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Förord 

Vi vill börja med att tacka de personer som ställt upp och deltagit i studien. Detta gäller såväl 
den person som låtit sig intervjuats samt de personer som deltagit i enkätundersökningen. 
Utan er tillåtelse och ert engagemang hade denna studie inte gått att genomföra. Vi vill även 
tacka vår handledare Hans Lundberg, på IES på Luleå Tekniska Universitet, för din 
konstruktiva kritik samt vägledning under uppbyggnaden av vår uppsats. Slutligen vill vi 
tacka våra opponenter som kommit med konstruktiv kritik samt uppmuntrat oss under 
uppsatsens gång.  
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Sammanfattning 

 

Författare: Anton Gustafsson & Maria Åström 
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Titel: Mellanchefers syn på belöningssystem; En studie på ett företag inom detaljhandeln 

Datum: 2009-06-03 

 

Bakgrund och problem: Olika belöningssystem har den senaste tiden skapat stora rubriker 
massmedialt. Belöningssystem används som ett styrningsverktyg för att skapa incitament hos 
de anställda samt motivera dessa till att göra ett bättre arbete. Det är av stor betydelse att de 
anställdas mål överensstämmer med företagets övergripande mål och strategier. För att uppnå 
detta mål inom företaget som vidare skapar effektivitet används en rad olika belöningsformer. 
Dessa är såväl monetära som icke-monetära samt delas ut kollektivt och/eller individuellt. 
Belöningssystem grundar sig även på finansiell respektive icke-finansiell belöningsgrund.  

Syfte: Uppsatsen syftar med anledning av ovanstående problematik till att studera hur ett 
belöningssystem uppfattas utifrån mellanchefers synvinkel på ett företag inom detaljhandeln. 

Metod: För att göra det möjligt att besvara uppsatsens syfte har vi genomfört en fallstudie på 
ett företag inom detaljhandeln. För att uppnå så djup och bred information som möjligt har vi 
använt både en kvalitativ samt en kvantitativ metod. Den kvalitativa delen av den valda 
metoden genomfördes genom en intervju med företagets vice vd som gav oss en djupare 
inblick i företagets belöningssystem som vidare låg till grund för vår enkätutformning. 
Enkätundersökningen besvarades av 42 av totalt 70 stycken mellanchefer på det utvalda 
fallföretaget och bestod av den kvantitativa delen av metodvalet.   

Resultat och slutsatser: Studien visar att inte samtliga mellanchefer på det utvalda 
fallföretaget är delaktiga i belöningssystemet vilket vidare, enligt vår mening, kan antas 
påverka deras syn på belöningssystemet. Belöningssystemet fungerar resultatmässigt men det 
finns ett visst missnöje med utformningen samt en viss önskan om en större grad av icke-
monetära belöningar och icke-finansiella belöningsgrunder. 

Förslag till fortsatt forskning: Fördjupade studier inom det valda ämnesområdet skulle 
kunna belysa hur det kognitiva beteendet kan komma att ha för inverkan på mellancheferna 
vad det gäller dess syn på belöningssystemet.    

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Authors: Anton Gustafsson & Maria Åström 

Supervisor: Hans Lundberg 

Title: Mellanchefers syn på belöningssystem; En studie på ett företag inom detaljhandeln 

Date: 2009-06-03 

 

Background and discussion: Different reward systems have created big headlines in media 
recently. Reward systems are used as a controlling tool for creating incentive with the 
employees, as well as motivate them to increase their work effort. It is of great importance 
that the goal of the employees corroborates with the superior goal and strategies of the 
company where they are employed. To reach this goal within the company, that emphasizes 
efficiency, there are a number of different incentives used. These, monetary as well as non-
monetary, are distributed both collective and/or individually. Reward systems are based on 
both financial as well as non-financial rewards.  

Purpose: The purpose of this report is to study how a rewarding system is perceived from the 
view of middle-managers as well as partners and non-partners point of view in a business 
within the retail trade. 

Method: For answering the purpose we conducted a case-study on a company within the 
retail trade. We have used both a qualitative and a quantitative method to be able to get a 
widespread in the information obtained. The qualitative part were an interview with the vice 
president of the company in question, that gave us an insight in how the company rewards 
performance, which laid as a base for the survey we later on conducted. The survey was 
answered by 42 out of 70 middle-managers within the company and were our base for the 
quantitative part of the report. 

Results and conclusions: The survey show that not all of the middle managers employed at 
the chosen company is a part of the reward system, and that this may affect their view on the 
reward system itself. The reward system works in terms of result, but there exists a degree of 
discontent with the layout as well as a wish for more none-monetary rewards and none-
financial reward basis. 

Suggestions for continued research: Focusing on a cognitive approach towards middle-
managers’ view on motivating employees.  
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1. Inledning 
Vi kommer i det inledande avsnittet behandla bakgrunden inom det valda ämnesområdet som 

vidare följs utav problemdiskussionen som kommer att mynna ut i uppsatsens 

problemformulering samt syfte. Detta för att ge läsaren en god introduktion och överblick om 

belöningssystem. Detta kapitel kommer slutligen att beskriva uppsatsens disposition samt 

enkätens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Det har blivit allt viktigare de senaste åren för företagsledningar att se över hur styrningen 
hanteras inom företaget. Detta då en väl fungerande styrning ofta leder till effektivitet inom 
företaget. Brister i styrningen kan däremot leda till styrningsproblem som i sin tur leder till 
förluster och andra liknande misslyckanden inom företaget. Inom ett företag med olika 
chefsnivåer använder man även olika styrningsverktyg beroende på vilken nivå styrningen 
verkar inom (Merchant & Van der Stede, 2003). Styrning innebär att individer påverkas i 
form av ett mänskligt agerande och beteende.  Styrning av ett företag innebär att mått och steg 
vidtas för att fastställa att de anställda gör det som är bäst för företaget. På så sätt uppfyller 
företaget även sina uppsatta mål (Bruzelius & Skärvad, 2000). Styrningsverktygets primära 
funktion handlar med andra ord om att påverka och styra de anställda mot önskvärda 
beteenden och handlingar (Merchant & Van der Stede, 2003). Styrningen omfattar allt som 
påverkar de anställdas agerande och beteende i form av den information som de anställda 
kommer i besittning av via de informella vägarna som infinner sig i företaget. På grund av de 
mångfaldiga faktorerna som de anställda påverkas av är det omöjligt att uppnå en perfekt 
styrningseffekt. Istället får ledningen för företaget göra allt som står i dess makt för att uppnå 
en så god styrning som möjligt (Bruzelius & Skärvad, 2000). För att vidare uppnå målet om 
en god styrning kan det vara lämpligt för den överordnade enheten att vidta åtgärder som 
leder till ökad arbetsmotivation. Därmed minimeras risken till att oönskade handlingar uppstår 
i form av motvillighet från de anställdas sida att agera i enlighet med företagets övergripande 
mål och intresse (Merchant & Van der Stede, 2003). 

För att få de anställda att prestera i enlighet med företagets interna målsättning kan ett flertal 
styrningsverktyg användas. Ett styrningsverktyg som vi vill studera mer djupgående är 
belöningssystem, som många företag använder sig av och som även diskuteras flitigt inom 
media (ibid). 

1.2 Problemdiskussion  
Olika belöningssystem har på den senaste tiden skapat stora rubriker i kvällstidningar, TV 
samt övriga medier. Uppkomsten till många av dessa nyhetsreportage är att stora summor 
pengar fördelas via generösa belöningssystem till anställda som ofta besitter nyckelpositioner 
inom större företag. Användningen av just belöningssystem har därmed en stor strategisk 
betydelse (Smitt, Wiberg, Olwig & Riegnell, 2002). Den långsiktiga relationen mellan 
företagsledningen och de anställda påverkas av det valda belöningssystemet. Ett välanpassat 
belöningssystem leder självuttalat till en bättre relation mellan ledningen och de anställda i 
jämförelse med om belöningssystemet är mindre anpassat efter den unika företagssituationen 
(Merchant & Van der Stede, 2003).  Belöningssystem varierar ofta i omfattning samt 
utformning i olika typer av företag. Detta eftersom de är signifikant framtagna för att 
tillgodose specifika behov och syften för företaget. Dessutom skiljer sig företags 
belöningssystem åt då belöningen som de anställda erhåller förhåller sig på olika sätt. Dessa 
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incitament kan vara såväl monetära som icke-monetära samt individuella eller kollektiva 
(Svensson & Wilhelmson, 1988). Hur belöningsgrunderna är utformade inom företaget är 
även avgörande för hur arbetsklimatet förhåller sig samt om de anställda trivs (Merchant & 
Van der Stede, 2003). Inre och yttre belöningar kan även ge ökad arbetsmotivation hos de 
anställda inom ett specifikt företag. (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Ett belöningssystem införs ofta för att skapa ett mervärde hos företaget via de anställda. 
Genom att skapa incitament till att nå ett gemensamt mål kan ett mervärde hos företaget 
skapas (ibid). Företaget blir därmed mer konkurrenskraftigt genom framförallt högre 
effektivitet, minskade kostnader, högre försäljning samt ökad lönsamhet. Företagsledningens 
förmåga att utforma ett effektivt system där prestation kopplas till företagets mål är 
avgörande. Lyckas ledningen inte påverka de anställdas beteende och engagemang har själva 
idén med belöningssystemet misslyckats eftersom belöningen inte har skapat ett mervärde för 
företaget (Smitt et al, 2002). I och med att ett belöningssystem tillämpas kan 
motivationsproblem förhindras då det är vanligt att sådana finns hos den anställde vilket 
skiljer dess intressen från företagets (Merchant & Van der Stede, 2003). Forskning har visat 
att det inte är helt ovanligt att mellanchefer på företag agerar i enlighet med sitt eget intresse 
istället för resultatenhetens bästa intresse (ibid). 

Med anledning av ovanstående problematik har vi valt att studera samt fokusera på vad 
mellanchefer på ett företag inom detaljhandeln har för syn på företagets belöningssystem.  

1.3 Problemformulering  
Utifrån problemdiskussionen ovan anser vi att följande fråga är relevant och av stort intresse 

för att besvara vårt syfte med uppsatsen. 

 Hur uppfattas belöningssystemet hos mellanchefer inom det specifika företaget inom 
detaljhandeln? 

1.4 Syfte  
Vårt syfte handlar om att belysa hur mellanchefer upplever det rådande belöningssystemet på 
företaget.  

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet beskriver bakgrunden till det valda 
ämnesområdet som leder till problemdiskussionen vilken slutligen mynnar ut i en 
problemformulering samt uppsatsens syfte. 

Kapitel två består av metoden som beskriver tillvägagångssättet under uppsatsens gång. 
Metodkapitlet beskriver i vidare bemärkelse hur vi samlat in vårt teoretiska material samt hur 
det empiriska materialet inhämtats. I metodkapitlets avslutande del analyserar vi metoden 
samt behandlar metodsynsätt och metodproblem som vi stött på. Även det inhämtade 
materialets validitet samt reliabilitet ifrågasätts. 

Uppsatsens tredje kapitel består av den teoretiska referensramen. Denna referensram ger 
läsaren ett teoretiskt underlag bestående av relevant information kring det valda 
ämnesområdet. Viktiga delar kring belöningssystemet såsom styrning, motivation, 
måluppfyllelse samt beskrivning av olika typer av belöningar samt dess belöningsgrunder 
presenteras. 
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Det fjärde kapitlet skildras av den genomförda studien. Resultatet från den genomförda 
intervjun med företagets vice samt enkätundersökningen presenteras.  

