 

viktigt att man får ersättning utifrån hur mycket tid man faktiskt lägger ner och att det inte hade varit 

lika motiverande att jobba mer än vad som faktiskt behövs om det monetära incitamentssystemet inte 

existerade. Mäklare 2 tror inte att det hade gjort så stor skillnad på motivationen och påpekar att det 

skulle finnas andra drivkrafter som skulle hålla motivationen uppe. Exempelvis den positiva kickbacken 

som uppstår från kundernas nöjdhet, att man är kuggen i hjulet som hittar lösningen. Dock menar 

Mäklare 2 att det på en trögare marknad skulle vara svårt att hålla motivation uppe och jaga kundmöten 

då den monetära ersättningen ändå är densamma oavsett antal affärer. Det uttrycks att det inte hade varit 

värt att anstränga sig lika mycket i en sådan situation. Mäklare 3 har en tydlig uppfattning om vad som 

skulle ske med motivationen om det monetära incitamentssystemet togs bort. Det uttrycks att Mäklare 

3 då inte skulle ha någon motivation alls och således göra så lite som möjligt för att behålla jobbet. 

Incitamenten till att arbete hårdare skulle helt enkelt försvinna.  

Människan är ju en latmask i grund och botten, så jag menar, att så småningom tror jag 

att man skulle tappa farten lite, utan att man tänkte på det kanske. (Mäklare 2)  

4.1.8 Monetärt eller icke-monetärt incitamentssystem 

Mäklare 1 och 3 svarade att deras motivation skulle höjas ytterligare av extra monetära belöningar, 

medan Mäklare 2 inte tror att detta skulle påverka nämnvärt. Mäklare 2 upplever således att de icke-

monetära incitamenten väger tyngst och att det har att göra med dennes personlighet. Vad gäller 

ytterligare icke-monetära belöningar tror Mäklare 1 och 3 att det inte skulle göra någon skillnad på deras 

motivation, med undantag för möjligheten till utveckling och befordran. Mäklare 3 tror att ytterligare 

monetära belöningar skulle motivera mer. På frågan om vilken typ av incitament som väger tyngst svarar 

Mäklare 1 och 3 att det främst är de monetära incitamenten och att det till en stor anledning är på grund 

av deras livssituation. Däremot menar Mäklare 3 att det utifrån ett längre perspektiv måste existera icke-

monetära incitament för att bibehålla motivationen.  

4.2 Bemanning AB 

4.2.1 Kort redogörelse om incitamentssystemens uppbyggnad 

Bemanning AB arbetar med både monetära- och icke-monetära incitamentssystem. När det kommer till 

monetära incitamentssystem består de av en till viss del provisionsbaserad lön: en del av lönen är fast 

medans den andra delen är provisionsbaserad. Den provisionsbaserade lönen baseras på hur mycket 

medarbetaren omsätter samt om de går på ett visst antal möten varje månad. Gällande de icke-monetära 

incitamentssystemen består de bland annat av gemensamma resor två gånger per år, gemensamma 

aktiviteter och ett aktivt arbete med utbildningar. De gemensamma aktiviteterna kan bestå av afterworks 
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eller fester. Festerna kan bestå av enklare fester på kontoret, men även större evenemang som arrangeras 

av hela koncernen där samtliga medarbetare i organisationen ses och umgås. Något som även nämns 

som ett icke-monetärt incitamentssystem hos Bemanning AB är det de kallar ”kulturkort”. Kulturkorten 

ämnar att uppmuntra varandra för goda prestationer. Vidare arbetar Bemanning AB med olika typer av 

tävlingar på månads- och årsbasis, där medarbetarnas prestationer framhävs och firas. Däremot utbetalas 

inga monetära medel vid tävlingarna, utan det handlar enbart om bekräftelse och uppmuntran. 

4.2.2 Vad motiverar medarbetarna i arbetet 

Rekryterare 1 belyser att det som skapar motivation att gå till jobbet är kollegorna och känslan över att 

göra ett bra jobb. Rekryterare 3 är inne på samma tema och berättar att det som upplevs som mest 

motiverande och det som gör att det är kul på jobbet är kollegorna och den goda stämningen på kontoret. 

Det uttrycks även att känslan av att känna sig behövd och att fylla en viktig plats på arbetet är viktigt 

med avseende på motivationen. Det uttrycks även att möjligheten till att ta ansvar är en stor 

motivationsfaktor. Till sist berättar Rekryterare 2 att relationerna med kollegor, kunder och konsulter är 

det som upplevs som mest motiverande. Det uttrycks att kollegorna och relationerna är en viktig faktor 

som gör att de inte söker sig till andra arbetsplatser. Rekryterare 2 poängterar även att möjligheten till 

att prestera goda resultat uppleves som en viktig motivationsfaktor.   

4.2.3 Upplevelsen av aktuellt monetärt incitamentssystem 

Rekryterare 3 berättar att den provisionsbaserade lönen skapar motivation på grund av att man själv har 

möjlighet att påverka sin lön. Det uttrycks att det blir en sporre eftersom extra ansträngning belönar sig 

genom monetär ersättning. Det blir extra motiverande eftersom den goda prestationen visar sig redan på 

nästkommande månads lönespecifikation. Det framgår däremot att provisionen inte är något som tas i 

beaktning i det dagliga arbetet. Även fast samtliga respondenter uttrycker att den monetära ersättningen 

skapar viss motivation, är det inte pengarna i sig som skapar det. Det handlar snarare om bekräftelse och 

att de blir belönade för något de presterat på egen hand. Känslan av att skapa sina egna förutsättningar 

och möjlighet till påverkan är synonymt hos samtliga respondenter från Bemanning AB gällande hur 

provisionssystemet motiverar dem. Något Rekryterare 2 belyser som viktigt är att provisionen skapar 

möjlighet till ett bättre socialt liv utanför arbetet, då det skapar en möjlighet till en högre lön. 

Det gör mig motiverad i den mån att jag på nått sätt själv kan påverka min lön(...) 

(Rekryterare 3) 

Det uttrycks däremot att provisionssystemet kan ha negativt inslag på medarbetarnas motivation. Ibland 

styrs deras provision av externa faktorer som de inte själva kan påverka, vilket Rekryterare 3 uttrycker 

som en brist i befintligt provisionssystem. Det uttrycks att provisionen enbart ska baseras på företeelser 

som baseras på individuella prestationer och ingen annans. Det uttrycks från Rekryterare 3 att de ibland 

jobbar med personal som arbetar på deltid. Det uttrycks att dessa personer inte jobbar med en 

provisionsbaserad lön, men att rekryterarnas lön däremot påverkas av deras prestation. Det uttrycks att 
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det är svårt att direkt påverka andra individers prestation, således uttrycks det att det inte borde påverka 

provisionen.  

Det som kan göra mig lite mindre motiverad är när min lön påverkas av saker jag själv 

inte kan påverka(...) (Rekryterare 3)  

4.2.4 Upplevelsen av aktuellt icke-monetärt incitamentssystem 

Det uttrycks att möjligheten till att bli utnämnd som ”månadens leverans-person” är en stor 

motivationsfaktor, eftersom det skapar en känsla av att känna sig sedd och en bekräftelse på att man är 

bra på sitt jobb. Vanligtvis får personerna på Bemanning AB en champagneflaska eller en middag när 

man uppnår detta, men det uttrycks att det inte är detta som är motivationshöjande. Känslan att bekräftas 

som en duktig kollega, både i andras ögon men även ur ett eget perspektiv, är mycket 

motivationshöjande. Rekryterare 3 belyser även att kulturkorten har en stor påverkan på motivationen: 

känslan av att få ett kort där en kollega lyfter en på grund av ens goda prestation är en stor 

motivationsfaktor. Det uttrycks att prestationen inte nödvändigtvis behöver handla om goda resultat i 

arbetet, utan det kan likväl handla om att uppskatta varandra för gott samarbete, eller lyfta varandra för 

att vara en bra kollega.   

Vidare uttrycks det att aktiviteter som anordnas av företaget skapar en känsla av gemenskap och 

uppskattning. Genom att företaget lägger ner tid och resurser på evenemang som inte nödvändigtvis 

handlar om arbetet i sig upplever medarbetarna sig prioriterade. Rekryterare 1 belyser att dessa typer av 

aktiviteter är en av de största orsakerna till att denne trivs så bra på företaget, och att det är en av den 

största motivationsfaktorn i arbetet. I det stadie Rekryterare 1 befinner sig just nu i livet är ett roligt 

arbete med mycket aktiviteter och god stämning att föredra.  

(...) de icke-monetära belöningssystemen är den största orsaken till att jag har roligt på 

mitt arbete, trivs och känner mig motiverad (Rekryterare 1). 

Feedback är något som arbetas aktivt med på Bemanning AB. Det uttrycks att ledningen använder det 

som incitamentssystem och att det är något som förekommer i det dagliga arbetet. Rekryterare 2 

uttrycker däremot att det måste vara en fin balans mellan vilken typ av feedback som förmedlas. Det 

uttrycks att det ibland kan upplevas att det är för mycket fokus på positiv feedback, vilket leder till en 

känsla att det inte finns några utmaningar att jobba med. Det uttrycks att utmaningar är en viktig faktor 

för att känna sig motiverad och taggad på arbetet.  

(...) feedback kan inte enbart vara positiv, då känner man att man inte kan förbättra 

något och har således inga utmaningar (Rekryterare 2). 

Rekryterare 1 och 3 uttrycker däremot att fokus bör ligga på positiv feedback, då detta skapar en glad 

stämning vilket leder till ökad motivation. Det uttrycks att ett arbetsklimat med övervägande positiv 
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feedback leder till glada kollegor och en atmosfär som är trivsam att arbeta med, vilket direkt påverkar 

motivationen positivt. 

