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Abstract	  
 
Introduction: Today, the use of reward systems is a common way for companies to motivate 
their employees. An important factor for motivation is cooperation between the employees 
and the employee’s relationship to each other. 
 
Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of which reward system that is 
preferable from a collaborative perspective; individual or collective. 
	  
Methodology: A qualitative study with interviews has been conducted on people working in 
the sales industry. The target group was employees in companies that uses collective or indi-
vidual reward systems. 
	  
Conclusion: In this study, it was determined that collective reward systems favours coopera-
tion over individual reward systems. However, this can vary depending on the design of the 
reward system. The balance between fixed salary and rewards also have an impact on how the 
cooperation between employees works. Therefore, the design of the reward system is of great 
importance 
 
Keywords: Cooperation, Reward system, Individual reward system and Collective reward 
system
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
En viktig fråga för företag i dagens samhälle är hur verksamheten med framgång motiverar 
sina anställda. För att kunna motivera sina anställda är det viktigt att ha förståelse för vilka 
faktorer som ligger bakom. Idag är nyttjandet av belöningssystem ett vanligt sätt för företag 
att motivera sina medarbetare. Detta används för bättre presterande, som i sin tur ger en högre 
effektivitet och lönsamhet för företaget. Enligt Kuhn (2009) har belöningssystem en central 
roll gällande organisationens grundläggande värderingar, det påverkar inte bara hur individer-
na inom organisationen ter sig utan också hur de motiveras och om de känner en nöjdhet inom 
organisationen. Detta är även något som Chen och Kanfer (2006) styrker då de menar på att 
syftet med att använda ett belöningssystem är att de anställda ska känna sig mer motiverade.  
	  
En viktig faktor för motivation är samarbetet medarbetarna emellan samt medarbetarnas relat-
ion till varandra (Jäghult, 2005). Vikten av samarbete går långt tillbaka i tiden och att kunna 
samarbeta i samhället har varit en avgörande faktor för människans utveckling och överlev-
nad. Hos de flesta individer finns det ett behov av att känna gemenskap och tillhörighet, där-
för har samarbete en inverkan vid motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Detta är något 
som Kozlowski och Bell (2003) styrker då tidigare forskning visar på att människor i allmän-
het har ett samarbetsbeteende trots att de olika parterna inte är bekanta med varandra. 
	  
Belöningssystem kan definieras som ett system som baseras på till exempel pengar, produkter 
och tjänster som medarbetarna får i utbyte för sin prestation. Det kan också baseras på bekräf-
telse och erkännande, såsom exempelvis utmärkelser som “månadens anställd” eller liknande 
(Cacioppe, 1999). Storleken på belöningen bestäms utifrån hur bra en medarbetare har preste-
rat. Belöningarna kan vara både monetära och icke monetära (Bartol & Srivastava, 2002).  
	  
Belöningssystem kan användas som ett nyckelverktyg för att bidra till företagets effektivitet 
genom att påverka medarbetarna antingen individuellt eller gemensamt (Kerrin & Nick, 
2002). Genom belöning kan organisationen påverka medarbetarna och visa i vilken riktning 
och vilka mål företaget vill att de ska arbeta mot. Individens beteende påverkas av vad denne 
blir uppmuntrad till och agerar utefter det (Ladley, Wilkinson & Young, 2015). 
	  

1.2 Problem 
En viktig faktor för att få en trivsam arbetsmiljö är att ha en fungerande relation till sina med-
arbetare (Jäghult, 2005). För att få en fungerande arbetsplats måste medarbetarna kunna sam-
arbeta, detta för att i sin tur kunna uppnå gemensamma mål. Det finns idag många olika belö-
ningssystem för att motivera sina anställda. Flertalet företagsledare lägger idag fokus på att få 
sina enskilda medarbetare motiverade och de ser inte alltid till helheten och vad som ligger 
bakom motivationen, såsom samarbetet mellan medarbetarna och deras relation till varandra. 
Detta kan ses som en problematik i dagens belöningssystem. Om ett fungerande samarbete 
finns på arbetsplatsen, leder det oftast till att medarbetarna blir mer motiverade (Ibid.). 
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Roth (2014) tar i sin artikel upp att det finns många företagsledare som anser att konkurrens 
samt konflikter på arbetsplatsen leder till högre produktivitet inom företaget gentemot om 
man fokuserar på att ha samarbetet i centrum. Detta är något som författaren inte håller med 
om då han anser att konkurrens snarare leder till att medarbetarna fokuserar på varandra på ett 
negativt sätt än att fokusera på sig själva och blicka framåt. Vid samarbete fokuserar medar-
betarna istället på att utföra arbetsuppgifterna tillsammans på ett effektivt sätt (Ibid.). Thorpe 
och Homan (2000) påstår att individuellt belöningssystem kan förbättra medarbetarnas sam-
arbete, detta genom att ha en balans mellan den fasta lönen och belöningen. Detta gör då i sin 
tur att medarbetarna samarbetar effektivare då de vill nå uppsatta mål. Författarna menar även 
att belöningen inte bara behöver vara en så kallad morot för att få bättre prestation i företaget, 
utan att belöningar även fungerar för att binda samman gruppen och få ett bättre samarbete 
(Ibid.). Ladley, et al. (2015) tar upp i sin studie en problematik med att arbeta inom en grupp 
på grund av individernas olika beteenden. Författarna visar på att det idag är svårt att utveckla 
samarbetet på arbetsplatsen då det uppstår konflikter samt olika intressen att fokusera på olika 
saker. Detta uppstår oftast när grupperna innefattar personer som har olika bakgrund, kompe-
tens och intressen (Ibid.).  
	  
Zenger och Marshall (2000) tar upp att det finns en problematik med att välja mellan kollek-
tivt belöningssystem respektive individuellt belöningssystem. Många företag tillhandahåller 
individuella belöningar då de anställda förväntar sig och vill bli belönade ut efter deras en-
skilda prestation. Dock kan samarbetet på arbetsplatsen påverkas genom att en konkurrens 
uppstår mellan medarbetarna och därför vill många företag använda sig av kollektivt belö-
ningssystem där de anställda arbetar som ett team. Detta är även något som Cacioppe (1999) 
tar upp då författaren menar att många företagsledare är intresserade av kollektiva belönings-
system då de ger en bra sammanhållning på arbetsplatsen, men anser samtidigt att det har ne-
gativa effekter på den individuella prestationen. Pearsall, Christian och Ellis (2010) tar även 
upp fler negativa inslag vid användningen av det kollektiva belöningssystemet. Bland annat 
lyfter de att belöningssystemet kan minska det personliga ansvaret och gör det därmed svårare 
att fördela prestationerna på ett rättvist sätt vilket gör att alla gruppmedlemmarna inte håller 
samma prestanda. 
	  