En analys avseende den teoretiska referensramen sammankopplad med det empiriska 
materialet som vi kommit fram till under denna studie beskrivs i kapitel fem.  

I det sjätte kapitlet presenteras våra slutsatser från den tidigare analysen samt förslag för 
fortsatt forskning inom det valda ämnesområdet.  
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt i form av en 

forskningsansats, undersökningsansats, datainsamling i form av teoretisk samt empirisk 

information.  Slutligen för detta kapitel kommer vi beskriva vilket synsätt vi har utgått ifrån 

samt analysera vår metod och identifiera problem som vi stött på under uppsatsens gång. 

Genom detta kapitel vill vi ge läsaren en förståelse över hur vi gått tillväga för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

2.1 Forskningsansats  
Det finns två sätt att komma fram till slutsatsen av en uppsats. Den ena metoden är det 
induktiva angreppssättet och den andra metoden är det deduktiva angreppssättet. Induktion 
bygger på empiri då slutsatser kan hänföras till tidigare erfarenheter medan det deduktiva 
angreppssättet består av logikens lagar och premisser som kan sammankopplas till slutsatser 
(Holme & Solvang, 1997). För att beskriva vårt angreppssätt vid skapandet av denna uppsats 
passar den deduktiva metoden lämpligt in. Detta eftersom vi haft det teoretiska materialet som 
utgångspunkt vid inhämtande av det empiriska materialet och då vår tanke handlat om att 
undersöka hur det rådande belöningssystemet fungerat sett utifrån mellanchefers synvinkel.  

Vid en undersökning finns det två olika sätt att gå tillväga för att samla in data, antingen 
använder man sig av det kvalitativa angreppssättet eller det kvantitativa angreppssättet. Det 
kvalitativa angreppssättet karakteriseras särskilt av det förstående syftet för att få en djupare 
insikt i det valda ämnesområdet. Det kvantitativa angreppssättet handlar till stor del om en 
präglad kontroll från forskarens sida.  Detta då förhållanden som ligger i forskarens intresse 
framhålls utifrån de frågeställningar som valts ut (Holme & Solvang, 1997). Vi har använt oss 
av det kvalitativa angreppssättet efter information som vi fick från den genomförda intervjun, 
vilken även fick utgöra grunden för det senare kvantitativa angreppssättet som inhämtades 
utifrån enkätundersökningen. 

2.2 Undersökningsansats  
Det finns framför allt tre olika typer av undersökningsansatser. Dessa är experimentet, 
fallstudien och surveyundersökningen. Experimentet syftar främst till att upptäcka nya 
förhållanden eller egenskaper i de material som undersöks eller att pröva redan existerande 
teorier (Denscombe, 2009). Fallstudien syftar till att ge djupgående kunskaper om det valda 
undersökningsämnet. Surveyundersökningen avser vanligen aktuella förhållanden och 
omfattar en strävan efter att skapa sig en bild av hur saker och ting ser ut vid en specifik 
tidpunkt (ibid). Då vi initialt intervjuade företagets vice vd använde vi oss av en fallstudie för 
att få djupgående kunskaper om företagets belöningssystem. Då mellanchefer på det valda 
företaget inom detaljhandeln har svarat på enkäter har vi med anledning av detta använt oss av 
en surveyundersökning för denna uppsats. 

2.3 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet gällande insamlingen av sekundär data i form av 

teoretiskt material som vi dragit nytta av under uppsatsens gång. Även en beskrivning av 

primär data, i vidare bemärkelse det empiriska materialet, kommer att framställas.  
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2.3.1 Teoretisk  

För att göra det möjligt att fastställa en problemformulering i form av forskningsfrågor krävs 
det att en litteraturöversikt ses över för att få kunskap om det valda ämnesområdet, i vårt fall 
belöningssystemet (Denscombe, 2009). För att vidare hitta relevant litteratur till vår uppsats 
sökte vi artiklar via Luleå Tekniska Universitets hemsida i framför allt databaserna Emerald 
och Libris. Böcker som vi använt oss av under uppsatsen gång har framförallt hittats via 
databasen LUCIA. Detta har vidare bidragit till att vi fått en teoretisk djupare inblick i vårt 
valda ämnesområde, belöningssystemet. Sökord som frekvent förekommit var; styrning, 
bonus, belöning, belöningssystem, motivation, prestation, measurement, incentive, effort, 
performance.  

2.3.2 Empirisk 

Vi har initialt behandlat primär data i form av en intervju med företagets vice vd. Vid 
intervjutillfället lämnade vi ordet relativt öppet och fritt för respondenten för att få en neutral 
bakgrund samtidigt som vi tillsammans med respondenten kunde hitta ett lämpligt perspektiv 
att belysa inom företagets belöningssystem. Informationen kring belöningssystemet fick 
utgöra grunden för utformningen av enkätundersökningen. Enkäten utformades för företagets 
mellanchefer på det utvalda företaget inom detaljhandeln. Genom enkätundersökningen 
kartlade vi mellanchefers åsikter kring det nuvarande belöningssystemet där vi strävade efter 
att tydliggöra en så rättvis och korrekt bild som möjligt. 

Enkäten (se bilaga 1) består av 21 frågor som är utformade med grund i teorikapitlet. 
Frågorna är direkt anknutna till respektive teori med undantag från fråga ett och två som är 
mera faktabaserade. Fråga tre till sex är ställda med utgångspunkt i principal - agent teorin. 
Fråga sju till och med fråga 14 är ställda med utgångspunkt i övergripande motivationsteorier, 
där fråga 10 till och med fråga 12 handlar om målsättningsperspektivet och fråga 13 till och 
med fråga 14 handlar om det personlighetsbaserade perspektivet. Vidare kommer fråga 15 till 
och med fråga 21 baseras på teorier kring belöningssystem och det nuvarande 
belöningssystemets utformning samt förslag på eventuella ändringar på utformningen. 

2.4 Metodsynsätt 
Det finns främst tre olika synsätt inom företagsekonomin (Bruzelius & Skärvad, 2000). Dessa 
är aktörsynsättet, systemsynsättet samt det analytiska synsättet. Aktörsynsättet handlar om att 
förstå sociala enheter utifrån de enskilda aktörerna Till skillnad från aktörsynsättet handlar 
systemsynsättet om ett antagande om att verkligheten är arrangerad och att helheten avviker 
från summan av delarna. Det analytiska synsättet handlar om att helheten skapas utifrån att 
olika delar sammansätts. Något som även kännetecknar ett analytiskt synsätt är dialogen.  Det 
senast nämnda synsättet är det som lämpat sig bäst gällande vår studie då vi använt oss av 
enkäter som sammanställts utifrån de givna svaren och de enskilda aktörerna (ibid). 

2.5 Analysmetod 
Det insamlade materialet från den personliga intervjun med vice vd:n på det utvalda företaget 
inom detaljhandeln samt enkäterna som dess mellanchefer besvarat  behandlades i uppsatsens 
empiri kapitel. I empirin presenterades intervjun med vice vd:n samt mellanchefernas 
uppfattning vad det gäller belöningssystemet utifrån enkätundersökningen. Vår 
enkätundersökning gjorde det möjligt att besvara vår forskningsfråga som handlar om hur 
mellanchefer uppfattar belöningssystemet på det utvalda företaget.    
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2.6 Metodproblem 
Två viktiga begrepp att behandla i detta sammanhang är undersökningens validitet samt 

reliabilitet. Dessa begrepp samt dess innebörd kommer att beskrivas nedan sammankopplat 

med vårt inhämtade empiriska material. 

2.6.1 Validitet 

En undersöknings validitet innefattas av dess noggrannhet samt precision i framkommen data. 
Det är av yttersta vikt att behandla relevansen i framkommen data så att den relateras till de 
ställda forskningsfrågorna i uppsatsen. Den största betydelsen ligger i att undersöka ifall rätt 
typ av data mäts samt om detta mätts på ett riktigt sätt (Denscombe, 2009). Validiteten i 
enkätundersökningen ökade genom vår intervju med företagets vice vd då denne klargjorde 
vilka delar som var relevanta att undersöka i studien. Dock finns det en risk att intervjusvaren, 
i vårt fall vice vd:ns svar, misstolkas vid en intervju. För att minimera risken för misstolkning 
medverkade båda författarna till denna uppsats under intervjuns gång (Holme & Solvang, 
1997).  

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet gällande huruvida neutraliteten är 
avspeglad samt om resultatet är konsekvent och inte har genomsyrats av slumpmässiga 
inflytanden av olika slag (Denscombe, 2009). Reliabiliteten ökade indirekt då intervjun gav 
vägledning i hur frågorna i enkätundersökningen skulle utformas, vilket vidare torde ha lett 
till att respondenternas förståelse rörande frågorna ökat. Dock kan vår intervju ha lett till att 
den intervjuade personen, i vårt fall vice vd:n, styrde frågorna på ett sätt som kan ha påverkat 
reliabiliteten i undersökningen. Syftet anpassades för att sammanfalla med företagets 
önskemål samt vår egen ambition. 

Då vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att ta reda på hur mellanchefer 
upplever det rådande belöningssystemet har reliabiliteten ökat då samma frågor ställts till 
samtliga mellanchefer som besvarat enkäten (Holme & Solvang, 1997). Respondenterna 
besitter självfallet olika kunskaper vad det gäller belöningssystemet som sannolikt kommer att 
påverka utfallet och även reliabiliteten.  Reliabiliteten i genomförd studie ökade genom att 
enkäten gick ut till samtliga mellanchefer inom företaget. Mellanchefernas svar kan dock ha 
påverkats av att denna studie hade en koppling till vice vd:n då denne i enkätundersökningen 
stod som uppdragsgivare. Risken att mellanchefernas svar påverkades minimerades i och med 
att enkätundersökningen var anonym (ibid). Reliabiliteten påverkades av att vi inte fick direkt 
tillgång till respondenternas svar. Vi delgavs en sammanställning på varje fråga vilket ledde 
till en begränsning vid vår senare analys samt slutsats, det vill säga vi kunde inte göra de 
korsanalyser som vi strävade efter som skulle kunna leda till en mer djupgående analys.  
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3. Teoretiska utgångspunkter för studie av ett belöningssystem 
Grunden för en bra empiri utgörs av teorin. Detta kapitel kommer att beskriva olika teorier 

och kopplingar däremellan. För att läsaren skall få en bra grund att stå på kommer vi att 

beskriva styrningens effekt i företaget mer ingående. Vi kommer därefter att utgå från 

agentteorin för att beskriva chefsrelationer inom ett företag. Vi skall definiera begreppen 

motivation, målsättning och belöning – samt koppla dessa tre nyckelord till relevanta teorier. 

Vår ambition är att med stöd i dessa teorier skapa ett starkt underlag för vår empiriska 

undersökning samt analys av mellanchefers åsikter angående belöningssystemet hos ett 

specifikt företag inom detaljhandeln. 