4.2.5 Upplevelsen av aktuella monetära belöningar 

Synonymt hos samtliga intervjupersoner från Bemanning AB är att de uttrycker att utbetald provision 

enbart har en positiv inverkan på deras motivation på kort sikt: stunden det syns på kontot och det blir 

verkligt att man presterat är motivationshöjande, men det försvinner relativt fort. Det uttrycks att 

händelsen glöms bort fort och att det inte påverkar dem avsevärt på lång sikt. Bonusen blir snarare en 

bekräftelse på att man utför sitt arbete på ett bra sätt, men det är inget som får dem mer motiverade i 

arbetet. I och med att en så stor del av deras lön baseras av provision uttrycks det att provisionen snarare 

känns som en självklarhet och något som man själv förväntar sig att uppnå. Det uttrycks att provisionen 

hade större inverkan på motivationen i början av deras tid på Bemanning AB, men att det på senare tid 

anses så självklart att få provisionen utbetald att motivationen inte påverkas avsevärt. Rekryterare 3 

uttrycker att en orsak till detta kan vara att storleken på bonusen spelar roll, och att det skulle kunnat 

vara annorlunda om beloppet var större. 

(...)summan av bonusen är inte så “wow”, det påverkar mig därför inte så mycket på lång 

sikt. (Rekryterare 3) 

Det uttrycks från Rekryterare 1 att provisionssystemet har en viktig betydelse för möjligheten att växa 

och utvecklas, då det pushar en att utmana sig själv och gå ur ens bekvämlighetszon. Provisionssystemet 

fyller således en viktig funktion i medarbetarnas möjlighet att utvecklas i arbetet, vilket är en stor 

motivationsfaktor. 

4.2.6 Upplevelsen av orealiserade monetära belöningar 

Det uttrycks att provisionssystemet måste vara utformat på så vis att de berörda tydligt måste veta och 

förstå vad som krävs för att uppnå en specifik bonus. Vid tillfällen där uppsatt mål inte har nåtts upp till 

ses det som en stor motivationsfaktor att komma igen och prestera nästkommande period, så länge 

medarbetaren förstår varför man inte fick bonusen utbetald. Rekryterare 1 uttrycker däremot att 

situationer har uppstått där provisionen inte utbetalats på grund av faktorer som inte varit påverkbara. I 

sådana fall uttrycks det att motivationen påverkas avsevärt negativt eftersom provisionen styrs av 

externa faktorer. Rekryterare 1 och 2 uttrycker att motivationen kan påverkas positivt på lång sikt om 

man inte uppnått till avsatt mål och således inte fått bonus utbetald, eftersom känslan av revansch är en 

stor motivationsfaktor. Här spelar feedback från närmsta chef en viktig roll, då medarbetarna skapar en 

förståelse vad som behöver förändras i deras arbete för att nå upp till provisionen. De uttrycker dock att 

motivationen kan påverkas negativt på kort sikt om medarbetarna inte förstår varför provisionen inte 

realiserats.  
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4.2.7 Vikten av ett monetärt incitamentssystem 

Både Rekryterare 1 och 2 uttrycker att ett hypotetiskt borttagande av provisionssystemet inte skulle 

påverka deras motivation negativt. De båda uttrycker att provisionen i sig spelar mindre roll när det 

kommer till deras motivation, utan att saker runt omkring så som kollegor spelar betydligt större roll. 

Det uttrycks från de två att incitament som resor tillsammans och andra fritidsaktiviteter upplevs ha 

större inverkan på deras motivation, och att det vid ett borttagande av dessa skulle få en avsevärt större 

negativ effekt på motivationen än ett borttagande av provisionssystemet. Däremot uttrycker de två att 

möjligheten till att bli belönad i sitt arbete efter goda prestationer är viktigt med avseende på deras 

motivation, men att det inte nödvändigtvis behöver vara monetära belöningar. Rekryterare 1 uttrycker 

att ytterligare aktiviteter tillsammans skulle upplevas minst lika motivationshöjande, om inte mer, än att 

bli belönad monetärt.  

Rekryterare 3 uttrycker däremot att ett borttagande av existerande provisionssystem skulle leda till en 

upplevelse av försämrad motivation när det kommer till att göra det där lilla extra. Det uttrycks att det 

skapar motivation att ta på sig mer arbete då man blir direkt belönad i form av monetär ersättning. Vidare 

uttrycks det från Rekryterare 3 att enbart icke monetära belöningar inte skulle få samma effekt på 

motivationen som de monetära belöningarna. Således menar Rekryterare 3 att det inte går att ersätta 

provisionssystemet med enbart icke monetära incitament, med avseende på motivationen.  

Skulle vårt provisionssystem tas bort skulle jag troligtvis inte göra det där lilla extra och 

således inte ta på mig lika mycket arbete(...) (Rekryterare 3) 

4.2.8 Monetärt eller icke-monetärt incitamentssystem 

Det uttrycks att ytterligare monetära incitament inte nödvändigtvis skulle leda till ökad motivation. 

Rekryterare 2 belyser återigen att det inte är pengarna i sig som skapar drivkraft i arbetet utan att det är 

de sociala interaktionerna på och runt omkring arbetet. Rekryterare 3 är inne på samma tema och belyser 

att det konstant är en avvägning mellan tid och pengar: i dennes liv just nu prioriteras tid utanför arbetet 

och högt välmående före hårt men högt betalt arbete. Rekryterare 1 uttrycker att ytterligare monetär 

belöning eventuellt skulle leda till marginellt ökad motivation, men har svårt att tro att det skulle fungera 

i det långa loppet med avseende på motivationen.  

Det uttrycks däremot att ytterligare icke-monetär belöning skulle ha desto mer effekt på medarbetarnas 

motivation: Rekryterare 2 belyser att det är just de icke-monetära belöningarna som ligger till grund för 

motivationen, och att ytterligare incitament av sådant slag skulle leda till att (...)motivationen skjuter till 

höjden. Vidare belyser både Rekryterare 1 och 3 att dessa typer av incitament skulle ha direkt positiv 

påverkan på motivationen. I och med att de sociala företeelserna leder till så god positiv stämning råder 

det inget tvivel hos respondenterna att denna typ av incitamentssystem upplevs som en fenomenal 

motivationshöjare.  
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Sammanfattningsvis uttrycks det att de icke-monetära incitamenten upplevs som överlägsna de 

monetära incitamenten med avseende på medarbetarnas motivation på Bemanning AB. Något 

Rekryterare 3 nämner är däremot att dessa typer av belöningar inte får gå överstyr: de skulle kunna få 

motsatt effekt om dessa incitament används för frekvent. Risken finns att medarbetarna blir för bekväma 

och således tar dessa belöningar och aktiviteter som självklarheter, uttrycks det. 
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5 Analys 
I analyskapitlet har det empiriska resultatet analyserats utifrån studiens teoretiska 

referensram. Nedanstående analysmodell som förklarats i avsnitt 3.9.1 har använts för att 

analysera empirin. Respektive fallföretag har först analyserats var för sig med samma teman 

som använts i det empiriska kapitlet. Efter det avlutas analyskapitlet med en jämförande analys 

där likheter och skillnader analyserats utifrån respektive fallföretags enskilda analys.  

 

Figur 3. Egenkomponerad analysmodell 

5.1 Mäklar AB 

5.1.1 Incitamentssystemens utformning 

Enligt Anthony et al. (2014) omfattar monetära incitamentssystem belöningar i olika form, allt från fasta 

löner och provision till bonusar och optionsprogram. Mäklar AB jobbar således med flera olika monetära 

incitament. Dessa är en grundlön, samt provision på de affärer som respektive mäklare utför. Vidare 

tilldelas de anställda en ytterligare belöning när deras intjänade arvode når upp till en förutbestämd 

budget. Detta kan likställas med en typ av bonus då Kishore et al. (2013) definierar att en bonus innebär 

att en medarbetare får en förbestämd kvot att nå upp till och först när den anställde har nått upp till sin 

kvot erhålls en monetär bonus för sin prestation. Anthony et al. (2014) beskriver även att monetära 

belöningar är starkt kopplade till prestation, vilket stämmer väl överens med Mäklar AB:s monetära 

incitamentssystem. Vidare använder sig Mäklar AB av diverse icke-monetära incitament. De som nämns 
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av respondenterna är olika gemensamma aktiviteter, middagar, resor och personalfester och att de får 

feedback på sitt arbete vid månatliga utvecklingssamtal. Anthony et al. (2014) beskriver icke-monetära 

incitament som exempelvis tillfredsställande arbetsmiljö och kollegor. Svensson & Wilhelmson (1988) 

tar även upp feedback som ett viktigt incitament för att skapa en tillfredställelse hos de anställda. Mäklar 

AB jobbar således med en mix av olika incitament. Huruvida dessa är strategiskt allokerade för att skapa 

den optimala mixen framgår inte, men de monetära incitamenten förekommer helt klart i större 

utsträckning. Vad som dock går att säkerställa är att en tillfredsställelse när det gäller arbetsmiljö och 

kollegor är en förutsättning för att de anställda på Mäklar AB ska prestera på topp och leverera ett bra 

resultat till företaget. Detta är i linje med Anthony et al. (2014) som säger att en mix av olika incitament 

krävs för att få ut en så bra effekt av dem som möjligt.  

5.1.2 Vad motiverar medarbetarna i arbetet 

Gemensamt för alla respondenter på Mäklar AB på frågan vad som motiverar dem i arbetet var att det 

första som diskuterades i svaren handlade om självförverkligande och uppskattning i form av nöjda 

kunder. Vid intervju med Mäklare 1 belystes att denne trodde att pengar skulle stå för en betydande del 

av motivationen, men att det på senare tid har kommit att inse att så inte var fallet. Vid en koppling till 

Maslows behovstrappa och de fem olika nivåerna en människa kan röra sig i återfinns uppskattning och 

självförverkligande högst upp i trappan. Det tyder på att behoven på underliggande nivåer redan är 

uppfyllda och att medarbetarna på Mäklar AB befinner sig på de högre nivåerna i denna behovstrappa 

(Maslow, 1943; Maslow, 1954; Tonnquist, 2016). En koppling kan även göras till Ryan & Deci (2000) 

då de påpekar att inre motivation existerar när en individ utför en uppgift på grund av ens inre drivkraft 

snarare än yttre drivkrafter.  