Utifrån detta vill vi undersöka följande frågeställning: 
	  

• Hur fungerar samarbetet idag mellan medarbetarna vid individuellt belöningssystem 
kontra kollektivt belöningssystem? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vilket belöningssystem som är att föredra 
utifrån ett samarbetsperspektiv; individuellt eller kollektivt.  
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1.4 Avgränsning 
En avgränsning kommer att göras i form av att undersöka två olika belöningssystem inom 
säljbranschen som använder sig av monetära belöningssystem. De företag som undersöks 
inom säljbranschen består av sju butiker som inriktar sig på kläder och teknologi samt ett fö-
retag som arbetar med telefonförsäljning. Samtliga som använder sig av kollektivt belönings-
system är klädesbutiker. De som använder sig av individuellt belöningssystem är två klädbu-
tiker, en tekonolgibutik samt företaget som arbetar med telefonförsäljning. Inom samtliga 
företag består det dagliga arbetet av att de anställda träffar medarbetarna på respektive före-
tag. Genom att undersöka detta kan företagsledare få upp ögonen för hur deras belöningssy-
stem påverkar samarbetet på arbetsplatsen samt medarbetarnas relation till varandra. De två 
system som kommer att undersökas är individuellt belöningssystem samt kollektivt belö-
ningssystem. Vid benämning av kollektivt belöningssystem innefattar det i denna studie både 
gruppbelöning och systembelöning. 
	  
Individuellt belöningssystem: Ett belöningssystem som är baserat på individuell prestation. 
Varje medarbetare får en viss belöning beroende på hur mycket denne individ har sålt under 
månaden (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). 
	  
Kollektivt belöningssystem: Är baserad på en gemensam prestation, alla medarbetare på före-
taget delar på en gemensam pott av belöningsintäkterna som de tillsammans har tjänat ihop. 
Denna pott kan delas ut i lika stora delar till alla eller så delas den ut baserat på olika procent-
satser (Ibid.). 
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2. Referensram 
	  

2.1 Belöningssystem 
Belöningssystem har länge använts i avsikt att motivera medarbetare (Ladley, et al., 2015). 
Det är viktigt att utforma organisationens belöningssystem efter dess egna förutsättningar och 
behov. Under detta kapitel kommer det tas upp olika sätt att bygga upp eller utforma ett belö-
ningssystem. Detta för att få en förståelse om varför företag använder sig av belöningssystem 
och vikten av att utforma ett belöningssystem på rätt sätt. 
	  
Jacobsen och Thorsvik (2008) har utformat en modell för att få en överblick över vem, hur 
och vad som kan belönas. 

Figur 1: Incitamentsystem (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Figuren ovan beskriver hur ett belöningssystem kan vara uppbyggt.  
 
Vem belönas? 
• Individuella belöningar tillfaller den enskilda individen baserat på dess prestation. 
• Gruppbelöning, även kallad kollektiv belöning belönar en specifik grupp utefter dess 

gemensamma prestation. Belöningen fördelas jämnt inom gruppen.  
• Systembelöning handlar om att en belöning skall tilldelas alla inom organisationen, 

även de som inte arbetar i drift. 
 

Vilket slags belöningar?  
• Verkliga belöningar är materiella föremål, exempelvis monetär ersättning. 
• Symboliska belöningar innebär exempelvis beröm och bekräftelse. 

 
Vad belönas? 
• Beteendekriterier har med individens beteende att göra, exempelvis att denne är punkt-

lig och ordningsam. 
• Resultatkriterier handlar om målstyrning och resultat, och individen belönas utifrån 

hur denne presterat för att nå detta. 
• Blandsystem är en blandning mellan beteendekriterier och resultatkriterier. Det tar 

hänsyn till individens prestation men också hur personen har lyckats (Ibid.). 
 
Enligt Cäker (2013) anses belöningssystemet vara en värdefull del av organisationens styr-
mix. Styrmixen består av flera olika styrsystem som används tillsammans, och på så sätt styr 
verksamheten i rätt riktning (Abernethy & Chua, 1996). Medarbetare som blir belönade uti-
från sina förväntningar är oftast väldigt nöjda med sin arbetsplats och belöningssystemen har 
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oftast en positiv inverkan vilket medför till att engagemanget hos medarbetarna ökar. Syftet 
med belöningssystem är att bidra till samt öka värdet i organisationen. Detta genom att rekry-
tera, informera, behålla och motivera sina medarbetare. Det kan också vara för att skapa en 
rörlig kostnadsstruktur inom organisationen (Cäker, 2013). 
	  
Rekrytering handlar om valet av organisation för den potentiella nya rekryten. Belöningssy-
stemet har en påverkan då ett system som bygger på individuell prestation också attraherar de 
individer som är intresserade av att arbeta under dessa förutsättningar. Belöningssystemet 
informerar även genom att kommunicera ut vilka parametrar som belöningen baseras på, ge-
nom detta är det enklare för medarbetarna att kunna utläsa vilka parametrar som är viktiga. 
Att behålla och engagera sina medarbetare ser många organisationer som en viktig fråga. Ett 
missnöje gällande belöningen kan riskera att medarbetaren vill lämna arbetsplatsen och det är 
då viktigt att utforma ett belöningssystem som upplevs som rättvist och stödjande (Ibid.). 
Detta är något som Bartol et al. (2002) styrker, då de menar att en viktig faktor för att ett be-
löningssystem ska fungera är att det ska vara utformat på ett rättvist sätt för alla medarbetare. 
Om belöningssystemet utformas på rätt sätt kan det i sin tur leda till att medarbetarna känner 
sig motiverade. När en medarbetare motiveras av en viss belöning anstränger sig denne extra 
hårt för att uppnå prestationsmålen (Cäker, 2013). Ett annat syfte för att införa ett belönings-
system kan vara att organisationen vill ha en rörlig kostnadsstruktur, detta får de genom att 
belöning ges när en god prestation uppvisas. När vinsten på ett företag ökar så ökar även be-
löningen och på samma sätt minskar belöningen när vinsten minskar (Ibid.). 
	  
Vid utformningen av ett belöningssystem anser Roth (2014) att man bör använda sig av en 
tre-nivådelad modell som även kan ses som ett system, detta för att uppmuntra till samarbete i 
hela organisationen samt att detta system generera en positiv energi mellan medarbetarna. 
Modellen bygger på att organisationen först bör sätta en fast individuell lönesättning. Denna 
skall sedan kompletteras och belönas med en summa som baseras på hur en grupp samarbetar, 
denna andel kommer då från den vinst som teamet tillsammans har skapat. Den sista nivån 
som ingår i modellen är att organisationen delar ut en viss vinst som har samlats i en gemen-
sam pott. Denna utdelning baseras på företagets prestation och skall fördelas jämnt inom alla 
områden till alla anställda, så som exempelvis sälj, marknadsföring, produktion och ekonomi. 
Genom att använda sig av en sådan modell vid utvecklingen av ett belöningssystem så upp-
muntras varje anställd till lagsamarbete vilket i sin tur medför en positiv energi (Ibid.). 
	  

2.2 Individuellt belöningssystem 
Den individuella belöningen är sammankopplad med prestation och konkurrens medarbetare 
emellan (Kuhn & Yockey 2003). Kuhn et al. (2003) tar i sin studie upp en undersökning som 
är gjord på amerikanska studenter. Undersökningen fokuserade på den ekonomiska aspekten 
angående om intervjupersonerna föredrog en fast lön eller att bli betalda utefter deras egen 
prestation. Undersökningen visade att de föredrog att bli betalda utefter sin individuella pre-
station. Intervjupersonerna var säkra på att de skulle få högre lön från deras individuella pre-
stationer gentemot om de fick en fast lön (Ibid.). Detta motsäger sig Jäghult (2005) som me-
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nar på att en fast lön föredras framför rörlig ersättning såsom individuell prestationsbaserad 
lön. 
	  