3.1 Styrning inom företag 
Det är av betydelse att identifiera vilken part det är som styr och som blir styrd i ett företag. 
De styrande krafterna kan av den anledningen delas in i tre olika kategorier; den formella, den 
informella samt den inneboende styrningen (Källström, 1990). Vi har i denna uppsats valt att 
definiera begreppet styrning i enlighet med Bruzelius och Skärvad, (2000) vilka menar att 
styrningen innebär att individer påverkas av en överordnad, det vill säga i form av mänskligt 
agerande och beteende. Bruzelius och Skärvad (2000) menar vidare att det är individer som 
får saker gjorda i ett företag. Den formella styrningen tillkännages främst för officiellt tillsatta 
befattningshavare som förmedlar sin styrning via officiella kanaler som senare dokumenteras. 
Den informella är en aning mer komplex. Sociala relationer påverkar företaget trots att dessa 
inte är formellt beslutade. Kanaler som används för denna typ av styrning är observation och 
spontana samtal vilka inte finns dokumenterade. Den tredje och sista styrningsformen är den 
inneboende styrningen vilken karakteriseras av den enskilda individens påverkande mönster i 
form av avspeglingen från de personliga motiven. För att uppnå önskad styreffekt gäller det 
att få dessa tre faktorer att samverka och sträva åt samma håll genom en god kommunikation. 
Efter att en identifikation av hur styrningen ser ut inom företaget har genomgåtts kan 
belöningssystemet vidare framställas och hanteras (ibid). 

3.2 Förhållandet överordnad - underordnad  
Inom ett företag är det viktigt med en god kommunikation. Ett framgångsrikt företag 
kännetecknas just av att kommunikationen är enkel, det är lätt att veta vem som ansvarar för 
vad. Det underlättas av att chefer på flera nivåer har ansvar för såväl verksamheten som 
ekonomi och personal. En viktig del i detta är belöningssystemet (Svensson & Wilhelmson, 
1988). Belöningssystemet inom ett företag kan beskrivas med stöd från agentteorin 
(förhållandet överordnad – underordnad). Denna teori utvecklar hur ledningen för ett företag 
kan skapa incitament hos underliggande mellanchefer för att uppnå en gemensam 
måluppfyllelse (Anthony & Govindarajan, 2007). En agentrelation existerar så fort en part 
(principalen) anlitar en annan part (agenten) för att utföra en viss tjänst. Inom ett företag kan 
vd:n beskrivas som principalen och mellancheferna agenter som blir delegerade ansvar över 
respektive avdelningar. Utmaningen med agentteorin består av att framgångsrikt motivera 
agenten till att vara lika produktiv som om denne själv hade varit delägare i företaget i fråga. 
Kärnan i agentteorin ligger just i att principalen och agenten har olika preferenser eller strävar 
efter åtskiljda mål. Denna avvikelse kan reduceras med hjälp av incitament i form av ett väl 
strukturerat belöningssystem (Anthony & Govindarajan, 2007). Agenten vill ha belöning för 
det jobb han gör hos principalen, principalen kan därför styra agenten med hjälp av ett 
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belöningssystem som skapar incitament hos agenten att utföra vissa tjänster. Ett 
belöningssystem skapar motivation hos den anställde, varpå han presterar bättre i arbetet 
(ibid). 

3.3 Motivation som styrmedel 
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) skall ett effektivt belöningssystem upplevas som 
motiverande för att uppnå avsedd effekt. Ordet motivation kopplas ofta ihop med forskning 
inom psykologi och sociologi, såväl som det företagsekonomiska perspektivet. Det är ett 
uttryck som berör människor var dag, såväl yrkesmässigt som privat (ibid). Forskningen inom 
detta område styrs huvudsakligen av tre antaganden vilka följer enligt nedan; 

(1) Motivation härleds från en systematisk analys om hur personlighet, arbetet i sig och den 
omgivande miljön påverkar beteende och arbetsmotivation (Wiley, 1995). 

(2) Motivation är inte ett fast karaktärsdrag. Ordet hänvisar till ett inre dynamiskt tillstånd, 
som influeras av personlighets- och situationsfaktorer. På så sätt kan motivationen förändras 
genom en förändring av personliga, sociala och andra faktorer (Wiley, 1995). 

(3) Motivation påverkar ens beteende snarare än prestationen. Initiativ som leder till ökad 
arbetsprestation genom att bidra till en anställds motivation behöver inte fungera om det finns 
en svag länk mellan arbetsprestation och en anställds arbetsinsats (Wiley, 1995). 

Forskningen inom motivationsteorier menade att monetära belöningar fungerade som ett 
incitament för att öka motivationen hos en anställd inom ett företag eller organisation. 
Nicholson’s arbete från 40-talet till 60-talet visade att grunden till beslutsfattande kunde 
påverka beteende hos anställda samt omsättningen hos företag (Wiley, 1995). Hertzberg och 
hans medarbetare förändrade denna tidiga syn på motivation när artikeln ”the motivation to 
work” gavs ut år 1959 med vilken grunden kom att läggas för en vidspridd debatt inom 
management teorin (Basset-Jones, Lloyd, 2005). Hertzberg och hans medarbetare använde två 
faktorer för att beskriva arbetsmotivation. Motivationsfaktorerna bestod av faktorer som gav 
arbetstillfredsställelse såsom känslan av att komma någon vart, ett erkännande av arbetet man 
gjorde, arbetet i sig, möjligheten till ansvarstagande och chansen att utvecklas och avancera 
inom företaget.  Till skillnad från motivationsfaktorerna visade de anställda att det var 
omotiverade till arbetet ifall de var missnöjda med företagets policy/administration, 
teknisk/personlig tillsyn, finansiell belöning/ arbetsvillkor. Hertzberg och hans medarbetare 
skiljde på hygienfaktorer, som verkade sänka motivationen när de inte uppfylldes, och 
motivationsfaktorer som verkade upprätthålla motivation hos en medarbetare. Dessa 
upptäckte även att dessa hygienfaktorer saknade korrelation med ökad arbetslust. Med andra 
ord menade Hertzberg och hans medarbetare att motivationsfaktorerna motiverar en 
medarbetare medan hygienfaktorerna skapar dålig motivation i arbetet (ibid). 

Under de senaste årtiondena har forskning inom bland annat målsättningsteorier samt 
”management by objectives” (MBO) haft stark framfart (Wiley, 1995). Författaren menar 
vidare att forskningen kan delas in i tre kluster: målsättningsperspektivet, kognitiv ansats samt 
personlighetsbaserad ansats (ibid). 
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3.3.1 Målsättningsperspektivet 

Inom målsättningsperspektivet lyfter man fram faktorer som påverkar relationen mellan 
uppsatta mål och arbetsbeteende. Underliggande för denna teori är att fasta mål skapar högre 
arbetsprestation. Locke och Latham (2002) fann att högt uppsatta mål ofta leder till högre 
prestation än att bara be folk att göra sitt bästa. När anställda blir ombedda att göra sitt bästa 
blir prestationskraven vitt spridda till skillnad från ett bestämt högt satt mål, detta på grund av 
att ”gör-ditt-bästa” filosofin inte har några externa referenser utan definieras ur ett individuellt 
perspektiv (ibid). Villkoren för målsättningsteori är att målmedvetenheten hos en anställd 
fungerar som en ”determinant” till arbetsrelaterad motivation eftersom målet styr den 
anställdes tankar och agerande (Wiley, 1995). Målsättning påverkar arbetsprestation genom 
fyra olika mekanismer (Locke & Latham, 2002). Mål har en direkt funktion; dess påverkan 
riktar fokus mot relevanta aktiviteter och bort från irrelevanta. Mål har en energisk effekt, 
högt satta mål leder till större prestation än lågt uppsatta mål. Vidare så påverkar mål 
uthållighet. När medarbetare har möjligheten att kontrollera tiden de spenderar på en viss 
uppgift, så tenderar högt satta mål att förlänga prestationstiden. Den fjärde mekanismen för 
målsättning är den indirekta påverkan av ny arbetsrelaterad kunskap och strategier som 
uppkommer eller används för att nå uppsatta mål (ibid).  

Resultatet av forskning kring målsättningsperspektivet visar på två kritiska punkter för en 
positiv relation kring målprestation: acceptans av målet i sig samt utpräglade villkor för 
återkoppling till prestationen (Wiley, 1995). Locke och Latham (2002) beskriver förhållandet 
mellan satta mål, personlig effektivitet, personliga mål och prestation i en motivationsfigur, 
som visas i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Relationer mellan uppsatta mål, personlig effektivitet, personliga mål och prestation. 

Källa: Locke & Latham, 2002 

Uppsatta mål vidareförmedlas genom såväl personligt uppsatta mål som prestation som 
uppkommer i samband med given arbetsuppgift. Genom att sätta ett högt uppgiftsrelaterat mål 
så kommer den personliga effektiviteten att öka på grund av att detta tolkas som ökat 
förtroende hos den anställde. Korrelationen mellan personliga mål och personlig prestation 
ökar i takt med avsaknaden av satta mål. Här kan en negativ feedback innebära en kritisk 
påverkan på den personliga effektiviteten eftersom denna feedback bestämmer om det 
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personliga målet ska höjas eller sänkas. Anställda som själv får medverka i beslutsfattning 
tenderar att sätta högre mål än anställda som får mål satta av en överordnad. Högre uppsatta 
mål resulterar i högre prestation (ibid). 

3.3.2 Kognitiv ansats 

Medan målsättningsperspektivet fokuserar på förhållandet personligt mål respektive 
organisationens mål, så riktar den kognitiva ansatsen in sig på hur en individ når sitt mål 
genom ett visst tankemönster (Godwin, Neck & Houghton, 1999). En central frågeställning 
enligt Godwin, Neck och Houghton (1999) är: ”Vilket beteende hos en chef ger upphov till 
individuell målinriktad prestation?”. Vidare menar Godwin et al. (1999) att denna 
frågeställning är speciellt relevant med tanke på hur företag ser ut i dagens samhälle. Inte bara 
företag utan även ledningen ser gärna att mellanchefer och andra medarbetare tar ansvar och 
visar upp ledaregenskaper. Dessa aktiviteter inkluderar ofta målsättningsperspektiv. En teori 
om hur man som individ sätter ett mål, och på ett effektivt sätt når detta, kallas ”intelligent 
självledarskap” (thought self-leadership, TSL). Vi har valt att luta oss mot Godwin et al. 
(1999) definition av TSL som förklaras som: ”processen att influera sig själv till att hitta 

styrningen och motivationen som krävs för att prestera” (ibid). Självledarskap har en aktiv 
och tolkande roll inom en arbetsplats, fokus ligger på vad som skall utföras och varför, samt 
hur det ska utföras. Teorin om intelligent självledarskap menar att anställda kan influera sig 
själv, samt skapa högre målanknuten prestation hos sig själv genom att använda kognitiva 
strategier. Dessa kognitiva strategier inkluderar tre kategorier (ibid); 

(1) tro och antaganden (undanträngandet eller förändringar av förvrängda individuella 
antaganden som formar basen for dysfunktionella tankeprocesser); 

(2) själv-dialog (de personliga tankar vi har utan att berätta för andra); och 

(3) det mentala bildskapandet (den mentala bilden vi skapar av målet innan det är nått). 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figur 2. Förenklat samband mellan intelligent självledarskaps komponenter samt individuell målprestation 

Källa: Godwin et al, 1999 
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Dessa kognitiva strategier kan bidra till skapandet av konstruktiva tankemönster som positivt 
påverkar de personliga ledaregenskaperna (ibid). 

3.3.3 Personlighetsbaserad ansats 

Personlighetsbaserade föreställningar verkar bestående på personlighetsdrag eftersom de 
påverkar målinriktningen samt måluppfyllelsen hos personen i fråga. En del teorier kring 
personlighetsbaserad arbetsmotivation rör modeller med stöd av bredare 
personlighetsforskning, till exempel Abraham Maslow’s ”hierarchy of needs theory”. 
Arbetsbeteende är här kopplat till en persons olika behov indelade i universella 
behovskategorier. En annan typ av personlighetsperspektiv behandlar hur ett åtstramat 
ramverk av psykologiska motiv kan påverka beteende och prestation. Detta perspektiv 
fokuserar på individers skillnader i viljan att prestera (Wiley, 1995). 