Mäklare 1 poängterar att den absolut viktigaste drivkraften är nöjda kunder och att få respons på detta 

genom rekommendationer och återkommande kunder. Detta är i linje med Ryan & Deci (2000) och 

deras teori om inre motivation. Vid intervju med Mäklare 2 framgår även där att nöjda kunder är högst 

motiverande, men att gemenskapen och relationen med medarbetarna är det primära. Svensson & 

Wilhelmson (1988) delar in icke-monetära incitament i två undergrupper, materiella och immateriella. 

De nämner att de immateriella incitamenten kan kopplas till fyra olika motivationsfaktorer där 

gemenskap är en av dem. Känslan av att omfattas av en gemenskap är tillfredsställande och högst 

motiverande vilket stämmer väl överens med svaret som Mäklare 2 ger. Mäklare 3 ger en något mer 

annorlunda bild i sina svar, trots att självförverkligande i form av nöjda kunder är primär nämns även 

möjligheten till att utvecklas som en av de största motivationsfaktorerna. Även detta är i linje med Ryan 

& Deci (2000) och deras teori om inre motivation. Enligt Herzberg och tvåfaktorsteorin återfinns 

möjligheten till utveckling under de motivationsfaktorer som han har tagit fram. Enligt Herzberg är det 

endast dessa faktorer som ökar motivationen (Lundberg et al. 2009). Intressant är dock att Mäklare 3 

även nämner den monetära ersättningen som mycket motiverande, då känslan av att få valuta för det 

arbetet som läggs ner skapas. Här råder en tvetydighet kring olika teorier. Herzbergs hygienfaktorer 
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innefattar monetära belöningar och anses inte kunna öka motivation, utan endast bibehålla en redan nöjd 

individ, vilket motsäger Mäklare 3 och dennes uppfattning (Lundberg et al. 2009). Armstrong (2002) 

och expectancy theory säger att monetära belöningar kan öka motivationen om belöningen i fråga är 

förväntad och kopplad till prestation, vilket det på Mäklar AB alltid är när det är fråga om monetära 

belöningar och något som Mäklare 3 även uttrycker, att denne får valuta för det arbetet som läggs ner. 

Ryan & Deci (1985) beskriver SDT teorin och påstår att monetära belöningar kan vara negativa när inre 

motivation redan infinner sig. Att tolka utifrån Mäklare 3 och dennes svar infinner sig en inre motivation, 

men de monetära belöningarna har ändå en stark påverkan på hens motivation, vilket motsäger SDT. 

Att tillägga här är dock att monetär kompensation blir mindre viktigt när inre motivation förekommer, 

med det sagt fortfarande inte helt oviktigt (Anthony et al. 2014). 

Trots något avvikande svar vid intervjuerna med respondenterna från Mäklar AB kan författarna tolka 

det som att de icke-monetära belöningarna var det som nämndes primärt och var mest motiverande. 

Detta stämmer väl överens med Ryan & Deci (2000) och vad de beskriver som inre motivation.  

5.1.3 Upplevelsen av aktuellt monetärt incitamentssystem 

Det provision och bonussystem som Mäklar AB jobbar med upplevs olika mellan respondenterna. 

Mäklare 1 har inga direkta synpunkter på aktuellt provisionssystem utan ställer sig neutral till hur det 

fungerar och tycker att det är bra att det finns. Men samtidigt riktas kritik mot det långa perspektiv som 

systemet har, då den extra provision som kan ges är baserat på årligt satta budgetar och att man endast 

ägnar en tanke åt det de sista månaderna på året. Kishore et al. (2013) nämner att för högt satta kvoter i 

bonussystem kan vara avgörande i huruvida incitamentssystem ska bidra till organisationen. I detta fall 

är det dock mer en fråga om långsiktigheten i incitamenten, än att kvoterna är för höga. Motivationen 

förändras således inte på kort sikt av bonussystemet för Mäklare 1. Det bekräftar Herzberg och 

tvåfaktorsteorin om hygienfaktorer som ej motivationshöjande, utan att det endast bibehåller en redan 

nöjd individ (Lundberg et al. 2009). En intressant koppling till Porter & Lawler (1968) via Armstrong 

(2002) uppstår också, som beskriver att en belöning som har stark och tydlig koppling till utförd 

prestation är mer motivations drivande. I detta fall, på grund av det långsiktiga tänk som bonussystemet 

och dess budget har, kan det tänkas att en urholkning av tydligheten mellan prestation och belöning sker, 

varför Mäklare 1 ej känner sig extra motiverad av detta.  

Mäklare 2 uttrycker sig väldigt intressant och uppger att det kan uppstå en ekonomisk press vid 

numeriska mål och bonussystem som kan hämma dennes prestation. Sansone & Harackiewicz (2000) 

nämner just detta, att användandet av en monetär belöning kan få bakslag när uppgiften i fråga var något 

som den anställda hade utfört i vilket fall. Det kan med andra ord fungera som en hämmande faktor, i 

synnerhet när det kommer till kvalitét och kreativitet. Detta är något som Mäklare 2 också nämner vid 

intervjun, att ett fokus från kvalitét flyttas till att bara jaga siffror. Att tillägga här är dock att 

respondenten inte tänker på detta incitamentssystem i sitt dagliga arbete och därav har det ingen större 
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skillnad på dennes motivation. Mason & Watts (2009) beskriver just detta och säger att det sällan syns 

någon skillnad med avseende på motivation vid implementering av monetära incitament. Vidare 

uttrycker Mäklare 2 att denne uppskattar sitt jobb så pass mycket att det inte blir något störande moment 

på daglig basis. Att tolka av detta är att den inre motivationen är så pass stor att externa faktorer inte får 

någon effekt på dennes motivation. Detta är något som Armstrong (2002) belyser när han skriver att inre 

motivationsfaktorer tenderar att ha en djupare och mer långsiktig påverkan på individers motivation, 

eftersom det kommer inifrån och individers eget intresse.  

Vid intervjun med Mäklare 3 framkommer en avvikande uppfattning i jämförelse med övriga 

respondenter gällande de monetära incitament som Mäklar AB jobbar med. Respondenten uppfattar 

systemet som mycket positivt och skulle således inte jobba lika hårt eller gjort det lilla extra om 

provisionssystemet inte existerade. Detta går att koppla till Douglas McGregor och teori X, som menar 

att monetära ersättningar krävs för att motivera medarbetare (Anthony et al. 2014). Vidare uttrycker 

Mäklare 3 att det monetära incitamentssystemet är extremt viktigt och mycket motiverande. Detta står 

således i någorlunda motsats till vad tidigare respondenter på Mäklar AB har svarat. Under tidigare 

avsnitt och frågor i det empiriska resultatet gällande Mäklare 3 framkommer en ganska tydlig bild av att 

inre motivation förekommer. Trots detta motiveras respondenten av ytterligare monetära incitament 

vilket motsäger teorier som Herzbergs hygienfaktorer samt SDT. Ryan & Deci (2000) skriver dock att 

inre motivation är högst individuellt och uppfattas olika från person till person. Med andra ord är det 

möjligt att Mäklare 3 uppfattar sin inre motivation som tillfredsställd, men endast till en viss grad och 

att det behövs ytterligare incitament för att den totala motivationen ska höjas. Något som också nämns 

i det empiriska resultatet är att tillfredsställelsen av att uppnå avsatta mål är mycket stor. Wallace & 

Szilagyi (1982) via Armstrong (2002) nämner just detta och att monetära belöningar fyller olika 

funktioner där en av dem är att det kan fungera som ett mål som individer strävar efter att uppnå. Vid 

uppnåels av en målsättning tillkommer en monetär belöning och att Mäklare 3 då känner sig motiverad 

är således i linje med denna teori. Då de uppnådda målen associeras med en belöning tillkommer således 

en motivationsfaktor.                                                      

5.1.4 Upplevelsen av aktuellt icke-monetärt incitamentssystem 

Vid en direkt jämförelse mellan de icke-monetära och monetära incitamenten visar det empiriska 

resultatet på att de icke-monetära står för en stor del av motivationen, med undantag från de svar som 

Mäklare 3 ger. Gemensamt är att alla respondenter uppskattar de icke-monetära incitamenten och blir 

motiverade av dem. Mäklare 1 och 2 beskriver att de icke-monetära incitamenten skapar en gemenskap 

och en indirekt motivation som gör att de blir motiverade av att gå till jobbet. De incitament som nämns 

är personalfester, resor och andra aktiviteter. Detta går att härleda till Maslows behovstrappa och den 

tredje nivån som beskriver behoven av gemenskap och kärlek (Maslow, 1943; Maslow, 1954; Tonnquist, 

2016). Mäklare 2 upplever det som motiverande att bli belönad för den man är och inte bara vad man 

gör i siffror. Anthony et al. (2014) beskriver att arbetsmiljö och kollegor som är tillfredsställande mycket 
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väl kan vara en faktor som bidrar till ökad motivation, vilket styrks väl i det empiriska resultatet. Att 

utvecklas är även det något som nämns som motiverande. Om möjligheten till att utvecklas skulle 

försvinna, skulle respondenternas motivation sjunka. Appelbaum & Kamal (2000) beskriver befordran 

som kanske den absolut största icke-monetära motivationsfaktorn och att det räcker för en individ att ha 

vetskapen om att möjligheten till avancemang finns tillgängligt. Att motivationen skulle sjunka om 

möjligheten till att utvecklas försvann är således i linje med deras teori.  