Den enskilde individen sätter upp egna strategier för att nå företagets mål. Det som ligger till 
grund för strategin är de förstånds- och känslomässiga aktiviteter som stödjer individens bete-
ende till måluppfyllelsen. Målen hjälper individen att bli mer fokuserad samt att det kan 
hjälpa individen att prestera bättre och känna sig mer motiverad. Det kan dock få en motsatt 
effekt i form av mindre motivation och ansträngning om det finns svårigheter att uppnå målen 
(Erez & Kanfer, 1983). 
	  
Vid användandet av individuellt belöningssystem är avsikten att individerna ska maximera sin 
egen prestation och se till sitt eget resultat, utan att ta medarbetares resultat i beaktning (De 
Dreu, Nijstad & Knippenberg, 2008). Detta är något som Markova och Ford (2011) håller 
med om. De menar att användningen av ett individuellt belöningssystem kan hjälpa medarbe-
tarna att vilja utvecklas och växa inom organisationen. Belöningen baseras då utifrån prestat-
ion, dock kan detta medföra att samarbetsförmågan minskar och det blir på så sätt svårare att 
samarbeta på arbetsplatsen. Detta kan också leda till minskad kunskapsspridning medarbetar-
na emellan då de inte känner samma behov av att hjälpa och informera varandra (Pearsall et 
al., 2010). Detta styrks även av Bartols et al. (2011) studie, där de tar upp att forskare menar 
på att ett individuellt belöningssystem inte stödjer sammanhållningen på arbetsplatsen. Detta 
kan i sin tur leda till att de individuellt uppsatta målen inte överensstämmer med de mål som 
organisationen vill fokusera på, utan att individen istället blir så kallat självblind för att denne 
vill prestera så bra som möjligt. 
	  
Även om organisationen arbetar med ett individuellt belöningssystem så måste de enskilda 
individerna fungera som en grupp och kunna samarbeta på arbetsplatsen. Detta kan dra ner 
den individuella prestationen då individerna inom gruppen kan behöva anpassa sig till grup-
pen och inte bara fokusera på sin egna individuella prestation. Detta kan i slutändan dra ner 
hela arbetsplatsens prestationer (Ladley et al., 2015). Ladley et al. (2015) kommer i sin studie 
fram till att när gruppen fungerar som ett team som arbetar mot ett gemensamt mål blir både 
kvaliteten och prestandan bättre jämfört med när individer inom en organisation arbetar indi-
viduellt och fokuserar på sig själva. Detta kan leda till dålig stämning i gruppdynamiken vil-
ket i sin tur leder till sämre prestanda och kvalitet. 
	  

2.3 Kollektivt belöningssystem 
Kollektiv belöning kan medföra en ökad kunskapsdelning mellan medarbetarna. Förtroendet 
för varandra är en central del vid kollektiv belöning då medarbetarna är beroende av varandra. 
Detta har en positiv inverkan på samarbetet då medarbetarna samarbetar för att tillsammans 
kunna uppnå målen som i sin tur leder till belöningen. Många organisationer har infört kollek-
tivt belöningssystem för att uppmuntra medarbetarna att kunna sprida kunskap inom organi-
sationen (Bartol et al., 2002). Samtidigt har Kerrin et al. (2002) kommit fram till att kollektiva 
belöningssystem gör att en enskild medarbetare har svårigheter att se sin egen prestation som 
viktig och att det istället ses som hela gruppens prestation.  
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Om varje individ presterar sitt yttersta individuellt kommer detta i sin tur gynna den kollek-
tiva belöningen. Ledningen har ett ansvar att fördela arbetsuppgifterna på en jämn nivå mellan 
de anställda för att alla medarbetare ska känna en jämn ansvarsfördelning. En viktig del vid 
användningen av kollektivt belöningssystem är att respektera och ha förtroende för varandra. 
Vid brist på detta kan gruppdynamiken försämras och det i sin tur kan ha en negativ inverkan 
till att uppnå de uppsatta målen (Kerrin et al., 2002).  
	  
Resultatet i Ladleys et al. studie (2015) har visat på att kollektivt belöningssystem överträffar 
det individuella eller kombinerade belöningssystem i många situationer. Det visar sig att indi-
viduellt och kombinerade belöningssystem endast överträffar kollektivt belöningssystem när 
något gynnar en individuell individ lika mycket som det gynnar hela gruppen. Det har även 
visats att det finns en ny typ av roll vid gruppbaserat belöningssystem, vilket är självuppoff-
ring. Dessa personer framkallar en hög prestation i de andra inom gruppen på bekostnad av 
sin egen prestation. Självoffer har en betydande roll inom gruppen då de bidrar till att öka 
gruppens prestation och som inte är gynnsam för den individuella individen. Personen som 
agerar som ett självoffer kan ta på sig viktiga arbetsuppgifter som internt har en stor betydelse 
men som inte syns utåt sett. Agerandet gynnar gruppen genom att de andra medarbetarna kan 
fokusera på att nå målet och blir på så sätt mer produktiva. I slutändan gynnar detta hela 
gruppen (Ibid.). 
	  
En viktig del inom kollektiv belöning är att ha ett gott förhållande inom gruppen för att kunna 
förbättra prestationsförmågan. Ett av de viktigaste argumenten för att inte använda sig av kol-
lektivt belöningssystem är att somliga individer arbetar hårt för att nå målen medan andra 
individer inte engagerar sig och inte bidrar till att nå målen. Oavsett om de enskilda individer-
nas respektive insats är olika så delas belöningen trots detta lika sinsemellan (Cacioppe, 
1999). För att undvika detta kan istället kombinerat belöningssystem användas. Det är en 
kombination av individuellt- och kollektivt belöningssystem. På det sättet undviks det att en-
skilda individer utnyttjar gruppen till sin egen fördel. Vid användning av kombinerade belö-
ningssystem finns det som vi tidigare nämnt inslag av individuellt belöningssystem vilket 
medför att inte bara gruppens prestation mäts utan också den individuella prestationen. På så 
sätt blir det svårt för en enskild individ att inte prestera något alls inom gruppen då det kom-
mer att vara tydligt vem som har gjort vad (Ladley et al., 2015). Detta stödjs av Chen et al. 
(2006) studie, där de kom fram till att belöningssystem måste fokusera på att få fram en så 
kallad “jag” känsla genom att kombinera det kollektiva belöningssystemet med individuellt 
belöningssystem. Dock upplevas det ibland som att det finns en problematik med kombinerat 
belöningssystem och att det kan upplevas som förvirrande för de anställda. Det kan bli svårt 
för den enskilde individen att veta vart denne ska lägga sitt fokus, om det ska ligga på grup-
pens bästa eller individens bästa (Ladley et al., 2015). 
	  

2.4 Konkurrens 
Konkurrens kan framkalla olika sorters känslor hos enskilda individer så som avundsjuka och 
glädje av att se konkurrenterna misslyckas. Detta får också en effekt på hur individen beter sig 
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och hur denne väljer att fatta sina beslut (Fliessbach, Weber, Trautner, Dohmen, Sunde, Elger 
& Falk, 2007). Roth (2014) anser att så länge det finns individualisering där individerna alltid 
måste försöka förbättra sina prestationer så kommer det alltid att finnas någon form av kon-
kurrens. Även om en individ fungerar bra som medlem i en grupp så försvinner inte konkur-
rensen. Likaså om samarbetet inom gruppen fungerar bra så kommer individerna inom grup-
pen tävla om att till exempel få en befordran eller högre lön (Ibid.). 
	  