Individer med ett stort behov av att prestera är mer lämpade för att vilja ha eller välja mer 
krävande uppgifter. Andra motivationsteorier utvecklar inte individuella skillnader, utan lyfter 
snarare fram förhållanden som framkallar motivation och dess påverkan av beteende. Medan 
dessa personlighetsbaserade motivationsteorier nödvändigtvis inte förutser motivation eller 
arbetsbeteende så kan dessa teorier ge en grundläggande förståelse för vad som motiverar 
individer. Den största styrkan med Maslow’s ”hierarchy of needs theory” är att den 
identifierar individers behov för att med utgångspunkt i dessa motivera ett särskilt beteende. 
Genom att inrikta sig på en anställds ouppfyllda behov, kan arbetsledare påverka prestationen 
hos dessa (Wiley, 1995). Wiley (1995) beskriver även ERG teorin som grundades av Aldefer 

som ett försök att förenkla Maslow’s hierarki (se figur 3). Detta genom att minska 
behovskategorierna från fem till endast tre. Aldefer menade att dessa var viktigast; 

(1) existens- eller överlevnadsbehov (existence needs) 

(2) social interaktion och självkänsla genom erkännande samt statusgivande från andra 
(relatedness) och 

(3) personlig självuppfyllelse, att prestera och utveckla ens personliga potential och 
självständighet (Growth) (Wiley, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Aldefers ERG teori. 

Källa: Envison, 2009 
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Aldefer menade vidare att individer inte behöver uppfylla behoven i någon speciell ordning 
utan att det kan variera från individ till individ. Han menade att ledningen måste inse att 
anställda har olika behov som behöver uppfyllas samtidigt och inte efter varandra som 
Maslow menade i sin behovshierarki teori. Enligt ERG teorin så motiveras den anställde inte 
endast genom att fokus riktas mot ett behov i taget (Wiley, 1995). 

3.3.4 Prestationsmotivet 

David McClelland’s teori om sociala behov återkopplar till Aldefer’s ERG-teori. McClelland 
sätter inte så stort fokus på existens eller överlevnad som Aldefer, utan koncentrerar sig på de 
två senare punkterna i dennes ERG-teorin. McClelland menar att individers motivation har en 
stark koppling till prestationsbehov, personlig styrka eller social återkoppling, och att styrkan 
i dessa behov varierar från situation till situation (Pindur & Rogers, 1995). En mellanchefs 
agerande, när denne sätter krav på underordnade, kan beskrivas genom att dra paralleller till 
synen på risktagande. Många individer tenderar att tillhöra en av två extremiteter när det 
gäller risktagande, antingen positivt inställda till vilda chanstaganden eller viljan att minimera 
risken för förluster inom företaget. Prestationsmotiverade individer väljer att ligga någonstans 
mittemellan, det vill säga att välja en medelstor risk som de klarar av att kontrollera med hjälp 
av deras färdigheter och tidigare erfarenheter (Morrison, 2000). Inom affärsvärlden är denna 
aggressiva realism ett kännetecken för en framgångsrik entreprenör. Ett annat karaktärsdrag 
hos prestationsmotiverade individer är att de är mer koncentrerade på personlig prestation än 
prestationsbelöningar (ibid). De avvisar inte belöningar, men själva belöningen är inte lika 
viktig som resultatet i sig. Pengar fungerar som ett mått på uppskattning av deras arbete och 
inte som ett statusmått eller ekonomisk säkerhet. Individer som är prestationsinriktade är 
intresserade av jobbrelaterad återkoppling, det vill säga de vill veta vad ”ställningen är”. 
Dessa individer tenderar att få löneökningar eller befordringar snabbare än andra på grund av 
att de alltid är fokuserade på att prestera i linje med dessa. Företag som har många 
prestationsinriktade medarbetare växer snabbare och är mer lönsamma (Morrison, 2000). 

McClelland’s teori om prestationsinriktade individer kan relateras till Hertzberg och hans 
medarbetare motivationsfaktorer då prestationsinriktade individer tenderar att vara 
intresserade av just motivationsfaktorerna, det vill säga ”jobbet i sig” (Pindur & Rogers, 
1995). En annan syn på prestation presenterade McGregor då han underströk sambandet 
mellan motivation och människans natur. För att exemplifiera detta beskrivs chefers försök att 
motivera sina anställda genom en av två fundamentala ansatser. Den första har en negativ syn 
på arbetssituationen, kallad teori X. Teori X följde den traditionella management synen 
baserad på direktion och kontroll. Med denna syn menade man att chefer var tvungna att 
använda kontroll och tvång för att motivera sina anställda. I kontrast till teori X så var den 
andra teorin kallad teori Y baserad på, för den tiden, ny information om prestationsbeteende. 
Teori Y föreslog att chefer trodde deras anställda var kapabla till att ta ansvar och fatta beslut. 
McGregor menade att Hertzberg´s mera enkla och fundamentala behov var mötta inom 
dåtidens industriorganisationer. På grund av detta ansåg han att dessa behov inte kunde 
användas som motivationsfaktorer. De högre liggande motivationsfaktorerna som sociala 
behov, självkänsla och självförverkligande var betydligt viktigare att fokusera på. McGregor 
menade att det var dessa som ledningen skulle lägga energi på att uppfylla, för att på så sätt 
skapa en trivsam arbetsplats. Han menade att anställda aktivt söker mer ansvar, samt 
självmant försöker uppnå organisationens mål, som resultat av en trivsam och trevlig 
arbetsplats. (ibid) 



 

 

13 

 

3.4 Belöningssystemets uppbyggnad 
Belöningssystemet är uppbyggt i två delar, vilka är de monetära samt de icke monetära 
belöningarna (dessa två beståndsdelar i belöningssystemet förklaras vidare i 3.6 belöning). 
Det finns någon typ av belöningssystem inom samtliga företag (Svensson & Wilhelmsson, 
1988).  Belöningssystemen kan vara uppbyggda på vitt skilda sätt, antingen medvetet eller 
omedvetet, genomtänkt eller ogenomtänkt, eller systematiskt eller osystematiskt utformade 
(ibid). Vi har i denna uppsats valt att luta oss på Armstrongs (1994) definition av 
belöningssystemet som förklaras enligt följande; ”reward management is the process of 

developing and implementing strategies, policies and systems which help the organization to 

achieve it’s objectives by obtaining and keeping the people it needs and by increasing their 

motivation and commitment.” 

Lönen har en betydande roll i belöningssystemet. Dock är denna typ av belöning något som 
många ser som en självklarhet. Det finns istället andra typer av belöningar som innefattas av 
det dagliga arbetet som påverkar de anställda desto mer. Av den anledningen är det viktigt att 
belysa dessa typer av belöningar, såsom monetära samt icke monetära belöningar, då dem 
påverkar beteendet i större utsträckning. Om belöningar används på rätt sätt, med andra ord 
för att stimulera de rätta handlingarna, så leder detta vidare till att både företagets effektivitet 
samt de anställdas motivation under arbetets gång ökar (Svensson & Wilhelmsson, 1988). 
Anställda tenderar att vara starkare motiverad till potentialen att prestera till skillnad från 
rädslan att bli straffad för en handling. Av den anledningen bör företagets styrning vara 
belöningsbaserad (Anthony & Govindarajan, 2003). 

Då ett belöningssystem har förankrats i ett företag är det viktigt att återkoppling vad det gäller 
prestation och belöning sker över tiden. En återkoppling har en betydande innebörd då detta 
får de anställda att känna samhörighet vad det gäller den egna prestationen och företagets 
resultat med en koppling till den övriga marknaden (Smitt et al, 2002). 

3.5 Belöningar 
Det finns olika typer av belöningar vilka kan särskiljas genom att indelas i två delar. Dessa 

är de monetära belöningarna samt de icke-monetära belöningarna. Dessa kommer nedan att 

beskrivas mer ingående. Uppsatsen har även tidigare belyst den kognitiva ansatsen i form av 

interaktionen mellan individens omgivning och tankemönster. Detta kommer vi att ge en 

återkoppling till i vidare bemärkelse gällande hur personen som erhåller en belöning 

påverkas av både inre och yttre faktorer. Dessa faktorer speglar vidare vilken typ av belöning 

personen ifråga eftersträvar.  

3.5.1 Monetära belöningar respektive icke-monetära belöningar 
Monetära belöningar består främst av löneökningar, bonus eller andra typer av förmåner 
(Anthony & Govindarajan, 2003). De monetära belöningarna kan även omfatta pension, extra 
förmåner, lön vid frånvaro samt avgångsvederlag (Hume, 1995). Dessa typer av belöningar 
kan om de ej utgår till den anställde istället uppfattas som en bestraffning i form av en 
eventuell löneminskning, utebliven bonus eller liknande företeelse (Anthony & Govindarajan, 
2003). Belöning i detta sammanhang kan definieras som ”en gottgörelse som utgör belöning, 
tillägg, återbäring eller rabatt av något slag. Bonus förekommer dessutom som benämning på 
bland annat tillfälligt höjd utdelning till aktieägare, extra ränta vid inlösen av till exempel 
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sparobligationer först efter förfallodag samt lönetillägg av uppsatta försäljningsmål”. 
(Nationalencyklopedin, 1994). 

De icke monetära belöningarna består till skillnad från de monetära belöningarna av 
exempelvis utbildning, befordran och vidgade arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
Att endast motivera de anställda med belöningar av den monetära karaktären är ohållbart. En 
kombination av monetära samt icke monetära belöningar är därför att eftersträva för att skapa 
en känsla av motivation och engagemang hos de anställda på ett så optimalt sätt som möjligt 
(Johnson, 1996). 

3.5.2 Yttre belöningar respektive inre belöningar 

De yttre belöningarna har en stark koppling till de monetära belöningarna då dessa ofta delas 
ut i form av exempelvis vinstutdelning och bonus. Andra typer av yttre belöningar kommer 
från externa källor och kan handla om lovord eller erkännande i form av befordran eller 
liknande. Personer som styrs av yttre faktorer och belöningar är väldigt beroende av 
belöningssystemet i sig samt bedömningar gjorda av andra. Detta skiljer sig markant från 
personer som styrs utav de inre faktorerna och belöningarna. Med andra ord är det av stor 
betydelse att dessa yttre belöningar är av högt värde för individen med grund i dess prestation. 
Detta då denna typ av belöning både är krävande då bekräftelse behövs från individer runt 
omkring samt kostsamt för företaget rent ekonomiskt (Feldman, 1983). Den vanligaste formen 
av inre belöningar handlar om hur en människa uppfattar och känner för de handlingar denne 
har presterat. Inre belöningar benämns främst som självadministrerande då personen i fråga 
ger sig själv en belöning utifrån en viss prestation. Detta innebär att personen i fråga inte är 
speciellt beroende av chefers beröm eller ett belöningssystems utdelning. Exempel på 
belöningar som kan ges är känslan av att vara kompetent i sin yrkesroll eller resultat av ett väl 
utfört arbete. För att jämföra den inre belöningen med den monetära belöningen så är den inre 
belöningen betydligt mer kostnadseffektiv sett ur ett ekonomiskt perspektiv. För att 
möjliggöra att en inre belöning hos de anställda uppstår krävs det att arbetet är utformat på ett 
så optimalt sätt som möjligt för företaget i fråga (Feldman, 1983).  