En annan motivationsfaktor som Appelbaum & Kamal (2000) tar upp är erkännande. Det är av största 

vikt att medarbetare får uppmuntran och beröm vid en avklarad uppgift. Detta är något som samtliga 

medarbetare på Mäklar AB framhåller som ett viktigt incitament. Samtliga respondenter tycker att det 

är viktigt att de blir uppmärksammade för de arbetsinsatser som de utför och att det hjälper dem att hålla 

motivationen uppe. Mäklare 3 framhäver att det även är av stor vikt att få ventilera tankar och komma 

med förslag som man personligen tycker kan förbättras. Vidare nämns konstruktiv kritik som 

motiverande då det får medarbetarna att utvecklas och får dem att tänka till om vad som kan förändras 

i arbetet. Det är i linje med Latham & Locke (1979) via Armstrong (2002) och deras målteori. Där 

framförs det att feedback är avgörande för att upprätthålla motivation. De belyser även vikten av att få 

vara delaktig i målsättning och att det råder en överenskommelse över vad som är rimliga mål. Vid en 

sammanfattning av det empiriska resultatet kring ämnet feedback finns en tydlig koppling till denna 

teori. Främst i form av att feedback generellt är viktigt. Men även att få ventilera tankar och förslag kan 

kopplas till det som Latham & Locke (1979) benämner som delaktighet i målsättningar och arbetssätt. 

Det får respondenterna på Mäklar AB att utvecklas och känna sig viktiga, vilket sedan avspeglar sig i 

deras motivation när de utför sitt arbete (Armstrong, 2002).  

5.1.5 Upplevelsen av aktuella monetära belöningar 

Utifrån det empiriska resultatet är det genomgående att en realiserad monetär belöning får 

respondenterna på Mäklar AB att känna en kortsiktig motivation. Det ger en känsla av att trycka på det 

sista innan årets slut, som Mäklare 1 uttrycker det. Tidigare i avsnittet har Armstrong (2002) och hans 

beskrivning av yttre motivationsfaktorer nämnts. Bonus som en yttre påtryckning är effektiv när det 

kommer till motiverade medarbetare, men endast på kort sikt. Det återspeglar det empiriska resultatet 

ganska så precist då det även tidigare beskrivits hur medarbetarna känner att lusten att arbeta primärt 

kommer inifrån, från krafter som självförverkligande och känslan av utveckling. Detta är just orsaken 

till att sådana yttre påtryckningar endast är effektiva på kort sikt. Individer tenderar att tappa 

motivationen och lusten om motivation inte kommer inifrån (Armstrong, 2002).  

Ytterligare koppling till det teoretiska resultatet kan göras utifrån respondenternas svar. Det empiriska 

resultatet visar att det spelar stor roll huruvida bonusen i fråga är förväntad eller kommer som en 

överraskning. Empirin visar att en överraskande bonus skulle kännas bra, men att motivation 

förmodligen skulle avta ganska så direkt, då en bekvämlighet och lathet skulle uppstå. Men, när det 
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kommer till en förväntad bonus, som är kopplad till ett väl utfört arbete uppstår en tävlingsinstinkt och 

en känsla av att göra ännu bättre ifrån sig nästa gång, vilket tyder på en direkt påverkan på individernas 

motivation. Detta stämmer väl överens med den kognitiva motivationsteori som beskrivs som 

expectancy theory av Armstrong (2002). Teorin beskriver att monetära belöningar endast fungerar om 

relationen mellan prestation och belöning är tydlig och i vilken utsträckning den tillfredsställer behoven 

av faktorer som exempelvis självförverkligande. Detta är exakt vad det empiriska resultatet visar och är 

genomgående för samtliga respondenter på Mäklar AB vilket signalerar en stark trovärdighet med teorin.  

Vidare kan en koppling göras till Herzbergs tvåfaktorsteori. Det som han beskriver som hygienfaktorer 

är tillämpbart på olika bonussystem. Herzberg uttrycker att sådana faktorer bibehåller motivation hos en 

redan nöjd individ men att det inte kan bidra till att öka motivationen (Lundberg et al. 2009). Således 

stämmer inte detta riktigt överens med det empiriska resultatet då respondenterna upplever en höjd 

motivation på kort sikt i de fallen bonusen är förväntad. Möjligtvis gör inte Herzberg en skillnad på 

motivation och tidshorisont. Vid en tolkning av Herzbergs teori och ett antagande att tidshorisonten är 

ur ett något längre perspektiv skulle teorin således stämma bättre överens med empirin, som beskriver 

en kortsiktigt höjd motivation vid monetära belöningar och därav inte någon märkbar skillnad på längre 

sikt. 

När det kommer till de motivationsfaktorer Herzberg tar upp i sin tvåfaktorsteori återfinns en tydlig 

koppling. Det empiriska resultatet visar att en förväntad belöning bidrar till ökad motivation på längre 

sikt och då inte av belöningen i sig, utan att den symboliserar en uppnådd målbild och att det är jakten 

på målet som är moroten. Herzberg nämner just detta, att självförverkligande och utmaningar som är 

direkt hänförbara till det utförda arbetet är faktorer som kan bidra till att öka motivationen hos en individ 

(Lundberg et al. 2009).  

5.1.6 Upplevelsen av orealiserade monetära belöningar 

I det empiriska resultatet råder det en röd tråd kring respondenterna och hur de skulle reagera vid en 

missad möjlighet till monetär belöning. Respondenterna ser en icke uppnådd kvot som ger möjlighet till 

bonus som ett misslyckande och att det på kort sikt skulle skapa en upplevelse av hopplöshet och helt 

klart vara en faktor som gör att motivationen går ner. Detta främst för att en missad bonus associeras 

med att man ej gjort ett tillräckligt bra jobb. Wallace & Szilagyi (1982) via Armstrong (2002) beskriver 

just detta och att monetära belöningar fyller olika funktioner. En av dem är att det fungerar som ett mål 

för individer att uppnå, en annan är att det är en symbol för mottagare och dennes betydelse för 

organisationen. När medarbetarna på Mäklar AB missar sin kvot har de missat sitt mål, och det kan även 

tänkas att en känsla av otillräcklighet uppstår. Även Sansone & Harackiewicz (2000) skriver om detta, 

att medarbetare som inte når upp till avsatta mål och därmed inte får en utbetald monetär belöning 

riskerar att tappa motivation och uppleva en känsla av missmod. Således är det inte just den missade 

chansen till bonus i sig som är misslyckandet, utan allt vad den associeras med. En missad 
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tillfredsställelse av behov som självkänsla och en positiv jämförelse till andra personer kan lätt få 

motivationen att vika. Pengar ger en betydande drivkraft i form av att det symboliserar många 

immateriella mål. Detta ligger i människans natur och det är således inte så konstigt att det stämmer in 

på studiens empiriska resultat (Armstrong, 2002). Detta är även något som Grafström et al. (2017) 

bekräftar när de beskriver att motivationen sjunker markant när en hygienfaktor, så som bonus, minskar.  

Vidare visar empirin att respondenterna på längre sikt snarare skulle bli ännu mer motiverade på grund 

av en orealiserad monetär belöning då en känsla av revansch uppstår. Som visat sig i tidigare avsnitt 

tyder det empiriska resultatet på att den inre motivationen är överhängande störst och det är rimligen 

anledningen till denna situation. Detta bekräftar återigen det Armstrong (2002) påstår om inre 

motivationsfaktorer som mer djupare och långsiktigt påverkande på motivationen, då det kommer 

inifrån och ur individers eget intresse. Intressant här är att Sansone & Harackiewicz (2000) påstår att 

monetära belöningar kan ha en negativ inverkan på den inre motivationen. Detta är något som det visat 

sig ha i det empiriska resultatet på kort sikt men att det snarare har en omvänd effekt relativt snabbt. 

Med andra ord att revanschkänslan och den inre motivationen höjs drastiskt efter en missad möjlighet 

till monetär belöning snarare än att den påverkar negativt. Just detta har bekräftats av Eisenberger & 

Cameron (1996) där de menar att en individ tenderar att spendera lika mycket tid på en arbetsuppgift 

oavsett om en belöning finns att tillgå eller ej. 

En viktig aspekt att tillägga dessa scenarion är dock vikten av att målen som behöver uppnås för att ha 

möjlighet till monetär belöning behöver vara rimligt satta. Som det framgår i det empiriska resultatet 

skulle en känsla av hopplöshet uppstå om så inte var fallet och motivationen skulle ge vika. Detta är 

något som bekräftas av Latham & Locke (1979) via Armstrong (2002) i deras målteori på ämnet 

kognitiva motivationsteorier. Där belyser författaren att det är av största vikt att säkerställa en 

överenskommelse i svårighetsgraden i målen och att de är accepterade av båda parter (Armstrong, 2002). 

Det styrker de svar som framgått från respondenterna och deras upplevelse kring missade belöningar.  

5.1.7 Vikten av ett monetärt incitamentssystem 

Att det monetära incitamentssystemet finns hos Mäklar AB är utan tvekan viktigt för att bibehålla 

motivationen hos medarbetarna. Dock råder det lite olika meningar kring hur stor betydelse det faktiskt 

har bland respondenterna i det empiriska resultatet. Mäklare 1 belyser att denne förmodligen inte skulle 

göra lika mycket affärer och inte vara lika motiverad i arbetet om det monetära incitamentssystemet inte 

fanns tillgängligt. Det får Mäklare 1 att prestera bättre och jobba hårdare. Det bekräftar teori X av 

Douglas McGregor som säger att det krävs en monetär ersättning för att skapa motivation hos 

medarbetare (Anthony et al. 2014). Detta motsäger tidigare nämnd teori om monetära belöningar som 

icke motivationshöjande. I synnerhet Herzbergs hygienfaktorer som beskrivs av Lundberg et al. (2009), 

men även SDT av Deci & Ryan (1985). Mason & Watts (2009) påstår även dem att det sällan syns någon 

skillnad på motivation vid användning av monetära incitament. En slutsats att dra av detta är att oavsett 
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om inre motivation befinner sig, som den gör i studiens empiriska resultat, krävs ytterligare incitament 

för att dels bibehålla motivationen, men också för att öka den. Detta eftersom respondenterna svarar att 

ett borttagande av de monetära incitamentssystem som arbetas med på Mäklar AB skulle få kraftigt 

negativa konsekvenser med avseende på deras motivation. Mäklare 3 sticker ut och uttrycker att det inte 

skulle vara motiverande alls om de monetära incitamenten borttogs, och skulle således göra så lite som 

möjligt för att behålla jobbet, då incitamenten till att jobba hårdare helt enkelt försvinner. Även detta 

bekräftar teori X av Douglas McGregor (Anthony et al. 2014). 