2.5 Samarbete 
I dagens samhälle är samarbete en del av vardagen. Samarbete sker dagligen på flertalet olika 
sätt och det kan också hjälpa enskilda individer att tillsammans uppnå vissa mål. Samarbete 
kan uppkomma från många olika motiv, drivkrafter eller syften då två eller flera individer går 
samman (Levallois, Clithero, Wouters, Smidts & Huettel, 2012). I Morawetzs, Kirilinas, 
Baudewigs och Heekerens (2014) studie gällande samarbete kommer de bland annat fram till 
att det är svårare att som enskild individ behöva ta emot ett negativt resultat än att som grupp 
ta emot ett negativt resultat. 

 

Enligt Johnson och Johnson (2013) finns det fem specifika egenskaper som leder till effektiv 
prestation. Den första egenskapen handlar om att varje medarbetare känner en gruppkänsla 
och ett genuint beroende av varandra. Tidigare forskning visar på att när en grupp tillsam-
mans har nått sitt mål så ser medarbetarna sin egen insats som en betydande faktor till teamets 
framgång och presterar bättre än om de skulle ha nått målet som enskild individ. Den andra 
egenskapen handlar om att varje medarbetare ska få känslan av att de har ett eget ansvarsom-
råde så att den enskilda individen tillför något till gruppens mål. Den tredje egenskapen foku-
serar på den individuella medarbetaren och hur denne fungerar i en grupp, desto mer färdig-
heter medarbetaren har som individ desto bättre blir samarbetet inom gruppen. Den fjärde 
egenskapen tar upp att om en grupp ska kunna prestera bra så ska medarbetarna inspirera och 
hjälpa varandra för att nå sitt gemensamma mål. Den sista egenskapen innebär att gruppen 
tillsammans lägger ner tid för att reflektera över hur samarbetet har fungerat samt hur medar-
betarna kan utveckla och förbättra samarbetet (Ibid.).  
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I dagens samhälle bör företag ha en förståelse för att medarbetare är individer som har indivi-
duella behov. Dessa behov måste företaget ta hänsyn till om de vill ha effektiva medarbetare 
som trivs på sin arbetsplats. Nedanstående figur som Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp 
kan hjälpa företag att få en förståelse för hur de ska öka prestationen hos de anställda och hur 
organisationen kan nå sina mål.  
 
 

Personliga egenskaper 

 
  Externa förhållanden av relevans för organisationen  
	  
Figur 2: Hur personliga drag och egenskaper hos individerna inom organisationen påverkar 
insats och prestationer (Ur Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
	  
Första steget i figuren utgår från antagandet om att de prestationer och handlingar en medar-
betare väljer är ett slags beteende som grundar sig i motivation. Avsett beteende innebär hur 
medarbetaren väljer att handla utifrån individens tänkande och preferenser men också bero-
ende på uppgifter och riktlinjer som organisationen fastställt. Individens faktiska beteende kan 
avvika från det avsedda beteendet, detta kan bero på att denne måste ta hänsyn till andra fak-
torer inom organisationen såsom samarbete med sina medarbetare samt tillgång till resurser. 
Resultatet av det faktiska beteendet från individen och hur organisationen väljer att värdesätta 
och belöna individens prestation blir tillsammans insatser och prestationer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 
 

2.6 Analysmodell 
Analysmodellen som kommer att användas är en egenkonstruerad modell där vissa delar har 
tagits från Jacobsen och Thorsviks (2008) modell som redovisats ovan. Med hjälp av den teori 
som har tagits upp ovan har modellen kunna gjorts och är utvecklad för att besvara vilket av 
belöningssystemen som är att föredra utifrån ett samarbetsperspektiv. Utgångspunkten i mo-
dellen är kollektivt- och individuellt belöningssystem som sedan påverkar samarbetet och 
samarbetet påverkar i sin tur social tillhörighet som påverkar motivationen, uppgifter och rikt-
linjer som påverkar avsett beteende, beroende av andra som påverkar faktiskt beteende samt 
bedömning och belöning som påverkar prestationer. Modellen tydliggör även hur motivation, 
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relation och samarbete länkar samman. Enligt Jäghult (2005) är en bakomliggande faktor till 
motivation medarbetarnas relation till varandra. Samarbete har en inverkan på motivation då 
människor har ett behov av att känna tillhörighet och gemenskap till varandra. Vikten av att 
känna ett engagemang skapas av många olika faktorer, bland annat förtroende, respekt och 
relationer till sina medarbetare. Om de anställda ser att det är givande att hjälpa varandra samt 
att arbeta tillsammans så kommer motivationen att öka (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Oavsett 
om de olika parterna inte känner varandra sedan innan så har tidigare forskning visat att om 
situationen kräver så samarbetar vi oftast för att lösa en viss situation. (Kozlowski et al., 
2003).  
	  

	  
 
 
Figur 3: Analysmodell 
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3. Metod och metodologiska överväganden  
Syftet med studien är att få en förståelse för vilket av belöningssystemen, det kollektiva eller 
det individuella, som är att föredra utifrån ett samarbetsperspektiv. Vi vill studera människors 
tankar och inställning till deras nuvarande på arbetsplatsen samt att vi vill gå in på djupet och 
se detaljer i vad som påverkar dem. Därför har vi valt att genomföra en kvalitativ undersök-
ning. I metoddelen kommer de metodologiska val som gjorts att presenteras.  
 

3.1 Vetenskaplig insamling  
I enlighet med Bryman och Bell (2013) har en litteratursökning gjorts i uppstarten av studien 
för att få en grundlig förståelse av de centrala begrepp som behandlar det ämne som kommer 
att studeras. Detta ledde till att vi fick en kännedom av vad tidigare forskning har kommit 
fram till. Vid framtagandet av vetenskapliga artiklar har främst databaserna Summon och 
Google Scholar nyttjats. Vid sökandet av artiklar användes centrala sökord samt kombinerade 
sökord, vilket gav oss en mer preciserad sökning inom ämnet (Bryman, 2011). De centrala 
sökorden som använts för studien är bland annat: Reward system, Cooperation, Individual 
reward system, Collective reward system och Competition. Sökorden gav ett brett urval av 
vetenskapliga artiklar, dessa analyserades och sedan valdes de artiklar som var mest relevanta 
för vårt undersökningssyfte. De utvalda artiklarna studerades och granskades för att sedan 
tillämpas som underlag för den teoretiska referensramen vilket ligger till grund för studien. 
Sedan har materialet som framkommit vid undersökningen studerats och analyserats för att 
slutligen mynna ut i en slutsats. 
	  
De inklusion- och exklusionskriterier som använts vid den vetenskapliga insamlingen är: 
	  
Inklusionskriterier: 
- Artiklarna ska vara på ett språk som uppsatsförfattarna behärskar  
- Artiklarna skall vara relevanta för studien  
	  
Exklusionskriterier: 
- Avgiftsbelagda artiklar 
- Artiklar som inte finns i fulltext 
 

3.2 Metodval 
Undersökningen kommer som tidigare nämnts genomföras med hjälp av en kvalitativ metod. 
Vid kvalitativ forskning består datainsamlingen vanligtvis av muntlig information i form av 
exempelvis intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Avsikten med användningen av kvalitativa 
intervjuer är att urskilja intervjupersonens tolkning om en företeelse (Ibid.). Därför går det 
inte att utforma svarsalternativ i förväg då svaren är personliga och individuella beroende på 
individen. En kvalitativ metod i form av intervjuer valdes för att få mer djupgående förståelse 
till problematiseringen. Med intervjuer menas det att forskaren ställer frågor som är enkla och 
klara för att sedan få ett givande svar (Trost, 2005). Det huvudsakliga ändamålet för under-
sökningen är att få en förståelse i samarbetet påverkas av de två tidigare nämnda belöningssy-
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stemen, detta har gjorts genom tolkningar av de data som har framkommit under studiens 
gång. 
	  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Intervjuer 
Intervjuer är ett hjälpmedel för att samla in empiriskt material i form av frågor. Det sker van-
ligtvis genom att intervjuaren möter intervjupersonen och kan på så sätt föra en dialog. Inter-
vjuer kan även ske genom telefonsamtal eller exempelvis via skype. Vi har valt att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer i undersökningen vilket menas att intervjuaren utgår från 
specifika frågor där intervjupersonerna har en frihet att besvara frågorna (Bryman, 2011). 
Med semistrukturerade intervjuer kan även oplanerade följdfrågor ställas som rör ämnet. Med 
denna form av intervju underlättas jämförelser inom området (May, 2013).  
	  