När det gäller de inre och yttre belöningarna menar Armstrong (1994) att det är viktigt att se 
till båda faktorerna. Dessa två faktorer menar författaren vidare inte skall ställas mot varandra 
och användas som något typ av substitut för den ena eller den andra faktorn. En individ bör 
därför tillgodoses med möjligheter och förutsättningar att tillämpa och utveckla inre 
belöningar intellektuellt samt få ta del av yttre belöningar från externa källor (ibid). 

De yttre samt inre belöningarna, specifikt de inre belöningarna, handlar framför allt om 
individens, i detta fall mellanchefens egen tankeprocess. På grund av komplexiteten kring 
denna företeelse har vi valt att lämna detta för vidare forskning. 

3.6 Belöningsgrunder 
Det kan vara svårt att göra en generell bedömning av vilken belöningsgrund som lämpar sig 

bäst vad det gäller kollektiv respektive individuell belöningsgrund. Nedan kommer fördelar 

samt nackdelar att beskrivas för dessa belöningsgrunder. Vid tillämpning av belöningssystem 

är det även av betydelse att fastställa om belöningen skall bestå av finansiell eller icke-

finansiell karaktär. Dessa nämnda karaktärer kommer nedan att beskrivas för att ge läsaren 

en insikt om vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa. 
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3.6.1 Kollektiv belöningsgrund respektive individuell belöningsgrund 

En kollektiv belöningsgrund bidrar ofta till ett gott arbetsklimat och en god samarbetsvilja där 
konkurrensen är låg mellan de anställda. Då belöningen baseras på hela gruppens prestation 
leder detta självuttalat till att de anställda kontrollerar varandra så att de arbetsuppgifter som 
vidtas sköts på ett rätt och riktigt sätt. Dock kan en del personer skaffa sig vinst på andras 
insatser då hela gruppen ändå belönas oavsett om alla bidragit med sin insats eller ej. Denna 
företeelse visar på en tydlig negativ aspekt vad det gäller det kollektiva belöningssystemet. En 
kollektiv belöning kan även vara ineffektiv ifall de anställda vantrivs på arbetsplatsen då de 
uppenbarligen påverkas av arbetsklimatet på arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede, 2003). 

För att motverka problemet kring den kollektiva belöningsgrunden är det möjligt för 
ledningen att istället styra efter den individuella prestationen. Problematiken kring en 
individuell belöningsgrund kan dock inom en del företag handla om att det finns svårigheter 
att bedöma den individuella prestationen (Merchant & Van der Stede, 2003). När en 
individuell belöningsgrund tillämpas finns det även en risk att individen agerar efter egen 
vinning. Det kan av den anledningen vara nödvändigt att kombinera den individuella 
belöningsgrunden med den kollektiva för att bibehålla och stimulera till samarbete inom 
arbetsgruppen på arbetsplatsen (Svensson & Wilhelmsson, 1988). 

3.6.2 Finansiell belöningsgrund respektive icke-finansiell belöningsgrund 

Det är ytterst vanligt bland företag att mäta prestationer sammankopplade till finansiella mått. 
En belöning av finansiell grund utgår med hänsyn till exempelvis lönsamhet, vinst eller annat 
finansiellt mått (Merchant & Van der Stede, 2007). Det är dock viktigt att vara medveten om 
att de finansiella måtten avspeglar tidigare fattade beslut, vilket i alla situationer inte är 
optimalt (Anthony & Govindarajan, 2003). 

Till skillnad från de finansiella belöningsgrunderna ger många av de icke-finansiella 
belöningsgrunderna en indikation om företagets framtid i form av dess framtidsfaktorer. De 
icke-finansiella belöningsgrunderna kan bestå av exempelvis kundlojalitet, trivsel på arbete 
och så vidare (Anthony & Govindarajan, 2003). Dock har även en del icke-finansiella 
belöningsgrunder en begränsning då dessa har en utvärderande betydelse grundat på gångna 
händelser (ibid). 
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3.7 Teoretisk sammanfattning 
För att på ett överskådligt sätt kunna skapa en förståelse över hur teorierna kring motivation 

och belöningssystem är utformade, samt hur dessa leder till prestation, kommer vi nedan 

beskriva och illustrera de teoretiska sambanden med hjälp av en teoretisk sammanfattning. 

3.7.1 Motivation leder till prestation 

För att skapa motivation hos en medarbetare kan man enligt McGregor utgå från teorierna X 
och Y som illustreras i figur 4 i samband med övrig teori. Den objektbaserade styrningen kan 
knytas till McGregors teori Y där man inte har en tvingande syn på motivation utan anser att 
denna skapas via incitament. Detta illustreras genom att teori Y omsluter den 
objektivbaserade styrningen och dess belöningssystem (Pindur & Rogers, 1995). 

 

 

               

Figur 4. Överblick över den teoretiska referensramen. 

Inom den personlighetsbaserade ansatsen utgår man ifrån Hertzbergs hygien- och 
motivationsfaktorer samt Aldefer´s ERG teori för att skapa dessa incitament. Dock har vi valt 
att avgränsa oss till endast existens- samt överlevnadsbehoven i denna studie. Dessa utgör 
grunden för ett effektivt belöningssystem genom monetära eller icke-monetära belöningar. 
Genom att finna rätt balans mellan motivations- och hygienfaktorerna skapas en grund för ett 
effektivt belöningssystem som i sin tur leder till ökad prestation via ökad motivation. Detta 
visas ovan genom pilar från fältet ”personlighetsbaserad ansats” via ”belöningssystem” till 
”motivation”. Från fältet ”motivation” går det en streckad samt en ej streckad pil som 
illustrerar det svaga respektive det starka samband som kan råda mellan motivation och 
prestation (Wiley, 1995). Den kognitiva ansatsen fokuserar desto mer på tankeprocessen hos 
en chef vilket vi valt att lämna för vidare forskning på grund av komplexiteten hos denna.  
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McGregors teori X utgår ifrån att en chef måste tvinga fram motivation hos de anställda och 
illustreras här genom fälten ”kontroll/direktion”, ”tvång” samt det nedre motivationsfältet. 
Enligt teori X leder dessa till prestation, här illustrerat med pilen från nedre motivationsfältet 
till prestationsfältet (Pindur & Rogers, 1995).  

3.7.2 Belöningssystemets utformning 

Belöningssystemet skildras i figur 5. Belöningsgrunden är kollektiv eller individuell beroende 
på hur arbetssituationen ser ut på respektive företag. Belöningsgrunden kan även bestå av en 
kombination av kollektiv samt individuell belöningsgrund.  

 

 

Figur 5. Belöningssystemets utformning 

Belöningsgrunden består av finansiell eller icke-finansiell belöningsgrund beroende på vilket 
styrningsverktyg ledningen föredrar.  Även i detta fall kan belöningsgrunden vara sammansatt 
av finansiell respektive icke finansiell karaktär. Belöningen i sig är av monetär respektive 
icke-monetär karaktär samt kan bestå av yttre eller inre belöningar, men kan i detta fall även 
bestå av en sammankoppling av dessa olika belöningar. Nämnda belöningsgrunder som 
belöningar utgör belöningssystemet i företaget. 
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4. Resultat av fallstudie 
I detta kapitel kommer det insamlade materialet att presenteras utifrån den intervjun vi 

genomfört samt enkätundersökningen som besvarats av mellanchefer på ett företag inom 

detaljhandeln. Svarsfrekvensen var 42 av totalt 70 stycken enkäter vilket motsvarar 60 %. 

Någon vidare presentation av företaget kommer inte att framställas då företaget vi har valt 

att genomföra studien på har valt att vara anonyma. 

4.1 Genomförd intervju 

Vi valde att genomföra en intervju med företagets vice vd för att få en god grund att stå på 
inför utformandet av enkätundersökningen. Vi fick genom denna intervju information om hur 
belöningssystemet fungerade inom företaget i form av vilka som får ta del av belöningar samt 
på vilken grund belöningar utges. Därefter gjorde vi även vårt val av inriktning i denna 
uppsats. 

4.1.1 Vilka blir belönade 

Då vårt syfte handlar om att belysa hur mellanchefer uppfattade företagets belöningssystem, 
är det av betydelse att identifiera de två roller av mellanchefer som skiljer sig åt inom 
företaget. Företagets vice vd förklarade att det är möjligt att få en belöning som mellanchef i 
företaget om denne person är partner. De mellanchefer som inte har något partnerskap i 
företaget erhåller därmed inte någon belöning.  

4.1.2 Belöningssystemet 
De mellanchefer som är partners inom företaget belönas utifrån den vinst enheten gör efter att 
det uppsatta målet uppfyllts. Med andra ord råder en finansiell belöningsgrund inom företaget. 
De belöningar som utgår till mellanchefer med partnerskap inom företaget är individuella och 
består av monetär karaktär. I denna mening består den monetära karaktären av ersättning som 
mellanchefen erhåller som ett tillägg utöver den ordinära månadslönen.  

4.2 Enkätundersökning 
Nedan presenteras fördelning av svar på respektive del av enkäten. För mer detaljerad 
information hänvisar vi till bilaga 2, där svaren presenteras i tabellform. 

4.2.1 De anställda 

När det gäller de anställda inom företaget har majoriteten, i vidare bemärkelse 73 % som 
svarat på enkäten, arbetat 2 år eller en kortare tid. Av de personer som har svarat på enkäten 
är det 33 % som är partner i företaget respektive 67 % som inte har något partnerskap inom 
företaget.  

4.2.2 Förhållandet underordnad – överordnad  

För att belysa hur förhållandet mellan underordnad och överordnad fungerar, i detta fall 
mellanchefen samt ledningen, har vi valt att undersöka hur kommunikationen mellan dessa 
parter förhåller sig. När vi ställde frågan om kommunikationen mellan ledning och 
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mellanchefer fungerade mycket väl, svarade 48 % att påståendet stämmer väl eller mycket väl 
och 52 % tyckte att påståendet stämde delvis. 

Vidare undersökte vi om respondenterna ansåg att deras personliga mål överensstämde med 
företagets övergripande mål och vision. Resultaten visade att 88 % tyckte påståendet 
angående målöverensstämmelsen stämde väl eller mycket väl och 12 % menade att påståendet 
stämde delvis. 

Eftersom belöningssystemet i sig är ett styrverktyg så undersökte vi om motivationen ökade 
på grund av erhållen belöning. På påståendet att man motiveras till att göra ett bättre arbete 
genom den belöning man erhåller svarade 38 % av respondenterna att påståendet stämde väl 
eller mycket väl medan 62 % menade att påståendet stämde delvis eller inte alls. 
Den sista frågan med anknytning till principal - agent teorin behandlade påståendet om att 
mellanchefernas arbetsprestation är väldigt resultatinriktad, samt att de arbetar dagligen för att 
generera lönsamhet. Här tyckte 95 % att påståendet stämde väl eller mycket väl och 5 % 
menade att påståendet stämde delvis. 

4.2.3 Motivation 

Vi har valt att undersöka påståendet att en anställds motivation på arbetet påverkas av det 
rådande arbetsklimatet och arbetsmiljön. Här svarade majoriteten, det vill säga 77 %, att 
arbetsmiljön är god eller mycket god och 23 % tyckte att påståendet stämde delvis eller inte 
alls.  

För att få fram information när det gäller mellanchefens individuella prestation valde vi att 
undersöka om dessa anser att företagsenhetens prestation är direkt kopplad till mellanchefens 
individuella arbetsinsats. Undersökningen visade att 83 % ansåg att påståendet stämmer väl 
eller mycket väl och 17 % svarade att påståendet stämmer delvis.  
Vidare fick mellancheferna ge sin åsikt kring påståendet om den personliga motivationen 
påverkar mellanchefens arbetsprestation och här instämde 95 % väl eller mycket väl och 5 % 
instämde delvis.  