Mäklare 2 ger ett lite mer tvetydigt svar i det empiriska resultatet. Det uttrycks att monetära incitament 

är viktigt men att det inte skulle ha en markant påverkan på dennes motivation vid ett borttagande av 

det monetära incitamentssystemet. Det skulle finnas andra drivkrafter som skulle hålla motivation uppe, 

exempelvis den positiva respons som ges av nöjda kunder. Den inre motivationen upplevs alltså så pass 

stor att den skulle bibehålla motivationen. Vallerand (2012) belyser just detta, att ingen ytterligare 

belöning egentligen behövs om inre motivation redan innehas. Dock återfinns en restriktion vid en 

trögare marknad, där respondenten tror att denne skulle ha svårt att hålla motivationen uppe när den 

monetära ersättningen är densamma oavsett antal affärer. Återigen finns en koppling till Douglas 

McGregor och teori X, trots att det i detta fall är beroende på situationen och huruvida storleken och 

drivkraften av den inre motivationen är (Anthony et al. 2014).   

Det är helt klart att en borttagning av befintligt monetärt incitamentssystem är överhängande negativt. 

Vid en koppling till Herzberg och det två faktorerna, hygienfaktorer samt motivationsfaktorer, är det 

tydligt att båda spelar en stor roll i frågan om effekten på motivation. Både Grafström et al. (2017) och 

Anthony et al. (2014) belyser detta, att hänsyn bör tas till båda typerna av faktorer samt att det krävs en 

mix av monetära som icke-monetära incitament för att få en bra effekt på motivationen.  

5.2 Bemanning AB 

5.2.1 Incitamentssystemens utformning 

Anthony et al. (2014) beskriver att monetära incitamentssystem oftast baseras på prestation, vilket går i 

linje med Bemanning AB:s provisionssystem: medarbetarna blir monetärt belönade vid goda 

prestationer i form av en provisionsbaserad lön. Vidare beskriver respondenterna att provisionen baseras 

på uppsatta mål, vilket är hänförbart det Kishore et al. (2013) beskriver som syftet med 

provisionsbaserade löner. Icke-monetära incitamentssystem beskrivs enligt Anthony et al. (2014) och 

Appelbaum & Kamal (2000) som exempelvis tillfredsställande arbetsmiljö och kollegor. Detta är något 

som Bemanning AB aktivt arbetar med och som syns genom deras kulturkort, gemensamma aktiviteter 

så som resor, afterworks, och utbildningar. Bemanning AB är ett företag där möjlighet till utveckling 

konstant står i fokus, vilket syns i deras arbete med feedback. Feedback är något som förekommer i hög 

grad mellan medarbetarna på företaget, vilket är direkt hänförbart det som Svensson & Wilhelmson 

(1988) beskriver som ett icke-monetärt incitamentssystem.  
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Bemanning AB arbetar således med både monetära- och icke-monetära incitamentssystem. Både 

Svensson & Wilhelmson (1998) och Anthony et al. (2014) belyser att det krävs en mix av de två typerna 

av incitamentssystem för att uppnå ett optimalt resultat av dem. Huruvida Bemanning AB har den 

optimala mixen är svårt att tyda, men genom det empiriska resultatet råder det föga missnöje hos 

respondenterna över befintliga incitamentssystem. Det som däremot går att urskilja är att de icke-

monetära incitamenten förekommer i högre utsträckning än de monetära.  

5.2.2 Vad motiverar medarbetarna i arbetet 

En tydlig röd tråd återfanns ur det empiriska resultatet på frågan vad som motiverar medarbetarna i 

arbetet: kollegor och god stämning upplevs som den största motivationsfaktorn på Bemanning AB. 

Maslows behovstrappa belyser detta där det understryks att behovet av gemenskap, så som 

arbetsrelationer, är ett behov som måste uppfyllas för att till sist nå självförverkligande (Maslow, 1943; 

Maslow, 1954; Tonnquist, 2016). Anthony et al. (2014) är inne på samma tema och belyser hur 

arbetsmiljö och kollegor kan ha stor positiv inverkan på medarbetares motivation. Att arbetsmiljö och 

kollegor har en viktig betydelse hos medarbetares motivation är även att likna det Herzberg beskriver 

som hygienfaktorer, där mänskliga relationer är ett viktigt behov att uppfylla. Det är däremot viktigt att 

ha i åtanke att mänskliga relationer enligt Herzberg inte skapar ökad motivation, utan att det snarare 

bibehåller motivationen hos medarbetare (Lundberg et al. 2009). Relationen till kollegorna var en stor 

orsak till att inte byta jobb, således bekräftas Lundbergs et al. (2009) teori om att hygienfaktorer endast 

tillfredsställer en redan motiverad medarbetare. Vad som är intressant att belysa är att Grafström et al. 

(2017) menar att motivationsfaktorerna ur Herzbergs tvåfaktorsteori är det som skapar störst 

arbetstillfredsställelse. Men med utgångspunkt i ovan förda diskussion utifrån det empiriska resultatet 

visade det sig att det snarare är Herzbergs hygienfaktorer, i form av mänskliga relationer så som 

kollegor, som är den främsta motivationsfaktorn. Således motsäger sig Herzbergs teori om vilka faktorer 

som medarbetarna på Bemanning AB anser vara mest motivationshöjande. Frågan är huruvida dessa 

hygienfaktorer kan skada Bemanning AB på sikt: Graftström et al. (2017) uttrycker att ett för stort fokus 

på hygienfaktorer kan leda till att man tappar medarbetarnas motivation på sikt. Dock bör man ha i 

åtanke att det enbart var mänskliga relationer som hygienfaktor som nämndes hos respondenterna. 

Faktorer som lön, anställningstrygghet eller ledning nämndes således inte. Det ska även has i åtanke att 

några av respondenterna arbetat på Bemanning AB i relativt lång tid, och de tycktes inte ha tappat 

motivationen på grund av hygienfaktorn mänskliga relationer.  

Vidare framgick det ur det empiriska resultatet att möjligheten till att prestera var en viktig 

motivationsfaktor. Detta är att likna det Latham & Locke (1979) via Armstrong (2002) beskriver som 

målteori: att prestera mot tydligt uppsatta mål kan vara en stor motivationsfaktor. Vid ett antagande att 

höga prestationer är en form av självförverkligande och med utgångspunkt i det Maslow (1943), Maslow 

(1954) och Tonnquist (2016) beskriver som självförverkligande, är det viktigt att ha i åtanke att detta 

kan vara högst individuellt och att goda prestationer för en individ inte alltid behöver vara 
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självförverkligande för någon annan. Vad som är självförverkligande för en medarbetare, kan för en 

annan ha motsatt effekt och inte alls skapa motivation (Maslow, 1943; Maslow, 1954; Tonnquist, 2016). 

Detta märktes i empirin då prestation inte var något som samtliga respondenter nämnde som en 

motivationsfaktor.  

Vad som är intressant och gemensamt för samtliga respondenter på Bemanning AB är att det som 

upplevdes som mest motiverande i arbetet var icke-monetära motivationsfaktorer. Ingen respondent 

nämnde att monetära belöningar var en viktig motivationsfaktor i arbetet. De icke-monetära 

belöningarna var det väsentliga när det kommer till medarbetarnas motivation. Detta går emot det 

McGregor kallar för teori X, vilket säger att medarbetare måste ha monetär ersättning för att förbli 

motiverade eftersom de i grunden är lata och omotiverade till att arbeta (Anthony et al. 2014; Grafström 

et al. 2017). Det är snarare att likna det Ryan & Deci (2000) beskriver som inre motivation, där 

motivation kommer inifrån individerna och inte från yttre faktorer, så som monetära ersättningar.  

5.2.3 Upplevelsen av aktuellt monetärt incitamentssystem 

Provisionssystemets existens skapar en form av frihet och hos medarbetarna. Att själva kunna påverka 

sin lön genom individuella prestationer är en stor motivationsfaktor. Tack vare provisionssystemet blir 

medarbetarna på Bemanning AB motiverade att jobba hårdare och göra det där lilla extra. Kishore et al. 

(2013) menar just att provisionssystem ämnar att skapa incitamentet till ytterligare ansträngningar hos 

medarbetare. Ett provisionssystem är att likna det Vallerand (2012) och Ryan & Deci (2000) beskriver 

som en yttre motivationsfaktor, det vill säga att man arbetar för provisionen och inte arbetet i sig. Så var 

dock inte fallet på Bemanning AB, eftersom pengarna i sig inte var det som var motiverande. Istället 

handlade det om en frihetskänsla och möjligheten att själva kunna påverka som var motivationsfaktorn, 

vilket snarare är att likna det Vallerand (2012) och Ryan & Deci (2000) beskriver som en inre 

motivationsfaktor. Det är även att likna behovet i den högre nivån av uppskattning ur Maslows 

behovstrappa, där behovet av frihet tas upp (Maslow, 1943; Maslow, 1954; Tonnquist, 2016). Kan man 

då säga att provisionssystemet var tänkt som en yttre motivationsfaktor, men att det på grund av 

medarbetarnas upplevelse snarare blev en inre motivationsfaktor? Det empiriska resultatet tyder på att 

medarbetarna uppskattar provisionssystemet, men att det inte handlar om pengarna i sig utan att det 

snarare skapar en frihetskänsla och möjlighet till påverkan. Med utgångspunkt i det Armstrong (2002) 

belyser, att yttre motivationsfaktorer tenderar att vara ineffektiva på lång sikt, bör Bemanning AB vara 

nöjda över medarbetarnas upplevelse över provisionssystemet. Orsaken till detta är att medarbetarna 

snarare upplever provisionssystemet som en inre motivationsfaktor, vilket Armstrong (2002) beskriver 

som mer hållbart på längre sikt när det kommer till motiverade medarbetare.  