För att kunna besvara frågeställningen som grundar sig i en jämförelse mellan kollektivt och 
individuellt belöningssystem så har semistrukturerade intervjuer används. Vi ansåg att semi-
strukturerade intervjuer var det mest lämpade för studien då intervjupersonerna får en frihet i 
att besvara frågorna samt att vi även hade möjlighet att ställa följdfrågor för att få ut maximal 
information från intervjuerna. För att besvara studiens syfte har intervjufrågorna bearbetats 
och utformats i förväg. Intervjufrågorna har utformats utifrån en neutral syn på problematise-
ringen för att försöka undvika att intervjupersonerna ska bli alltför påverkade beroende på hur 
frågan ställs (Bryman, 2011). För att få intervjupersonerna att känna sig bekväma i situationen 
har de inledande frågorna som ställts i intervjun rört belöningssystem i allmänhet för att sedan 
gå in på frågor som rör studien syfte. 
	  
Innan intervjuerna ägde rum kontaktades intervjupersonerna genom mejl och via telefon, detta 
för att förklara studiens syfte och se till deras vilja att delta i undersökningen. Intervjuerna 
ägde rum i en miljö där intervjupersonerna kunde känna sig trygga och bekväma och som de 
själva hade valt ut. Sju av de åtta intervjupersonerna valde att intervjuerna skulle äga rum på 
deras respektive arbetsplats i deras så kallade ”lunchrum”. Medan en av intervjupersonerna 
valde att intervjun skulle ske hemma hos intervjupersonen. Detta för att underlätta för inter-
vjupersonerna och få så ärliga och utförliga svar som möjligt. Vid intervjutillfällena deltog 
båda uppsatsskrivarna och intervjun spelades även in efter intervjupersonernas medgivande, 
vilket gjordes för att underlätta analysen av materialet. Detta i enlighet med Patel och David-
son (2011). 
	  

3.3.2 Urval av intervjupersoner 
10 möjliga intervjupersoner kontaktades via telefon, dock avböjde samtliga från att delta i 
intervjuerna. Efter detta valde vi att skicka ut mejl i form av ett informationsblad (se bilaga 2) 
till ytligare 15 tänkbara intervjupersoner, som de då kunde läsa i lugn och ro. Informations-
bladet innehåller en kort sammanfattning om vad som kommer att undersökas, studiens syfte 
samt information om hur undersökningen kommer att genomföras. Säljbranschen valdes då 
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många företag inom branschen arbetar med belöningssystem, det finns även ett brett utbud av 
respektive system som studien baseras på.  
 
Enligt Bryman (2011) ska intervjupersonerna vara relevanta för att kunna besvara de frågor 
som rör studiens syfte och därför satte vi upp vissa kriterier. De kriterier som intervjuperso-
nerna var tvungna att uppfylla för att medverka i undersökningen var att arbeta dagligen med 
sälj på något sätt samt att förutom fast lön även ha en rörlig del som består av antingen kollek-
tivt- eller individuellt belöningssystem. Något vi valde att inte fokusera på i våra kriterier var 
ålder, kön och kulturell bakgrund då detta inte ansågs som relevant för studiens syfte. Vi 
valde att inte inkludera chefer på arbetsplatsen på grund av att syftet för studien utgår från 
medarbetare och därför genomfördes undersökningen utifrån medarbetarnas synvinkel. Utef-
ter kriterierna utsågs åtta intervjupersoner för medverkande i undersökningen. Fyra intervju-
personer använder sig av individuellt belöningssystem och fyra använder sig av ett kollektivt 
belöningssystem. Alla intervjupersoner är från olika företag inom säljbranschen.  
	  

3.3.3 Pilotstudie 
Vid en pilotstudie testas intervjufrågorna på en eller flera testpersoner (Patel & Davidson, 
2011). Genom att utföra en pilotstudie kan vi testa intervjufrågorna som har utformats. Syftet 
med en pilotstudie är att upptäcka eventuella svårigheter kring frågorna, exempelvis om de är 
svårformulerade eller att frågorna är lätta att misstolka. Med hjälp av en pilotstudie får förfat-
tarna en chans att ändra frågorna, vilket i sin tur kan medföra en positiv inverkan på intervju-
personernas svar (Ibid.). Enligt Bryman (2011) bör de som medverkar i en pilotstudie vara 
relevanta för det urval som gjorts, detta för att kunna motsvara den egentliga studien. Vid 
genomförandet av pilotstudien skickades först frågorna till testpersonen så att denne fick möj-
lighet att läsa igenom frågorna först och ge feedback på frågornas upplägg. Sedan gjordes en 
vanlig intervju där personen fick svara på frågorna och sedan ge ytterligare feedback. Efter 
pilotstudien togs vissa frågor som ansågs som irrelevanta för studiens syfte bort samt att några 
frågor omformulerades.  
 

3.3.4 Operationalisering 
Nedan följer en tabell av intervjufrågor som vi sällt till våra åtta intervjupersoner. Tabellens 
syfte är att ge en tydlig förståelse för de frågor som valt ut. De intervjupersoner som använder 
sig ut av individuellt belöningssystem har tagit del av samtliga frågor förutom fråga 10-14 
som enbart rör de intervjupersoner som använder sig av kollektivt belöningssystem.  Detta 
gäller även de intervjupersoner som använder sig av kollektivt belöningssystem de har besva-
rat samtliga frågor förutom de som rör det individuellt belöningssystemet, fråga 6-9. 
	   	   	  
Fråga Teoretisk anknytning Motivering 

1-3 Belöningssystem Få en förståelse för hur belö-
ningssystemet är utformat 
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4-5 Belöningssystem Hur påverkar belöningssy-
stemet de anställda?  
 

6-9 Individuellt belöningssystem För att få en förståelse för det 
individuella belöningssyste-
met. 

10-14 Kollektivt belöningssystem För att få en förståelse för det 
kollektiva belöningssystemet. 

15-18 Konkurrens För att ta reda på om konkur-
rens påverkar medarbetarna. 

19-21 Samarbete Allmänt om samarbete. 

22-23 Samarbete Belöningssystemets påverkan 
på samarbetet. 

24-27 Samarbete Samarbetets påverkan. 