4.2.3.1 Målsättningsperspektivet 

Det första påståendet mellancheferna gavs, i anknytning till detta perspektiv, var att ge sin 
åsikt kring var huruvida de hade uppsatta mål att arbeta mot. Här menade 90 % att påståendet 
stämde väl eller mycket väl och 10 % menade att påståendet stämde delvis. Nästa påstående 
berörde frågan om den eventuella belöning som erhölls stärkte mellanchefens personliga 
måluppfyllnad. Här menade 64 % att påståendet stämde väl eller mycket väl medan 36 % 
menade att påståendet stämde delvis eller inte alls. Den tredje frågan rörande 
målsättningsperspektivet var om respondenterna upplevde en stark återkoppling på sin 
arbetsinsats från företagets ledning. Här menade 36 % att påståendet stämde väl eller mycket 
väl och 64 % menade att påståendet stämde delvis eller inte alls. 

4.2.3.2 Personlighetsbaserat perspektiv 

Respondenterna fick ge sin åsikt om påståendet att deras arbete ger dem god ekonomisk 
trygghet i deras vardag och 61 % tyckte påståendet stämde väl eller mycket väl medan 39 % 
menade att påståendet stämde delvis eller inte alls. 
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På frågan om mellancheferna utvecklade sin personliga potential och självständighet genom 
sitt arbete menade 90 % att påståendet stämde väl eller mycket väl och 10 % menade att 
påståendet stämde delvis eller inte alls.  

 
4.2.4 Belöningssystemet 

När det gäller företagets belöningsgrund valde vi att undersöka om mellancheferna önskade 
att denna bör vara av finansiell- eller av icke finansiell karaktär. Företagets belöningssystem 
är i dagsläget endast finansiellt. Resultatet visade att 81 % ansåg att belöningsgrunden till 
största del samt endast bör vara av finansiell karaktär. 19 % ansåg dock att belöningsgrunden 
till största del bör vara av icke- finansiell karaktär.  

Då mellancheferna på företaget får en monetär belöning ville vi undersöka åsikterna kring 
detta.  Resultatet visade att 76 % ansåg att de till största del samt endast bör bestå av monetär 
belöning. 24 % ansåg att belöningen till största del bör vara icke-monetär karaktär. 

För att belysa hur företagets belöningssystem fungerar inom företaget valde vi att undersöka 
om mellancheferna anser att belöningen skall vara kopplad till den individuella prestationen. 
Det visade sig att 62 % ansåg att detta påstående stämde mycket väl in medan 26 % ansåg att 
detta påstående stämde väl in. Vi kan därmed se att totalt 88 % anser att belöningen skall vara 
kopplad till den individuella prestationen. 12 % av mellancheferna ansåg att detta stämde 
delvis in. 

När det gäller belöningssystemet valde vi att undersöka om mellancheferna ansåg att 
belöningssystemet leder till högre lönsamhet för företaget. När det gäller denna fråga kan vi 
utläsa att totalt 79 % ansåg att detta stämde mycket väl samt väl in. Dock går det att utläsa att 
21 % ansåg att detta endast stämde delvis in.  

Då belöningen fördelas individuellt i dagsläget valde vi att undersöka vad mellancheferna 
anser om detta. Resultatet visade att 81 % ansåg att belöningen till största del samt endast bör 
fördelas individuellt. Resultatet visade dock att 19 % ansåg att belöningen till största del bör 
fördelas kollektivt. 

Den näst sista frågan vad det gäller belöningssystemet gällde ifall mellanchefen är 
tillfredställd med det nuvarande belöningssystemet. Resultatet visade att 33 % ansåg att detta 
stämde väl samt mycket väl in, medan 66 % ansåg att detta stämde delvis eller inte alls in. 

Den sista frågan uppmanade respondenterna att själva ge förslag på vad som kan förbättras 
med det nuvarande belöningssystemet. På grund av avgränsningar rörande företagets 
anonymitet presenteras svaren på denna fråga endast för företaget i fråga. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi jämföra och analysera den teoretiska referensramen med det 

inhämtade empiriska materialet.  

5.1 Förhållanden underordnad – överordnad 
Bruzelius och Skärvad (2000) menar att styrningen innebär att individer påverkas av en 
överordnad, det vill säga i form av mänskligt agerande och beteende. Den formella styrningen 
tillkännages främst för officiellt tillsatta befattningshavare som förmedlar sin styrning via 
officiella kanaler. Den informella är en aning mer komplex då den innebär att sociala 
relationer påverkar företaget trots att dessa inte är formellt beslutade. Den tredje och sista 
styrningsformen är den inneboende styrningen vilken karakteriseras av den enskilda 
individens påverkande mönster i form av avspeglingen från de personliga motiven. För att 
uppnå önskad styreffekt gäller det att få dessa tre faktorer att samverka och sträva åt samma 
håll genom en god kommunikation (ibid).  Anthony & Govindarajan (2007) menar att 
belöningssystemet inom ett företag kan beskrivas med stöd från agentteorin. Detta då denna 
teori utvecklar hur ledningen inom ett företag kan skapa incitament hos underliggande 
mellanchefer för att uppnå en gemensam måluppfyllelse (ibid). Majoriteten av mellancheferna 
menade att belöningen delvis ledde till ökad arbetsmotivation. Det var dock fler som menade  
att påståendet stämde mycket väl, än inte alls. På frågan som behandlade påståendet om 
arbetsprestationen är väldigt resultatinriktad menade majoriteten att detta stämde väl eller 
mycket väl. 
 
För att förhållandet mellan underordnad och överordnad skall fungera väl krävs det att det 
råder en god kommunikation mellan dessa parter (Svensson & Wilhelmson, 1988). När det 
gäller det studerade företaget ansåg majoriteten av mellancheferna att påståendet, att 
kommunikationen mellan ledningen och de anställda fungerar mycket bra, endast delvis 
stämde in. Problematiken kring agentteorin handlar om att principalen och agenten har olika 
preferenser eller strävar efter åtskilda mål. Detta kan reduceras med hjälp av incitament i form 
av ett välstrukturerat belöningssystem (Anthony & Govindarajan, 2007). De visade sig att de 
flesta mellanchefer på det studerade företaget ansåg att dess personliga mål överensstämmer 
väl in med företagets övergripande mål och vision.  

5.2 Motivation 
Enligt Wiley (1995) härleds motivation från en systematisk analys om hur personlighet, 
arbetet i sig och den omgivande miljön påverkar beteende och arbetsmotivation. Vi valde att i 
denna rapport avgränsa oss till just den omgivande miljön, där mellancheferna huvudsakligen 
menade att det finns en god eller mycket god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Dock var det ett 
fåtal som delvis eller inte höll med påståendet om att det finns en mycket god arbetsmiljö på 
deras arbetsplats. Vidare undersökte vi om mellanchefernas personliga motivation påverkade 
deras arbetsprestation då motivation, enligt Wiley (1995), påverkar ens beteende snarare än 
prestationen, Här menade mellancheferna att deras personliga motivation hade en stark 
påverkan på deras arbetsprestation. Men att den personliga arbetsinsatsen inte hade lika stark 
koppling till företagsenhetens prestation. 
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5.2.1 Målsättningsperspektivet 

En grundläggande tanke med målsättningsperspektivet är att högt satta mål ofta leder till 
högre prestation än om de anställda skulle bli ombedda ”att bara göra sitt bästa” (Locke & 
Latham, 2002). Majoriteten mellanchefer anser att deras arbete är målinriktat och att de har 
satta mål att arbeta efter. Genom att belöna arbetsprestationen kan viljan att uppnå sina mål 
förstärkas. Mellancheferna menade att den belöning de erhöll förstärkte deras måluppfyllnad, 
dock med viss reservation då var tredje svarade att detta bara stämde delvis, eller inte alls. 
Wiley (1995) menar att det finns två kritiska punkter med målsättningsperspektivet, nämligen 
acceptansen av målet i sig samt hur återkopplingen till prestationen fungerar. Som vi tidigare 
nämnt anser mellancheferna att deras personliga mål mycket väl stämmer överens med 
företagets övergripande mål och vision. På frågan om de upplevde en stark återkoppling, från 
företagets ledning, på deras arbetsinsats så svarade majoriteten att de bara delvis höll med. 
Endast var tredje mellanchef tyckte att det fanns en stark återkoppling från ledningen på deras 
arbetsinsats. 

5.2.2 Personlighetsbaserat perspektiv 

Aldefer’s ERG teori är en förenkling av Maslow’s hierarki där Aldefer menar att individer har 
olika behov som kan delas in i tre kategorier (Wiley, 1995). Han menade till skillnad från 
Maslow att individer inte behöver uppfylla behoven i någon speciell ordning utan att det kan 
variera från person till person (ibid.). Ledningen måste inse att anställda har olika behov som 
behöver uppfyllas samtidigt och inte efter varandra som i Maslows behovshierarki. Enligt 
ERG teorin motiveras inte den anställde genom att fokus riktas mot ett behov i taget (ibid.). 
Vi har berört två av tre behovskategorier genom enkäten ställd till företagets mellanchefer, då 
vi gjorde en avgränsning med tanke på fortsatta studier inom området rörande den sociala 
interaktionen. Den första kategorin som syftar till att uppfylla existens- eller 
överlevnadsbehov kopplade vi till ekonomisk trygghet. Här menade majoriteten mellanchefer 
att arbetet gav ekonomisk trygghet i vardagen, dock instämde var tredje tillfrågad endast 
delvis. Den sista behovskategorin rör personlig självuppfyllelse, varpå vi ställde frågan om 
man utvecklade sin personliga potential och självständighet genom sitt arbete. Här svarade en 
stor majoritet att de instämde väl eller mycket väl.  

5.3 Belöningssystemet 
McClelland menar att individers motivation har en stark koppling till prestationsbehov, 
personlig styrka eller social återkoppling, och att styrkan i dessa behov varierar från situation 
till situation (Pindur & Rogers, 1995). Ett karaktärsdrag hos prestationsmotiverade individer 
är att de är mer koncentrerade på personlig prestation än prestationsbelöningar. De avvisar 
inte belöningar, men själva belöningen är inte lika viktig som resultatet i sig (Morrison, 2000). 
De flesta mellanchefer på det studerade företaget ansåg att påståendet om att en belöning skall 
baseras på den individuella prestationen, stämde mycket väl in. Det är av yttersta vikt att en 
återkoppling vad det gäller prestation och belöning sker över tiden. En prestation skall därmed 
belönas så nära inpå prestationen som möjligt (Smitt, Wiberg, Olwig & Riegnell, 2002). 
Drygt en tiondel av mellancheferna ansåg att påståendet kring att belöningen skall baseras på 
den individuella prestationen endast delvis stämde in.  
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Det finns någon typ av belöningssystem inom samtliga företag (Svensson & Wilhelmsson, 
1988).  Belöningssystemet är uppbyggt i två delar, vilka är de monetära samt de icke 
monetära belöningarna (ibid). Monetära belöningar består främst av löneökningar, bonus eller 
andra typer av förmåner (Anthony & Govindarajan, 2003). De icke monetära belöningarna 
består exempelvis av utbildning, befordran och vidgade arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 
2000). När det gäller det studerade företaget belönas mellancheferna endast enligt den 
monetära karaktären. Enkätundersökningen tydde på att mellancheferna till största delen 
önskade en monetär belöning. Nästan en fjärdedel av de mellanchefer som besvarade enkäten 
önskade dock till största del en icke-monetär belöning. 