I motsats till ovan förda diskussion framgick det ur det empiriska resultatet att provisionssystemet inte 

alltid skapade ökad motivation hos medarbetarna. Ibland påverkades provisionen av faktorer som 

medarbetarna inte själva kunde styra, vilket fick negativt inslag på motivationen. Svensson & 
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Wilhelmson (1998) belyser att incitamenten måste vara anpassade efter sammanhanget. Frågan är 

huruvida Bemanning AB:s provisionssystem är optimalt utformat i och med att provisionen kan styras 

av faktorer som berörda individer inte själva kan påverka, och således upplevs som 

motivationshämmande.  

Vidare är det intresseväckande att belysa att det empiriska resultatet visar på att medarbetarna inte har 

provisionssystemet i åtanke i deras dagliga arbete. Wallace & Szilagyi (1982) via Armstrong (2002) 

menar att monetära belöningar kan fungera som ett mål som medarbetarna strävar att uppnå. Så är inte 

fallet hos medarbetarna på Bemanning AB, således är teorin motsägande empirin. Armstrong (2002) 

understryker dock att upplevelsen av monetära belöningar är högst individuell, vilket skulle kunna vara 

en skälig orsak till detta motsägande.  

5.2.4 Upplevelsen av aktuellt icke-monetärt incitamentssystem 

Vid en jämförelse mellan Bemanning AB:s monetära- och icke-monetära incitamentssystem råder det 

stora skillnader mellan upplevelsen hos medarbetarna med avseende på deras motivation. Som nämnts 

i tidigare diskussion är det inte de monetära belöningarna i sig som skapar motivation hos medarbetarna. 

Vid en analys av de icke-monetära incitamenten är det enkelt att se att dessa direkt påverkar 

motivationen hos medarbetarna. Kulturkort, tävlingar som skapar bekräftelse, gemenskap och 

uppskattning är som tidigare nämnt exempel på icke-monetära incitament som återfinns på Bemanning 

AB. Dessa upplevs som viktiga motivationsfaktorer hos samtliga respondenter, vilket är direkt 

hänförbart till Maslows behovstrappa om behoven gemenskap och uppskattning (Maslow, 1943; 

Maslow, 1954; Tonnquist, 2016). Vidare beskriver Appelbaum & Kamal (2000) att uppskattning är en 

form av erkännande, vilket är en viktig motivationsfaktor hos individer. Även detta är direkt hänförbart 

till medarbetarna på Bemanning AB, då just uppskattning anses som motivationshöjande.    

Bekräftelse är något som återkommer som en viktig motivationsfaktor på Bemanning AB. Det handlar 

inte om att skryta över goda prestationer, utan det handlar snarare om en bekräftelse för sig själv och 

sina kollegor att man är bra på sitt jobb. Utmaningar är likt bekräftelse en återkommande faktor till ökad 

motivation. Båda dessa faktorer är att likna det Herzberg beskriver som motivationsfaktorer (Grafström 

et al. 2017). Här är det lätt att anta att motivationsfaktorerna är det som motiverar medarbetarna mest på 

Bemanning AB, vilket i så fall överensstämmer med Herzbergs tes om att motivationsfaktorer är 

överlägsna hygienfaktorer när det kommer till att skapa motiverade medarbetare (Grafström et al. 2017). 

Dock nämndes i tidigare avsnitt i uppsatsens analysdel att mänskliga relationer, vilket är en 

hygienfaktor, var det som var mest motivationshöjande hos medarbetarna på Bemanning AB. Herzberg 

väljer att skilja på hygienfaktorer och motivationsfaktorer genom att de förstnämnda inte är direkt 

hänförbara arbetet i sig, medans den senare är direkt hänförbart. Istället för att ifrågasätta medarbetarnas 

uppfattning om vad som är mest motivationshöjande ifrågasätts istället Herzbergs val om att säga att 

mänskliga relationer är en hygienfaktor. Enligt det empiriska resultatet tyder det snarare på att sociala 
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relationer är en motivationsfaktor, således skulle Herzbergs tes om att motivationsfaktorerna är det som 

skapar ökad motivation vara i linje med det empiriska resultatet från Bemanning AB.  

Ryan & Deci (2000), Armstrong (2002) och Vallerand (2012) belyser att inre motivation kan komma 

från möjligheten till ansvar, utmaningar och frihet. Detta är helt i linje med det som medarbetarna på 

Bemanning AB beskriver som motivationsfaktorer utifrån de icke-monetära incitamentssystemen, 

således råder en hög grad av inre motivation. Feedback är även något som är en viktig motivationsfaktor 

hos medarbetarna, vilket även det är i linje med det Harackiewiz (1979) via Ryan & Deci (2000) 

beskriver som en extern faktor som kan påverka den inre motivationen. Vad som däremot inte är helt 

enligt med teorin är att endast negativ feedback kan leda till försämrad motivation: utifrån det empiriska 

resultatet framgick det att allt för mycket positiv feedback, utan tydlig grund, kunde ha negativt inslag 

på medarbetarnas motivation. Det är snarare i linje med det Latham & Locke (1979) via Armstrong 

(2002) beskriver som målteori, där feedback spelar en viktig roll när individer utfört en prestation. 

Feedbacken bör således vara kopplat till ett specifikt mål och en specifik prestation och inte komma från 

tomma intet utan grund (Armstrong, 2002).    

5.2.5 Upplevelsen av aktuella monetära belöningar 

Återigen bekräftas det Armstrong (2002) beskriver som yttre motivationsfaktorer och att dessa enbart 

har positivt inslag på medarbetares motivation på kort sikt. Empirin talar sitt tydliga språk: provisionen 

spelar liten roll på medarbetarnas motivation på längre sikt. Ännu en gång visar det säg att 

provisionssystemet upplevs på ett annat sätt än det som Ryan & Deci (2000) och Vallerand (2012) 

beskriver som yttre motivationsfaktorer. Istället för att drivas av pengarna som provisionssystemet 

möjliggör är det möjligheten till bekräftelse, utveckling och utmaning som är motivationsfaktorn hos 

medarbetarna. Således upplevs provisionssystemet snarare som en inre motivationsfaktor. Återigen är 

det en förträfflig situation för Bemanning AB, åtminstone med utgångspunkt i det Armstrong (2002) 

beskriver som följderna av inre motivation: i kontrast till yttre motivation tenderar inre motivation att 

ha ett mer djupgående och långsiktigt inflytande på medarbetares motivation.  

Gällande Herzbergs tvåfaktorsteori visar empirin på intressanta mönster. Både hygien- och 

motivationsfaktorerna är hänförbara till empirin över upplevelsen av Bemanning AB:s 

provisionssystem. Precis som Lundberg et al. (2009) beskriver som hygienfaktorer upplevs 

provisionssystemet i sig inte som motivationshöjande, utan det upplevs snarare som en självklarhet hos 

medarbetarna. Däremot syns även Herzbergs motivationsfaktorer i medarbetarnas upplevelse av 

provisionssystemet, eftersom det som tidigare nämnts leder till bekräftelse, utmaning och utveckling 

(Lundberg et al. 2009). Bemanning AB agerar i linje med det Grafström et al. (2017) beskriver som 

viktigt vid arbete med tvåfaktorsteorin: att ha både faktorerna i åtanke för att möjliggöra extra 

ansträngning hos medarbetarna. Frågan är huruvida motivationen hade förändrats om hygienfaktorn i 

form av provisionen hade fått större effekt om medarbetarna faktiskt hade den monetära belöningen i 
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åtanke i deras dagliga arbete? Å andra sidan skulle det eventuellt kunna leda till en underminering av 

motivationsfaktorerna, åtminstone utifrån Grafströms et al. (2017) resonemang om att ett allt för stort 

fokus på hygienfaktorer leder till försämrad motivation på sikt.  

I ovanstående stycke nämndes att provisionen upplevdes som en självklarhet hos medarbetarna. Med 

utgångspunkt i det Wallace & Szilagyi (1982) via Armstrong (2002) beskriver som monetära 

belöningars funktion visar det empiriska resultatet således på att provisionssystemet hos Bemanning AB 

inte fyller den funktion som det ska: att få medarbetarna att arbeta mot mål och att provisionen genererar 

mervärde i arbetet. Detta tyder på att provisionssystemet inte fyller det syfte som troligtvis var tanken 

vid införandet av det: att skapa motivation hos medarbetarna när uppsatta mål uppnås genom monetär 

belöning (Anthony et al. 2014; Kishore et al. 2013). Vidare är detta även kopplingsbart till Sansone & 

Harackiewiecz (2000) teori om att monetära belöningar som ses som självklarheter inte ses som en 

motivationsfaktor. 

Orsaken till detta skulle kunna förklaras av det Armstrong (2002) beskriver som expectancy theory. I 

och med att medarbetarna ser bonusen som en självklarhet är det lätt att anta att relationen mellan 

prestation och resultat inte är i balans, det kan helt enkelt vara så att det är för lätt att uppnå avsatta mål 

och således få provision. Med utgångspunkt i det resonemang Armstrong (2002) för kring expectancy 

theory bör således Bemanning AB arbeta mer med att säkerställa att relationen mellan prestation och 

resultat är i balans. Vid en sådan situation skulle således Bemanning AB:s provisionssystem vara 

anpassat till sammanhanget, vilket är i enlighet till det Svensson & Wilhelmson (1988) beskriver som 

ett välutformat incitamentssystem. 