	  

3.3.5 Etisk planering för studiens genomförande 
Innan en undersökning skall genomföras är det viktigt att känna till de etiska principer som 
finns (Bryman, 2011). De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att vi skall infor-
mera intervjupersonen om studiens syfte samt att medverkan i studien är frivillig. Intervjuper-
sonerna skall även informeras om hur undersökningen kommer att gå till väga. Samtyckeskra-
vet innebär att intervjupersonen aktivt måste välja att delta i studien. Den tredje etiska princi-
pen konfidentialitetskravet handlar om att intervjupersonernas personuppgifter hanteras med 
försiktighet och är helt konfidentiella. Nyttjandekravet innebär att den empiriska data som 
samlats in endast kommer att användas i studiens syfte (Ibid.). De fyra etiska principerna har 
använts i studien. Genom informationsbladet som skickades ut till intervjupersonerna kunde 
de även läsa sig till att vi valt att använda oss av de fyra etiska principerna. Detta i sin tur 
gjorde att intervjupersonernas intresse för att medverka i studien ökade. För att skydda inter-
vjupersonernas identitet och behålla anonymiteten har vi valt att byta ut namnen mot intervju-
person I1, I2, I3, I4, K5, K6, K7 och K8. I står för att intervjupersonen använder sig av indi-
viduellt belöningssystem och K står för de som använder sig av kollektivt belöningssystem.  
	  

3.3.6 Metod för analys av data 
Med transkribering menas det att intervjumaterialet översätts från ett “talande” språk till en 
skriftlig form (Bryman, 2011). Vid transkribering av intervjuerna har en tematisk analys 
gjorts. Alla intervjuer har spelats in för att ge intervjupersonen full uppmärksamhet och för att 
undvika att de som intervjuar blir distraherade av att föra anteckningar. Detta underlättade 
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också transkriberingen då det var lätt att gå tillbaka och lyssna på intervjun ett flertal gånger, 
samt att det blev enklare för intervjuaren att ta i beaktning vad intervjupersonen säger och hur 
de säger det (Ibid.). Vi valde att lägga fokus på detta, då vi anser att det är av vikt att analy-
sera vad som sägs i detalj för att öka trovärdigheten. Hur intervjupersonen väljer att uttrycka 
sig är också av vikt då vi kan läsa av hur intervjupersonen reagerar vid olika ämnen. Materi-
alet från intervjuerna strukturerades upp och bröts sedan ned i olika teman som sedan skrevs 
ned. Därefter skrevs intervjupersonernas svar kring dessa teman ned för att sedan analysera 
dess likheter och olikheter.  
	  

3.3.7 Studiens tillförlitlighet 
Guba och Lincon tar upp fyra kriterier för att kunna bedöma en studies tillförlitlighet, dessa är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 
2011). Studiens trovärdighet har stärkts genom att alla intervjupersoner har fått tillfälle att gå 
igenom den transkriberade intervjun och därmed fått möjligheten att ändra eller tillägga något 
om de känner sig missförstådda på något vis. Överförbarhet handlar om hur överförbart resul-
tatet är i ett annat sammanhang eller i ett senare skede (Ibid.). Genom täta och detaljrika be-
skrivningar av vad som framkommit i undersökningen är syftet att öka undersökningens över-
förbarhet. Emellertid finns det en medvetenhet om att det kan vara svårt att göra studien återi-
gen i samma kontext och sammanhang vilket då kan leda till vissa avvikelser i svaren. I syfte 
att öka undersökningens pålitlighet har målsättningen varit att spegla en så tydlig och omfat-
tande beskrivning av den empiriska datainsamlingen som möjligt. Citat har även använts ge-
nomgående för att få en rättvis bild av intervjupersonernas beskrivningar. Möjligheten att 
styrka och konfirmera innebär att forskaren inte avsiktligt har låtit sig påverkas av sina egna 
åsikter och värderingar och därmed handlat i god tro när det kommer till genomförandet av 
undersökningen (Ibid.). Vi har i undersökningen kontinuerligt strävat efter att försöka ha en så 
neutral syn som möjligt och inte lägga in egna värderingar. Det underlättades när inspelningar 
av intervjuerna gjordes, då hela intervjun finns dokumenterad ordagrant. För att öka studiens 
pålitlighet har vi även kontinuerligt försökt redogöra för vårt tillvägagångssätt och de val som 
har gjorts under studiens gång. 
	  

3.4 Metodreflektion 
Begreppet belöningssystem har varit ett svårdisskuterat ämne då många av de som kontakta-
des inte var villiga att ställa upp trots anonymitet. De påstod att företaget har som policy att 
inte prata med utomstående om deras belöningssystem i någon utsträckning. Detta har i sin tur 
medfört en svårighet kring att få intervjupersoner till att medverka i studien. Därför tror vi att 
informationsbladet som skickades ut gav en positiv inverkan på intervjupersonerna. De kunde 
då läsa in sig på vad syftet med studien var samt att det framkom i bladet att inga direkta löne-
frågor skulle ställas, vilket idag är ett känsligt ämne för många. Dock så har det varit svårt att 
boka in intervjuer då säljarna har högsäsong och därför inte haft tid att delta i en intervju. In-
nan intervjuerna påbörjades så genomfördes en pilotstudie. Att lägga ner tid på att göra en 
pilotstudie trots att den inte skulle medräknas i studien sågs bara som positivt då den resulte-
rade i bra feedback samt att intervjufrågorna kunde utvecklas och bli bättre. 
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När intervjuerna genomfördes märkte vi att upplägget i intervjuguiden fungerade på önskat 
sätt. Bryman (2011) menar på att det kan bero på att det finns en stor frihet i att ställa oplane-
rade följdfrågor. I och med att öppna frågor användes vid intervjuerna medförde detta att vi 
fick välformulerade svar samt svar på mer än vad frågan gällde, vilket gjorde att vissa frågor 
kunde hoppas över då intervjupersonerna redan hade svarat på frågan. Detta visar på en flexi-
bilitet gällande semistrukturerade intervjufrågor. Vi såg det som rätt beslut att genomföra se-
mistrukturerade intervjuer istället för en enkätundersökning då intervjuerna kommer djupare 
in på ämnet samt att följdfrågor kunde ställas, vilket inte hade fungerat vid en enkätundersök-
ning. Vid intervjuer är det även mer lättillgängligt att kontakta intervjupersonerna i efterhand 
om det är någon fråga som skulle behöva utvecklas.  
	  
För att minska risken att göra egna tolkningar av intervjupersonernas svar så valde vi att spela 
in intervjuerna för att sedan genomföra en transkribering, vilket Silverman (2006) anser som 
en viktig del. Transkribering är något som Trost (2005) anser som tidskrävande. Detta var 
något som vi la märke till då mycket tid gick åt för efterarbete, men att kunna gå tillbaka och 
få med helheten av intervjun sågs som positivt för att kunna framställa ett så sanningsenligt 
resultat som möjligt. 
	  
Vi är även medvetna om det faktum att det är ett känsligt ämne och att det kan ha sin påver-
kan på resultatet genom att det löper en risk att intervjupersonerna inte vågar öppna sig helt. 
Detta är något vi har tagit i beaktning och på grund av det försökte vi att göra intervjuperso-
nerna så bekväma i situationen som möjligt. Detta genom att intervjuerna skedde i en för in-
tervjupersonerna trygg miljö. Vi har även beaktat detta vid utformningen av intervjufrågorna 
då vi har arbetat med att utforma en lämplig ordningsföljd allt eftersom intervjupersonerna 
öppnar sig och blir mer trygga i situationen. De företag som undersökts bestod även av olika 
företag varav sex klädbutiker, en butik som säljer teknologi samt ett telefonfösäljningsföretag. 
Vi är medvetna om att detta också kan ha en påverkan på resultatet då intervjupersonerna kan 
ha olika uppfattning och olika förutsättningar beroende på vad de arbetar med.  
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4. Resultat 
 
Resultatet kommer att behandla de teman som framkommit i intervjuerna, dessa är belönings-
system generellt, individuellt belöningssystem, kollektivt belöningssystem, konkurrens och 
samarbete. Som vi tidigare nämnt kommer intervjupersonerna vara helt anonyma och kommer 
att benämnas som intervjuperson I1, I2, I3 och I4, samtliga har intervjuats utefter ett individu-
ellt belöningssystem. I står då för individuellt. Intervjuperson K5, K6, K7 och K8 har inter-
vjuats utefter ett kollektivt belöningssystem. K står för Kollektivt. 
	  