Det är ytterst vanligt bland företag att mäta prestationer sammankopplade till finansiella mått. 
En belöning av finansiell grund utgår med hänsyn till exempelvis lönsamhet, vinst eller annat 
finansiellt mått (Merchant & Van der Stede, 2007). De icke-finansiella belöningsgrunderna 
kan bestå av exempelvis kundlojalitet, trivsel på arbete och så vidare (Anthony & 
Govindarajan, 2003). Då fallföretaget som vi studerat tillämpar en endast finansiell 
belöningsgrund valde vi att undersöka vad mellancheferna ansåg om detta. Det visade sig att 
majoriteten ansåg att de till största delen önskade finansiell belöningsgrund. Nästan en 
femtedel av de besvarade enkäterna tydde på att det fanns en önskan om att belöningarna till 
största del skulle grundas på den icke-finansiella karaktären. 

En kollektiv belöningsgrund bidrar ofta till ett gott arbetsklimat och en god samarbetsvilja där 
konkurrensen är låg mellan de anställda. Då belöningen baseras på hela gruppens prestation 
leder detta självuttalat till att de anställda kontrollerar varandra så att de arbetsuppgifter som 
vidtas sköts på ett rätt och riktigt sätt. Dock kan en del personer skaffa sig vinst på andras 
insatser då hela gruppen ändå belönas oavsett om alla bidragit med sin insats eller ej 
(Merchant & Van der Stede, 2003). För att motverka problemet kring den kollektiva 
belöningsgrunden är det möjligt för ledningen att istället styra efter den individuella 
prestationen. Problematiken kring en individuell belöningsgrund kan dock inom en del företag 
handla om att det finns svårigheter att bedöma den individuella prestationen (ibid). När en 
individuell belöningsgrund tillämpas finns det även en risk att individen agerar efter egen 
vinning (Svensson & Wilhelmsson, 1988). Det studerade fallföretaget tillämpar i dagsläget 
endast en individuell belöningsgrund. Mellancheferna på fallföretaget blev i 
enkätundersökningen tillfrågade hur belöningen bör fördelas inom företaget. Största delen av 
mellancheferna ansåg att belöningen till största del bör fördelas enligt den individuella 
karaktären. Dock ansåg i princip en femtedel av mellancheferna att belöningen till största 
delen bör fördelas kollektivt.  

Ett belöningssystem införs ofta för att skapa ett mervärde hos företaget via de anställda. 
Genom att skapa incitament till att nå ett gemensamt mål kan ett mervärde hos företaget 
skapas (ibid). Företaget blir därmed mer konkurrenskraftigt genom framförallt högre 
effektivitet, minskade kostnader, högre försäljning samt ökad lönsamhet (Smitt, Wiberg, 
Olwig & Riegnell, 2002). Vi valde i vår enkätundersökning att specifikt belysa den sist 
nämnda faktorn, nämligen lönsamheten. Den största delen av mellancheferna ansåg att 
påståendet kring om det rådande belöningssystemet leder till en ökad lönsamhet för företaget 
stämde väl samt mycket väl in. Mer än en femtedel av mellancheferna ansåg dock att detta 
påstående stämde delvis in. 
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Att endast motivera de anställda med belöningar av den monetära karaktären är ohållbart. En 
kombination av monetära samt icke monetära belöningar är därför att eftersträva för att skapa 
en känsla av motivation och engagemang hos de anställda på ett så optimalt sätt som möjligt 
(Johnson, 1996). Det kan även vara nödvändigt att kombinera den individuella 
belöningsgrunden med den kollektiva för att bibehålla och stimulera till samarbete inom 
arbetsgruppen på arbetsplatsen (Svensson & Wilhelmsson, 1988). När det gäller 
belöningsgrunden kan det även vara av betydelse att kombinera en finansiell belöningsgrund 
med en icke-finansiell belöningsgrund (Anthony & Govindarajan, 2003). Vi valde att 
undersöka om mellancheferna känner sig tillfredställda med det rådande belöningssystemets 
utformning inom företaget. Enkätundersökningen visade ett spritt resultat. Drygt hälften av 
mellancheferna ansåg att detta stämde delvis in. Cirka en femtedel av mellancheferna ansåg 
att detta stämde väl in. Drygt en tiondel av mellancheferna ansåg att detta stämde mycket väl 
in. Nästan en sjättedel ansåg att påståendet kring om de anställda kände sig tillfredställd med 
det rådande belöningssystemets utformning inte alls stämde in. 
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6. Slutsatser samt förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel kommer vi dra slutsatser utifrån analysen, resultatet som framkommit under 

uppsatsens gång samt förslag på hur belöningssystemet, sett från studien, bör se ut. Vi 

kommer avslutningsvis lämna ett förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Förhållanden underordnad – överordnad 
Majoriteten bland mellancheferna på det valda fallföretaget anser att kommunikationen 
mellan ledningen och mellanchefen i fråga endast delvis fungerar. Vi anser att detta kan 
kopplas samman med att majoriteten av de mellanchefer som besvarat enkäten endast har 
jobbat under två år i sin position som mellanchef på företaget eller under en kortare period. 
Med detta menar vi vidare med stöd från Svensson & Wilhelmsons (1988) resonemang 
inledningsvis kan bero på att det tar tid att skapa och förankra en god kommunikation mellan 
ledningen och i detta fall mellancheferna. Då majoriteten av mellancheferna arbetat i sin 
position under en relativt kort period kan detta ha en betydande påverkan när det gäller 
kommunikationen som råder inom företaget. Då vi får uppfattningen om att kommunikationen 
i företaget uppfattas som icke optimal kan ett antagande om att även styrningseffekten 
påverkas. Då kommunikationen endast uppfattas som att den delvis fungerar bör därför även 
styrningseffekten påverkas då kommunikationen har en betydande roll då det gäller att 
samverka ovan nämnda faktorer för att göra det möjligt att skapa och upprätthålla en god 
styrning inom företaget.  

Enligt mellancheferna fungerar det nuvarande belöningssystemet inte helt för att skapa 
motivation till en bättre arbetsprestation. Detta påverkas givetvis av att endast var tredje 
mellanchef som svarade på enkäten hade en existerande belöning. Med stöd från Anthony & 
Govindarajans (2007) resonemang anser vi att företagets har lyckats med utmaningen kring 
agentteorin då de flesta mellanchefer anser att deras personliga mål överensstämmer med 
företagets övergripande mål och versioner. En stor majoritet menade att deras arbetsprestation 
var väldigt resultatinriktad, vilket tyder på att man har ett starkt uppsatt mål att sträva efter. 

6.2 Motivation 
Empirin visar på ett starkt samband hos mellanchefernas personliga motivation respektive 
deras arbetsprestation. Enligt Wiley (1995) påverkar motivation ett beteende snarare än 
prestationen vilket samtidigt framkommer då mellancheferna anser att den personliga 
arbetsprestationen inte har en lika stark koppling till företagets prestation. Den personliga 
motivationen verkar ha ett starkt samband till sättet att arbeta på, samt ett relativt starkt 
samband till företagsenhetens prestation. Som det ser ut idag är belöningen styrd av resultatet 
som i sin tur är en produkt av flera faktorer, bland annat mellanchefens motivation. Det är på 
så sätt endast en del av mellanchefens arbetsprestation som förstärks genom det gällande 
belöningssystemet. Detta med stöd i empirin där mellancheferna menade att den belöning de 
idag erhåller inte helt och hållet  leder till ökad arbetsmotivation. Denna slutsats försvagas 
dock av att bara en av tre mellanchefer faktiskt erhåller en belöning, men generellt sett ser det 
ut som om det idag existerande belöningssystemet inte är optimalt, vilket å andra sidan nästan 
är omöjligt att uppnå enligt Bruzelius & Skärvad (2000).  
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Enligt empirin verkar det finnas en stark vilja att belöningen skall reflektera mellanchefens 
personliga prestation samt en tro hos mellancheferna, om att detta leder till högre lönsamhet 
för företaget i sig.  Då empirin visade på ett svagt men existerande missnöje med arbetsmiljön 
kan en förbättring av denna resultera i ökad arbetsmotivation utan att en ändring av 
belöningssystemet är nödvändig. 

6.2.1 Målsättningsperspektivet 

Empirin visar på att det finns starkt uppsatta mål vilka styrs av resultat. Nästan 70 % av de 
tillfrågade mellancheferna menade att deras arbete var mycket målinriktat och att de hade 
uppsatta mål att arbeta mot, resterande 30 % instämde även de, men med svagare grad. 
Empirin visar enligt oss på en viss acceptans av målet i sig då ingen mellanchef är omedveten 
om målinriktningen. Det verkar även finnas en viss acceptans gällande målinriktningens art, 
det vill säga resultatbaserad styrning, eftersom majoriteten anser att en eventuell belöning bör 
grundas på till största del finansiell belöningsgrund. Dock visar empirin även på att man vill 
belönas inte bara på resultat utan även på icke-finansiella belöningsgrunder.  

Det existerar ett visst missnöje med belöningssystemets utformning i det avseendet att det 
skall stärka måluppfyllnaden, 17 % svarade att belöningssystemet inte alls verkar för att 
stärka måluppfyllnaden medan 24 % delvis tyckte belöningssystemet förstärkte 
måluppfyllnaden. De resterande 59 % menade att det existerande belöningssystemet förstärkte 
måluppfyllnaden som det ser ut idag. Denna relativt låga siffra kan även bero på att endast en 
av tre respondenter till enkäten har en belöning idag. Den viktigaste slutsatsen i anknytning 
till detta perspektiv görs snarare på sista frågan rörande målsättning. Här svarade en stor 
majoritet att de upplever en svag återkoppling på deras arbetsinsats från ledningen. Även här 
kan åsikterna påverkats av att endast en av tre respondenter har en existerande belöning, dock 
handlar frågan om mycket mer än bara belöningssystemet i sig. Återkoppling på 
arbetsinsatsen var en av de mest kritiska faktorerna och empirin visar på ett litet missnöje med 
just denna. 

6.2.2 Personlighetsbaserat perspektiv 

Vi har undersökt hur Aldefer’s ERG teori förhåller sig till mellanchefernas syn på sin 
arbetssituation. De faktorerna vi har ställt frågor omkring rör existens- och överlevnadsbehov, 
samt personlig självuppfyllelse. För att ta reda på om dessa behov är uppfyllda ställde vi 
påståendet: Mitt arbete ger mig god ekonomisk trygghet i min vardag. Här svarade en 
majoritet att påståendet stämmer väl eller mycket väl vilket tyder på att arbetet genererar 
tillräcklig ekonomisk trygghet i vardagen. Dock var det 12 % som menade att påståendet inte 
stämmer, samt 31 % som menade att påståendet stämmer delvis. Detta kan även visa på att 
lönerna ligger på en bra lönenivå idag eftersom om alla hade varit mycket nöjda skulle säkert 
vissa ha varit överbetalda. Hela 88 % verkar vara nöjda med som det ser ut idag, och det är en 
stor majoritet. Det kan vara av vikt för motivationen att stärka detta existens- och 
överlevnadsbehov ytterligare så att alla mellanchefer anser detta uppfyllt. 