Det framgick dock ur det empiriska resultatet att storleken på provisionen kan vara orsaken till att 

medarbetarna tar provisionen som en självklarhet. Om provisionen hade varit större, hade medarbetarna 

då haft det mer i åtanke i det dagliga arbetet och således blivit mer motiverande? Utifrån Grafström et 

al. (2017) resonemang om att en ökning av hygienfaktorer, vilket kan vara lön, skulle motivationen inte 

förändras avsevärt. Att öka provisionens storlek kan vara farligt, åtminstone enligt det Deci et al. (1985) 

beskriver som SDT. Om provisionen är för stor kan det förminska den inre motivationen, eftersom fokus 

skiftar från arbetet i sig till provisionen. För medarbetarna på Bemanning AB verkar de redan vara 

motiverade av provisionssystemet, dock inte av pengarna i sig men utav drivkrafter så som utmaning 

och utveckling, således kan det vara riskabelt att höja provisionen utifrån resonemanget av SDT, 

eftersom motivation redan existerar.  

5.2.6 Upplevelsen av orealiserade monetära belöningar 

Försämrad motivation på kort sikt uppstår endast om medarbetarna inte förstår varför de inte nådde upp 

till avsatt mål och således inte fått sin provision utbetald. Detta är i linje med det Armstrong (2002) 

beskriver, att yttre motivationsfaktorer endast har en påverkan på motivationen på kort sikt. Detta visar 

att provisionssystemet måste vara utformat så att samtliga medarbete har full förståelse för när provision 
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realiseras, vilket är att likna det Svensson & Wilhelmson (1998) beskriver som att incitamentssystem 

måste vara anpassade till sammanhanget. Även expectancy theory är hänförbart eftersom det empiriska 

resultatet visar att ökad motivation endast skapas av monetära belöningar när incitamentssystemet är 

tydligt utformat och att medarbetarna förstår varför prestationen lett en monetär belöning (Armstrong, 

2002).  

Å andra sidan uppstår ökad motivation på längre sikt när medarbetarna förstår varför provisionen inte 

realiserats, eftersom känslan av revansch är stark. Detta sätter press på ledningen eftersom feedback är 

en viktig faktor för att medarbetarna ska förstå varför de inte uppnådde provisionen. Detta går att koppla 

till Harackiewicz (1979) via Ryan & Deci (2000), som beskriver feedback som viktig inre 

motivationsfaktor. Här uppstår således en konflikt med Armstrongs (2002) teori om att yttre 

motivationsfaktorer endast påverkar motivationen på kort sikt. Utifrån det empiriska resultatet visar det 

sig att yttre motivationsfaktorer faktiskt kan påverka motivation på lång sikt, så länge medarbetarna 

förstår varför provisionen inte realiserats. Författaren definierar dock inte vad som är kort- respektive 

lång sikt, således kan det vara vanskligt att kritisera teorin.  

Att revansch är en så stor motivationsfaktor bekräftar ett flertal teorier om motivation: Herzbergs 

motivationsfaktorer där utmaningar är en viktig faktor, inre motivationsfaktorer där utmaning anses som 

en inre motivationsfaktor, teori Y där människan aktivt söker ansvar och utmaningar och att motivation 

skapas när individer har tydliga mål att sträva efter (Lundberg et al. 2009; Ryan & Deci 2000; Anthony 

et al. 2014; Grafström et al. 2017; Wallace & Szilagyi (1982) via Armstrong (2002). Återigen visar det 

sig att det monetära incitamentssystemet, vilket är en yttre motivationsfaktor, står till grund till det som 

leder till inre motivation hos medarbetarna på Bemanning AB.  

5.2.7 Vikten av ett monetärt incitamentssystem 

En del av det empiriska resultatet tyder på att monetära incitamentssystem spelar mindre roll med 

avseende på motivation, så länge icke-monetära incitament, så som god arbetsmiljö och utmaningar 

existerar till en hög grad. Vid ett jämförande om vad som skulle upplevas få störst negativ effekt på 

medarbetarnas motivation, visar det sig att ett borttagande av de icke-monetära incitamenten skulle 

påverka motivationen avsevärt mycket mer kontra ett borttagande av provisionssystemet. Detta går rakt 

emot det McGregor kallar teori X, där monetära belöningar krävs för att skapa motivation (Grafström 

et al. 2017). Det är snarare i linje kring teorierna om inre motivationsfaktorer, där Armstrong (2002) och 

Amabile (1996) belyser att inre motivation har större påverkan på individers motivation jämfört med 

yttre motivationsfaktorer, så som monetära belöningar. Det är däremot viktigt att goda prestationer 

uppmärksammas och berörda individer blir belönade, men att bli belönad monetärt spelar mindre roll. 

Belöningen kan bestå av uppskattning, resor eller andra företagsaktiviteter.  

Å andra sidan visar en del av det empiriska resultatet att provisionssystemet faktiskt spelar stor roll när 

det kommer till motivation. Att ta bort det monetära incitamentssystemet skulle försämra motivationen, 
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och ytterligare icke-monetära incitament kan inte kompensera för detta. Detta är i linje med det 

Grafström et al. (2017) belyser om hygienfaktorer: om man tar bort en hygienfaktor, vilket kan vara 

möjligheten till provision, sjunker motivationen markant. I kontrast till resonemanget fört i ovanstående 

stycke, är detta snarare i linje med teori X (Grafström et al. 2017). Detta bekräftar det Ryan & Deci 

(2000), Maslow (1943), Maslow (1954) och Tonnquist (2016) belyser, att motivation är ett högst 

individuellt fenomen och kan skilja sig från individ till individ.  

5.3 Jämförande analys  

De primära likheterna som återfinns ur analysen är att respektive fallföretag upplever de icke-monetära 

incitamenten som de största motivationsfaktorerna. God arbetsmiljö och kollegor var synonymt hos 

respektive fallföretag gällande vilka typer av icke-monetära incitament som var motivationshöjande. 

Således bekräftas Maslow (1943), Maslow (1954) och Tonnquist (2016) teori om att behoven av 

gemenskap och arbetsrelationer är viktiga motivationsfaktorer på båda fallföretagen. Även Svensson & 

Wilhelmsons (1988) motivationsfaktorer i form av gemenskap är direkt hänförbart till båda 

fallföretagen. Vidare är Herzberg hygienfaktor i form av mänskliga relationer något som nämns som en 

viktig motivationsfaktor på respektive fallföretag (Grafström et al. 2017).   

Vad som däremot skiljdes åt på fallföretagen var huruvida monetära incitament nämndes som 

motivationshöjande eller ej. På Bemanning AB nämndes ingen monetär belöning så som bonus eller 

provision som en motivationsfaktor, medans det på Mäklar AB nämndes hos en del av respondenterna 

som en viktig motivationsfaktor. Här återfinns en tydlig skillnad mellan fallföretagen på vad som 

upplevs som motivationshöjande.  

Ytterligare gemensamma motivationsfaktorer hos respektive fallföretag var möjligheten till utveckling, 

vilket är i linje till det Latham & Locke (1979) via Armstrong (2002) beskriver som målteori, men även 

Herzbergs teori om motivationsfaktorer (Grafström et al. 2017). Vidare ansåg samtliga respondenter på 

respektive fallföretag att feedback är en viktigt motivationsfaktorer för att bibehålla motivationen i det 

dagliga arbetet. Dels för att få en bekräftelse på det arbete och resultat som de levererar men även för 

att ta till sig kritik som kan komma att leda till individuell utveckling. Dock visar det empiriska resultatet 

att respondenterna på Bemanning AB kan känna en hämmande faktor av alltför mycket positiv feedback 

utan tydlig grund, vilket inte är något som nämns på Mäklar AB.  

Ytterligare likheter i fallföretagen var upplevelsen av icke-monetära incitament i form av bekräftelse 

och erkännande. Respondenterna på respektive fallföretag upplevde uppmuntran som en viktig 

motivationsfaktor på grund av den uppskattning som medarbetarna får vid goda prestationer. Detta är i 

linje med Herzbergs motivationsfaktorer (Grafström et al. 2017).  

Något som däremot skiljde åt hos fallföretagen gällande upplevelsen av icke-monetära incitament var 

huruvida möjligheten till befordran upplevdes som motivationshöjande eller ej. Respondenterna på 
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Mäklar AB poängterade att befordran var en viktig motivationsfaktor, medans det på Bemanning AB 

inte nämndes. Som nämnts tidigare är möjligheten till utveckling och utmaning viktiga 

motivationsfaktorer hos respektive fallföretag. Att respondenterna på fallföretagen däremot upplever 

möjligheten till befordran olika med avseende på motivation tolkas som att respondenterna på Mäklar 

AB värderar möjligheten till utmaning och utveckling högre än på Bemanning AB.   

Gemensamt för båda fallföretagen är att de monetära incitamentssystemen som existerar har brister i 

utformningen som gör att motivation kan hämmas på grund av incitamentssystemet. Svensson & 

Wilhelmson (1988) belyser att incitamentssystem måste var anpassade till sammanhanget, vilket inte 

verkar vara fallet på respektive fallföretag. Att inte tänka på det monetära incitamentssystemet i det 

dagliga arbetet är en tydlig likhet på respektive fallföretag. Orsaken till detta är att respondenterna på 

fallföretagen beskriver att den inre motivationen är så pass stor vilket leder till att de monetära 

incitamenten upplevs som mindre motivationshöjande (Armstrong, 2002; Ryan & Deci, 2000).  

En skillnad i det empiriska resultatet som nämnts ovan är att det på Mäklar AB uttrycks att de monetära 

incitamenten upplevs som motiverande och att en av respondenterna ej hade jobbat lika hårt om 

incitamentssystemet inte existerat. Detta är hänförbart på teori X av Douglas McGregor (Anthony et al. 

2014). Respondenterna på Bemanning AB upplever snarare att de monetära incitamenten skapar en 

frihet och möjlighet till påverkan, vilket upplevs som motivationshöjande. Således leder de yttre 

belöningarna till inre motivation, vilket inte existerar till lika hög grad hos respondenterna på Mäklar 

AB. De monetära incitamenten upplevs motivationshöjande på Mäklar AB, där pengarna kan vara en 

drivfaktor, medans det på Bemanning AB upplevs som motivationshöjande på grund av den inre 

motivationen och där pengarna inte är en drivfaktor. Å andra sidan uttrycks det hos en del av 

respondenterna på Mäklar AB att det monetära incitamentssystemet faktiskt skapar en inre motivation i 

form av strävan av att uppnå ett mål, där relationen mellan prestation och resultat är hög. Således finns 

en tydlig likhet i de båda fallföretagen att de monetära incitamenten skapar en form av inre motivation. 