4.1 Belöningssystem 

4.1.1 Engagemang och motivation 
Säljbranschen använder sig flitigt av olika slags belöningssystem för att de anställda på ar-
betsplatsen ska känna sig engagerade och motiverade, vilket har en inverkan på samarbetet, 
där individuellt- och kollektivt belöningssystem är vanligt förekommande. Samtliga intervju-
personer tycker att det är viktigt att ha ett samarbete som fungerar på arbetsplatsen för att 
känna sig engagerade och motiverade. 
	  
Individuellt belöningssystem 
Intervjuperson I1, I2, I3 och I4 tror att belöningssystemen har en påverkande faktor till enga-
gemang och prestationer på arbetsplatsen och tror att detta kan försvinna hos många vid en 
fast lön. Intervjuperson I3 nämner även faktorer som kan ses som problematiska vid använd-
ningen av belöningssystem, det handlar om när det finns oberoende omständigheter som de 
anställda inte kan påverka, exempelvis när de befinner sig i en lågsäsong. Detta kan i sin tur 
leda till sämre engagemang bland de anställda och även om de försöker att nå de uppsatta 
målen så lyckas de oftast inte helt vilket kan leda till en dålig stämning bland medarbetarna.  
	  
Kollektivt belöningssystem 
Intervjuperson K6 säger bland annat att belöningssystemet påverkar hen positivt och anser att 
det medverkar till en bättre motivation och ett bättre engagemang som resulterar i att ett bättre 
jobb utförs. Resterande intervjupersoner håller med, men belöningssystemet måste då vara 
utformat på rätt sätt. Dock tar intervjuperson K7 upp att hen skulle arbeta lika hårt även om 
företaget tog bort belöningssystemet på arbetsplatsen då hen själv anser sig ha en hög arbets-
moral. Intervjupersonen tror däremot att många andra på arbetsplatsen presterar bättre med ett 
belöningssystem än om de hade haft en fast lön. Som tidigare nämnts så kan det finnas om-
ständigheter som kan leda till sämre engagemang, detta är även något som K5 tar upp att hen 
upplever, främst när det är så kallad lågsäsong på arbetsplatsen. Dåligt engagemang är även 
något som intervjuperson K8 tar upp, hen tycker att belöningssystemet normalt sätt gör hen 
mer engagerad och motiverad i sitt arbete men ser en nackdel med belöningssystem då det 
kan dra ner engagemanget om kollegor inte arbetar lika hårt för att nå exempelvis ett uppsatt 
mål. Det i sin tur kan leda till att det drar ner hela engagemanget på arbetsplatsen. Detta kan 
sedan komma att påverka relationen och samarbetet mellan de anställda på företaget till det 
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sämre. K8 nämner även att det skulle kunna se annorlunda ut om belöningssystemet hade va-
rit utformat på ett annat sätt. 
	  
Individuellt- kontra kollektivt belöningssystem 
Alla intervjupersoner är överens om att belöningssystem överlag leder till bättre relationer 
mellan de anställda samt ökar motivation och engagemang när det är utformat på rätt sätt. Om 
det inte är utformat utifrån företagets och de anställdas behov så nämner några av intervjuper-
sonerna dock att det kan leda till en negativ effekt med användningen av belöningssystem. 
	  

4.1.2 Belöningssystem respektive fast lön 
Vi valde att fråga intervjupersonerna om de hellre skulle föredra en fast lön framför ett belö-
ningssystem med monetär belöning. Detta för att se hur stor påverkan det har på effektivitet 
och motivation, vilket hänger samman med hur samarbetet och relationen fungerar mellan de 
anställda. 
	  
Individuellt belöningssystem 
Intervjupersonerna I1, I3 samt I4 anger att de hellre skulle vilja ha en fast “medelhög” lön än 
en lön som är baserad på belöning. Deras val av att själva vilja ha en fast lön grundar sig i att 
undgå att känna stress och press till att prestera för att nå sina mål, som i sin tur leder till 
högre lön. Pressen och stressen kan få en negativ påverkan på hur de anställda mår samt hur 
de beter sig gentemot andra på arbetsplatsen. De tre intervjupersonerna understryker dock att 
detta enbart är ur deras egen synvinkel och bekvämlighet och att de tror att det kan ge en ne-
gativ effekt på motivationen hos de anställda i övrigt. De anser att om de skulle ersätta belö-
ningssystemet med en fast lön skulle det dra ner på både motivation och effektivitet hos de 
anställda. Detta är något som även intervjuperson I2 håller med om och därmed säger: 
	  

“Att byta ut vårt belöningssystem mot en fast lön skulle definitivt ha en 
negativ påverkan. De anställda har då inget att kämpa för och då går 
man bara till jobbet för att få dagarna att gå. Om man jämför vårt före-
tag för några år sedan när vi inte använde oss av belöningssystem med 
nu när vi har belöningssystem, så kan man se att försäljningssiffrorna är 
helt annorlunda.” 

	  

Kollektivt belöningssystem 
Intervjuperson K6 är positiv till sitt nuvarande belöningssystem och känner inget behov av att 
byta till fast lön. Hen menar på att det är viktigt att hitta en balans mellan den fasta lönen och 
belöningen och att grundlönen redan från början måste vara relativt hög men att belöningsde-
len också den ska bestå av en betydande del så det finns något att kämpa för. Hen anser att en 
fast lön skulle kunna leda till att de anställda inte anstränger sig fullt ut. Intervjuperson K7 
berättar att hen är kluven angående detta och att intervjupersonen uppskattar den gemenskap 
som de idag har tack vare användningen av det kollektiva belöningssystemet som de använder 
sig av på företaget. Samtidigt nämner intervjupersonen att hen tycker att det vore skönt med 
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en fast lön och att det skulle kunna leda till en förbättring då K7 menar på att användningen 
av belöningssystem kan leda till en mer stressad arbetsmiljö gentemot vid fast lön. Hen tror 
därför att införandet av en fast lön skulle kunna medverka till en ännu bättre arbetsmiljö och 
kanske i och med det leda till en bättre relation mellan kollegorna. Dock påpekar intervjuper-
sonen att det finns en risk för att engagemanget hos de anställda kan minska vid införandet av 
en fast lön. Däremot anser intervjuperson K5 att det i deras fall inte skulle ha någon bety-
dande påverkan då företaget har som policy att personalen inte får använda sig av för mycket 
merförsäljning så att kunderna känner sig pressade och påtvingade, vilket gör att det inte 
skulle ge någon tydlig skillnad. Intervjuperson K8 anser också att det i hens fall inte skulle bli 
så stor skillnad då belöningen består av en så pass liten volym gentemot den fasta lönen. Där-
för tror inte heller intervjupersonen att en fast lön skulle ha sådan stor inverkan på de anställ-
das relation till varandra eller samarbetet mellan dem.  
	  