I anknytning till Aldefer’s tredje behovsfaktor, personlig självuppfyllelse, ställde vi 
påståendet: Jag utvecklar min personliga potential och självständighet genom mitt arbete. Här 
tyckte alla mellanchefer att påståendet stämde, dock reserverade sig 10 % med 
svarsalternativet, stämmer delvis. Här ser vi inget behov för förändring, mellancheferna har 
ett utvecklande arbete där de utvecklar sin personliga potential samt självständighet. 
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6.3 Belöningssystemet 
Vi kan med grund från enkäten dra slutsatsen att majoriteten av mellancheferna anser att 
belöningen skall baseras på den individuella prestationen. Detta med ett antagande om att 
belöningen i de flesta fall sker inom tidsramen för vad som kan anses vara avgörande och 
nödvändigt för en individ som erhåller en belöning.  

När det gäller belöningsformen i form av monetär – respektive icke-monetär karaktär visade 
resultatet att de flesta mellanchefer önskar belöning i form av monetär karaktär, precis som 
företaget i dagsläget utövar. Då det var cirka en fjärdedel som till största delen önskade en 
icke-monetär belöning kan vi göra ett antagande om att dessa till största delen var icke-
partners som i dagsläget inte erhåller någon belöning överhuvudtaget. Då det fanns en 
spridning vad det gäller svaren i denna fråga kan vi göra ett antagande om att en kombination 
av monetär- samt icke-monetär belöning kan vara önskvärd.  

Även när det gäller fallet i undersökningen gällande belöningsgrunden i form av finansiell-
respektive icke-finansiell karaktär visade det sig att största delen av mellancheferna önskade 
en finansiell belöningsgrund som i dagsläget utövas inom företaget. I detta fall var det cirka 
en femtedel av mellancheferna som ansåg att belöningsgrunden till största del bör grundas på 
den icke-finansiella karaktären. Spridningen i svaren kan bero på att det finns en önskan om 
att det kan vara av betydelse att kombinera den finansiella belöningsgrunden med den icke-
finansiella belöningsgrunden i enlighet med Anthony & Govindarajan (2003). 

Resultatet av frågan gällande ifall mellancheferna önskade att belöningen skulle grundas 
individuellt respektive kollektivt visade på samma mönster som i fallen gällande monetär-
respektive icke-monetär belöning samt om belöningsgrunden skulle bestå av finansiell-
respektive icke-finansiell karaktär. Majoriteten önskade att belöningen till största del skulle 
grundas individuellt medan cirka en femtedel önskade att belöningen till största del skulle 
grundas kollektivt. Även här kan vi dra slutsatsen att en kombination av en individuell 
respektive kollektiv belöningsgrund kan vara av betydelse med koppling till Svensson och 
Wilhelmssons (1988) resonemang. 

När det gäller frågan som berörde mellancheferna gällande huruvida dessa ansåg att det 
rådande belöningssystemet bidrog till ökad lönsamhet för företaget visade resultatet att 
majoriteten av mellancheferna ansåg att detta stämde väl in eller mycket väl in. Då cirka en 
femtedel av mellancheferna ansåg att detta endast delvis stämde in kan vi göra ett antagande 
om att de flesta av dessa mellanchefer ej har något partnerskap inom företaget och heller inte 
erhåller någon belöning.  
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6.4 Förslag till belöningssystemets utformning 

Enkätens näst sista frågeställning behandlade huruvida mellancheferna var tillfredställda med 
belöningssystemets nuvarande utformning. Här svarade en stor majoritet att de bara var delvis 
nöjda vilket tyder på att det behövs en viss förändring av belöningssystemets utformning. 
Enligt mellancheferna skall ett nytt belöningssystem bestå av till större del finansiell 
belöningsgrund, likt dagsläget, men med inslag av icke finansiella belöningsgrunder såsom: 
kundlojalitet, marknadsandelar och trivsel på arbetet. Belöningarna skall enligt 
mellancheferna till största del vara av monetär karaktär, med icke-monetära inslag såsom 
befordran, självständiga arbetsuppgifter, uppskattning och deltagande i beslut. Vidare anses 
det att belöningssystemet till största del ska baseras på individuella prestationer (se figur 6). 

 

Figur 6. Sammanfattande bild av belöningssystemets utformning med grund i den genomförda studien 

Vi kan med utgångspunkt från ovanstående resonemang dra slutsatsen att majoriteten av 
mellancheferna är positivt inställda till att bli delaktiga i företagets partnerskap och därmed bli 
delaktiga i belöningssystemet. Att en så stor majoritet svarat ”stämmer delvis” på frågan om 
hur tillfredställda mellancheferna är med det nuvarande belöningssystemet kan tyda på att 
icke-partners i dagens läge inte omfattas av det nuvarande belöningssystemet, samt att det 
finns en stark vilja att vara delaktig i ett sådant partnerskap. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fördjupade studier inom det valda ämnesområdet skulle kunna ske genom personliga 
intervjuer med mellancheferna som deltagit i enkätundersökningen för att vidare göra det 
möjligt att besvara frågan kring hur specifikt det kognitiva beteendet som föreligger hos 
mellanchefer har för inverkan samt kan komma att spegla dess syn på belöningssystemet. Vid 
fortsatt studie inom ämnesområdet skulle även de inre belöningarna som berör ämnet kring 
det kognitiva beteendet att kunna belysas genom personliga intervjuer med mellanchefer inom 
företaget. 
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Bilaga 1. Frågeformulär rörande belöningssystem 

 

 

Denna enkät är utformad av två studenter inom företagsekonomi vid Luleå Tekniska 

Universitet. Dess syfte är att skapa en förståelse om hur Du som anställd ser på företagets 

nuvarande belöningssystem. Vi hoppas att Du kan svara på enkäten snarast och skicka den 

till vår studentmail ( antgus-6@student.ltu.se ) som även finns i slutet av dokumentet. Alla 

svar behandlas anonymt och kommer studeras ur ett helhetsperspektiv och ej individuellt. Vi 

kommer att använda enkäten som underlag för vår C-uppsats samt dela med oss av viktiga 

synpunkter från er sida. 

’ 

(Kryssa i respektive ruta, ange bara ett svarsalternativ per fråga) 

1. Jag har varit chef på min enhet i antal år:   1 år eller kortare 

  2 år 

  3 år 

  4 år 

  5 år 

  6 år 

  7 år 

  8 år 

  9 år 

  10 år eller längre 

 

2. Jag är partner inom företaget    Ja   Nej 

3. Jag anser att kommunikationen mellan mig och ledningen fungerar mycket väl. 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 



 

 

 

 

4. Jag anser att mina personliga mål med arbetet stämmer överens med företagets 

övergripande mål och vision. 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

5.  Jag motiveras till att göra ett bättre arbete genom den belöning jag erhåller. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

6.  Min arbetsprestation är väldigt resultatinriktad, jag arbetar dagligen för att 

generera lönsamhet. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

7.  Jag upplever att det finns en mycket god arbetsmiljö på min arbetsplats. 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

8.  Min personliga motivation påverkar min arbetsprestation. 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 



 

 

 

 

9.  Min företagsenhets prestation är direkt kopplad till min personliga arbetsinsats. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

10.  Mitt arbete är målinriktat, det vill säga jag har uppsatta mål att arbeta mot. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

11.  Jag anser att min belöning stärker min måluppfyllnad. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

12.  Jag upplever stark återkoppling på min arbetsinsats från företagets ledning. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

 

13.  Mitt arbete ger mig god ekonomisk trygghet i min vardag. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

14.  Jag utvecklar min personliga potential och självständighet genom mitt arbete. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 



 

 

 

15.  Jag anser att min belöning skall baseras på min prestation. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

16.  Jag anser att belöningssystemet leder till högre lönsamhet för företaget. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 

17.  Jag anser att belöningen bör grundas på: 

 

 

 Endast finansiell belönings-       Till största del       Till största del icke-   Endast icke-finansiell 

    grund        finansiell belöningsgrund finansiell belöningsgrund           belöningsgrund 

 

Ex. Finansiell   Ex. Icke finansiell 

 (Lönsamhet / vinst)         (Kundlojalitet, marknadsandelar och trivsel på arbetet) 

 

18.  Jag anser att belöningen bör bestå av: 

 

 Endast monetär belöning   Till största del    Till största del   Endast icke-monetär     

monetär belöning        icke-monetär belöning       belöning      

 

Ex. Monetära  Ex. Icke monetära 

(Löneförhöjningar,  bonusar eller andra förmåner)  -           (Befordran, självständiga arbetsuppgifter, 

 uppskattning, deltagande i beslut etc.)



 

 

 

 

19.  Jag anser att belöningen bör fördelas enligt följande: 

  

 Endast kollektiv belöning   Till största del    Till största del   Endast individuell      

  kollektiv belöning        individuell belöning       belöning      

 

 Ex. Kollektiv belöning baseras på gruppens prestation. 

            Individuell belöning baseras endast på individens prestation. 

 

20.  Jag är mycket tillfredställd med det nuvarande belöningssystemets utformning. 

 

 Stämmer mycket väl  Stämmer väl  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 

 



 

 

 

21.  Om den nuvarande belöningen inte är optimal, hur skulle en sådan belöning     

       kunna se ut?            

 

 (Klicka uppe i vänstra hörnet i rutan nedan för att svara) 

 

Tack för att du tog dig tid! Vänligen kom ihåg att spara dokumentet och skicka det till: 

antgus-6@student.ltu.se  (Alla inskickade svar behandlas självklart anonymt) 

Med vänliga hälsningar  Anton Gustafsson & Maria Åström 

      



 

 

 

Bilaga 2.  Svar från enkätundersökningen 
 

1. Jag har varit chef på min enhet i antal år: 

 

 

 

2. Jag är partner inom företaget: 

 



 

 

 

 

3. Jag anser att kommunikationen mellan mig och ledningen fungerar mycket väl: 

 

 

 

4. Jag anser att mina personliga mål med arbetet stämmer överens med företagets 
övergripande mål och vision: 

 



 

 

 

 

5. Jag motiveras till att göra ett bättre arbete genom den belöning jag erhåller. 

 

 

 

6. Min arbetsprestation är väldigt resultatinriktad, jag arbetar dagligen för att generera 
lönsamhet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Jag upplever att det finns en mycket god arbetsmiljö på min arbetsplats. 

 

 

 

8. Min personliga motivation påverkar min arbetsprestation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Min företagsenhets prestation är direkt kopplad till min personliga arbetsinsats. 

 

 

 

10. Mitt arbete är målinriktat, det vill säga jag har uppsatta mål att arbeta mot. 

 



 

 

 

 

11. Jag anser att min eventuella belöning stärker min måluppfyllnad. 

 

 

 

12. Jag upplever stark återkoppling på min arbetsinsats från företagets ledning. 

 

 



 

 

 

 

13. Mitt arbete ger mig god ekonomisk trygghet i min vardag. 

 

 

 

14. Jag utvecklar min personliga potential och självständighet genom mitt arbete. 

 



 

 

 

 

15. Jag anser att min eventuella belöning skall baseras på min prestation. 

 

 

 

16. Jag anser att ett belöningssystem leder till högre lönsamhet för företaget. 

 



 

 

 

 

17. Jag anser att en eventuell belöning bör grundas på: 

 

 

 

18. Jag anser att en eventuell belöning bör bestå av: 

 

 



 

 

 

 

19. Jag anser att en eventuell belöning bör fördelas enligt följande: 

 

 

20. Jag är mycket tillfredställd med det nuvarande belöningssystemets utformning. 

 

21. Om den nuvarande belöningen inte är optimal, hur skulle en sådan belöning kunna se ut? 

På grund av avgränsningar rörande företagets anonymitet väljer vi att endast redovisa 

svaren på denna fråga direkt till företaget. 

 