En anledning till att de monetära incitamentssystemen upplevs något olika hos de undersökta 

fallföretagen kan möjligtvis ha att göra med att relationen mellan prestation och resultat är olika på 

fallföretagen och något högre på Mäklar AB, varför de upplever de monetära incitamenten som något 

mer motiverande än vad Bemanning AB gör. Sammanfattningsvis bekräftas det Ryan & Deci (2000) 

belyser att inre motivation är ett individuellt fenomen och kan skilja från person till person.    
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6 Slutsats 
I slutsatsen besvaras studiens syfte och frågeställning genom en diskussion och sammanfattning 

med analysen som utgångspunkt. 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur medarbetarna upplever aktuella incitamentssystem 

med avseende på motivation. Sett till studiens frågeställning har medarbetarna på Mäklar AB en något 

tvetydig upplevelse av det aktuella monetära incitamentssystem som existerar. En del av det empiriska 

resultatet tyder på att monetära belöningar spelar mindre roll med avseende på motivationen då inre 

motivationsfaktorer så som gemenskap och utmaning är så pass starka. Dessa inre motivationsfaktorer 

upplevs som mer motivationshöjande än den monetära belöningen i sig, däremot fyller det monetära 

incitamentssystemet en viktig funktion i att bibehålla medarbetarnas motivation. Å andra sidan visar en 

del av det empiriska resultatet att monetära incitament faktiskt upplevs som en viktig motivationsfaktor 

om det finns en tydlig koppling till prestation och målsättning. Upplevelsen av monetära incitament med 

avseende på motivation är således högst individuell och kan skilja från person till person. Gällande 

Bemanning AB är slutsatsen desto mer entydig: upplevelsen av de monetära incitamenten har föga 

inverkan på medarbetarnas motivation då motivationsfaktorer så som relationer med kollegor, 

bekräftelse och uppskattning är så pass betydande. Dessa typer av motivationsfaktorer har en mer 

djupgående inverkan på medarbetarnas motivation då motivationen kommer inifrån och inte från yttre 

belöningar. En slutsats att dra från Bemanning AB är att medarbetarna upplever monetära incitament så 

som provision som en frihet och möjlighet att påverka vilket leder till inre motivation.  

Vidare är en slutsats att dra gällande upplevelsen av de icke-monetära incitamenten hos både 

fallföretagen att de spelar en betydande roll hos medarbetarna med avseende på deras motivation. 

Återkommande icke-monetära incitament som framgår som motivationshöjande är relationer med 

kollegor, gemenskap och möjligheten till utmaning och utveckling.  

Det existerar vissa skillnader gällande medarbetarnas upplevelser av incitamentssystemen mellan de 

olika fallföretagen. Det som skiljer primärt är att medarbetarna på Bemanning AB upplever de icke-

monetära incitamenten viktigare med avseende på motivationen än medarbetarna på Mäklar AB. 

Exempelvis framgår det att medarbetarna på Bemanning AB upplever de icke-monetära incitamenten 

så pass motivationshöjande att de skulle acceptera ett borttagande av de monetära incitamenten så vida 

de icke-monetära incitamenten förekommer till lika stor grad. Å andra sidan upplever medarbetarna på 

Mäklar AB det monetära incitamentssystemet mer motivationshöjande och upplever därför inte att ett 

borttagande av det går att kompensera med icke-monetära incitament. 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att medarbetarna i de undersökta företagen upplever de icke-

monetära incitamenten som en viktig motivationsfaktor på grund av att det skapar inre motivation. Vad 

som däremot skiljer sig åt hos de undersökta företagen är att Mäklar AB upplever de monetära 
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incitamenten som en större motivationsfaktor än vad Bemanning AB gör på grund av att de monetära 

incitamenten är så starkt associerade med prestation och måluppfyllelse. Bemanning AB upplever 

däremot de icke-monetära incitamenten som mer motivationshöjande än de monetära incitamenten på 

grund av att motivationsfaktorer så som arbetsmiljö, kollegor, gemenskap och utveckling är så pass 

betydande.  

Utifrån ovan dragna slutsatser indikerar resultatet att icke-monetära incitament har en betydande 

inverkan på medarbetares motivation och att företag inom mäklar samt bemanningsbranschen som ej 

arbetar med denna typ av incitament, möjligtvis kan ha nytta av att tillämpa sådana. Vidare indikerar 

studiens resultat att monetära och icke-monetära incitament är olika betydande från bransch till bransch 

och upplevs även olika på individnivå med avseende på motivation.   
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7 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har utifrån formulerad frågeställning fokuserat på medarbetares upplevelser av olika 

incitamentssystem med avseende på motivation. Studien omfattar två stycken fallföretag vilket gör att 

trovärdigheten kan begränsas. Ett förslag till vidare forskning är således att låta genomföra en studie 

kring incitamentssystem och motivation på ett större urval av företag. Dels inom de branscher denna 

studie avhandlar, men även i andra branscher.  

Vidare forskningsförslag skulle vara att göra en kvantitativ analys kring incitamentssystems effekt på 

motivation. Det skulle möjligtvis ge ett mer objektivt mått på hur medarbetare motiveras av 

incitamentssystem till skillnad från att undersöka subjektiva upplevelser. Ytterligare ett 

forskningsförslag som vore intressant att studera är att genomföra en studie utifrån arbetsgivarens 

perspektiv: bakgrunden till varför ett incitamentssystem implementeras och huruvida detta har påverkat 

företagets prestanda i form av lönsamhet och arbetsprestation. 
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9 BILAGA 1 
  

Presentation om oss och studien 

Vi är två̊ studenter från Linköpings universitet och skriver för tillfället kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur olika incitamentssystem 

upplevs med avseende på medarbetares motivation. 

Information om studien  

- Vi undersöker hur du som medarbetare upplever aktuella incitamentssystem, monetära och 

icke-monetära, med avseende på din motivation. Vi vill undersöka vad som gör dig som 

medarbetare motiverad och vad dessa incitamentssystem spelar för roll i detta. Med 

incitamentssystem menar vi exempelvis bonus, provision, företagsaktiviteter, utbildningar, 

semesterdagar, möjlighet till utmaning och utveckling etc.  

- Vi är inte intresserade av att undersöka ert monetära incitamentssystem i absoluta tal, utan 

endast hur det upplevs hos dig som medarbetare med avseende på din motivation.  

 

Information om intervjun: 

- Intervjulängd: ca 30-40 minuter. 

- Medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

- Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Materialet vi samlar in kommer att 

behandlas konfidentiellt och du kommer att förbli anonym, likaså företaget.  

- Du kommer att få tillgång till studien när den är färdig, om så önskas. 

- Allt insamlat material kommer endast att användas i forskningsändamål och kommer därmed 

raderas efter avslutad studie. 

- Försök att utgå från dina egna upplevelser under intervjun.  

- Tveka inte att avbryta och fråga om du inte förstår frågorna. 

 

Kontaktuppgifter 

Adam Janselius 

adaja930@student.liu.se 

072-xxx-xxxx 

Viktor Sjöberg 
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Viksj822@student.liu.se 

073-xxx-xxxx 

Intervjufrågor: 

Introduktion 

1. Vilken befattning har du och hur länge har du jobbat i företaget? 

a. Berätta kort om din roll och vad du gör för något i ditt arbete. 

2. Hur kommer det sig att du valde denna bransch? 

 

Kort redogörelse över incitamentssystemens uppbyggnad  

3. Berätta om de incitamentssystem som ert företag arbetar med, både monetära och icke-

monetära. 

a. Hur fungerar dem? Berätta kort.  

4. Känner du till syftet/motivet med dessa incitamentssystem? 

a. Vad är det i så fall? 

Vad motiverar medarbetarna i arbetet 

5. Vad gör dig motiverad i arbetet? Vad gör dig motiverad att gå till jobbet? 

Upplevelsen av aktuellt monetärt incitamentssystem  

6. Om vi utgår från din motivation, hur tycker du att det monetära incitamentssystem du tidigare 

nämnde fungerar? Gör det dig mer motiverad i arbetet? 

a. Är detta incitamentssystem något du tänker på i ditt dagliga arbete? 

b. Hur påverkar det ditt dagliga arbete? 

 Upplevelsen av aktuellt icke-monetärt incitamentssystem  

7. Om vi utgår från din motivation, hur tycker du att det icke-monetära incitamentsyste du 

tidigare nämnde fungerar? Gör det dig mer motiverad i arbetet?  

a. Får du feedback i ditt arbete? Om ja, hur påverkar det din motivation? 

b. Vad för typ av feedback är viktig för dig? Positiv, negativ eller konstruktiv? 

8. Blir du extra motiverad dessa icke-monetära incitament (ge exempel)? 

a. Om ja, varför blir du motiverad av dessa? 

Upplevelsen av aktuella monetära belöningar  

9. Ponera att du har fått en bonus utbetald. Hur tror du att din motivation skulle förändras? 

Upplevelsen av orealiserade monetära belöningar  
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10. Ponera att du inte nått upp till avsatt mål eller budget och således inte fått en bonus utbetald. 

Hur tror du att din motivation skulle förändras? 

Vikten av ett monetärt incitamentssystem  

11. Om vi antar att ni inte hade ett monetärt incitamentssystem, hur skulle din motivation 

förändras? 

Monetärt eller icke-monetärt incitamentssystem  

12. Tror du att din motivation skulle ökas av ytterligare monetära incitament? 

13. Tror du att din motivation skulle ökas av ytterligare icke-monetära incitament? 

Vilken av de två tidigare nämnda incitamenten väger tyngst för dig med avseende på din motivation? 

Motivera. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