Individuellt- kontra kollektivt belöningssystem 
Sammanfattningsvis tycker många av intervjupersonerna att det vore bekvämt att ha en fast 
lön men att det skulle kunna påverka både hur de själva och deras medarbetare engagerar sig i 
sitt dagliga arbete, samt att det i många fall skulle ha en påverkan på samarbetet och relation-
en mellan de anställda. Dock kan införandet av fast lön påverka åt det negativa hållet eftersom 
vissa anser att det skulle innebära en minskad motivation och engagemang vilket i sin tur kan 
leda till ett sämre samarbete och relation mellan de anställda. 
	  

4.2 Individuellt belöningssystem 
På frågan om hur intervjupersonerna anser att belöningssystemet påverkar deras arbete svarar 
intervjuperson I1, I2 och I4 att belöningssystemet gör att de presterar bättre. De blir peppade 
och motiverade av det individuella belöningssystemet. Intervjuperson I1 anser att det som 
ligger bakom motivationen är den monetära belöningen som ges utefter individens individu-
ella prestation. Intervjuperson I2 anser att en ytterligare faktor förutom den monetära belö-
ningen som gör hen motiverad är att ha uppsatta mål att sträva mot. I3 tar också upp en effekt 
av det individuella belöningssystemet som är av negativ karaktär och kan dra ner samarbetet 
på arbetsplatsen: 
	  

“Eftersom belöningen består av en sådan stor del av min lön så kan jag 
känna en press på mig själv att prestera varje månad för att nå en viss 
summa pengar för att kunna klara av mina levnadskostnader. Det kan 
göra att jag känner mig stressad och det påverkar mig väldigt mycket på 
ett personligt sätt när det går dåligt.” 

	  
Detta är sammankopplat med vilka för- och nackdelar intervjupersonerna känner om belö-
ningssystemen. Detta är något som intervjuperson I4 håller med I3 om, det är en nackdel med 
den ovisshet som finns med att få in tillräckligt med pengar varje månad, I4 anser att detta kan 
vara en medverkande faktor till att samarbetet försämras. Samtidigt ser intervjuperson I4 en 
fördel med att belöningen är baserad på den individuella prestationen. Detta är även något 
som intervjuperson I1 ser som positivt, dock kan det övergå till ett stressmoment om personen 
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i fråga känner att denne måste prestera mer än vad denne klarar av, vilket kan resultera i ut-
brändhet. Detta är något som intervjuperson I2 också tar upp att det kan förekomma men an-
ser sig inte ha denna negativa effekt på sin arbetsplats. Intervjuperson I2 nämner följande: 
	  

“Just nu ser jag inte någon nackdel med belöningssystemet eftersom vi i 
dagsläget har en sådan bra balans mellan belöning och den fasta lönen. 
Jag tror dock att om vi hade haft en större del belöning och en mindre fast 
lön att det hade skapat en förändring av vårt förhållande på arbetsplatsen 
och skapat en negativ konkurrens och fulspel mellan oss.”  

	  
Intervjuperson I2 nämner också att relationen till varandra kan ha en påverkan på varför de 
har ett så bra samarbete. Intervjupersonen nämner att de har en väldigt bra relation till 
varandra och att samarbetet fungerar bra inom gruppen, vilket resulterar i att om det uppstår 
något agg gentemot varandra så kan de anställda prata om det och ha en öppen dialog för att 
lösa problemet. Intervjuperson I1, I3 och I4 nämner att de tycker att stämningen och relat-
ionen vanligtvis är bra mellan de anställda när alla säljer bra och när det går bra för alla. 
Däremot om det går sämre för någon så kan det leda till en viss konkurrens och avundsjuka 
vilket leder till en sämre stämning på arbetsplatsen. Intervjuperson I3 nämner även att hen 
tror att det kan bli mer slitningar i gruppen vid användning av individuellt belöningssystem 
då pengar är en känslig faktor och något som alla är beroende av. 
	  
Sammanfattningsvis anser intervjupersonerna att det individuella belöningssystemet gör dem 
motiverade, men att det dock hos vissa av dem kan framkalla en negativ stress. Detta är även 
något som kan vara en nackdel, att vara stressad och för hög press på sig själv kan påverka 
hälsan. De flesta anser att de har en god relation till sina kollegor, men vissa anser att den 
ibland kan påverkas till det sämre då de inte behöver samarbeta på samma sätt som om de 
hade använt sig av ett kollektivt belöningssystem. 
	  

4.3 Kollektivt belöningssystem 
Intervjuperson K6 och K7 tycker att det kollektiva belöningssystemet påverkar dem positivt i 
sitt arbete. De anser att gruppen på arbetsplatsen arbetar tillsammans mot de uppsatta målen 
inom företaget. Däremot tar intervjuperson K8 upp att i ett kollektivt belöningssystem så arbe-
tar medarbetarna nära sina kollegor och därför kan samarbetet påverkas beroende på vilka 
som arbetar tillsammans. Detta är även något som K5 håller med om. 
	  
När det kommer till för- och nackdelar med ett kollektivt belöningssystem tar intervjuperson 
K7 upp följande: 
	  

“Fördelen är att det blir bättre sammanhållning i gruppen och det i sin 
tur skapar bättre relation mellan oss, när vi tillsammans kämpar mot 
samma mål gör det att vi känner oss som ett team. Det negativa är att jag 
tror att jag skulle få ut mer lön genom att ha ett individuellt belöningssy-
stem, då jag är väldigt engagerad och driven som person. Men jag tycker 
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att samarbetet och relationen till mina kollegor är viktigare än en högre 
lön, så jag har hellre ett kollektivt belöningssystem än ett individuellt.” 

	  
Detta är något som intervjuperson K6 håller med om. Intervjupersonen tar upp ännu en nega-
tiv effekt med kollektivt belöningssystem vilket är att de anställda som inte arbetar så många 
timmar i deras företag inte får ta del av belöningssystemet. Detta kan leda till att dessa perso-
ner inte känner sig inkluderade i teamet och därför kanske inte engagerar sig lika mycket, 
vilket i sin tur påverkar de andra medarbetarna på arbetsplatsen. När det kommer till intervju-
person K8 så anser hen att kollektivt belöningssystem skulle fungera på hens arbetsplats om 
kollegorna hade varit mer öppna mot varandra, vilket även skulle förbättra kommunikationen 
på arbetsplatsen. Den nackdel som finns just nu är att K8 tycker att systemet inte fungerar i 
den situation de är i. Samtidigt ser intervjuperson K5 fördelen med kollektivt belöningssystem 
då medarbetarna peppar och hjälper varandra. 
	  
K5 tycker att samarbetet på arbetsplatsen fungerar bra gruppvis, men påpekar att alla på ar-
betsplatsen inte samarbetar tillsammans på ett bra sätt, vilket är något som K5 vill se en för-
bättring i. Intervjuperson K6 tycker att de har ett bra samarbete på arbetsplatsen men nämner 
även att prestationerna är olika fördelade beroende på vilka som arbetar. Detta är någonting 
intervjuperson K8 också tar upp, prestationerna är väldigt varierande, trots att arbetet sker i 
grupp så väljer vissa att inte prestera lika mycket. Intervjupersonen påpekar även att det finns 
ett fåtal personer som utnyttjar andra på arbetsplatsen och låter därmed de andra göra jobbet. 
Intervjuperson K7 upplever inte att engagemang är ett problem på hens arbetsplats, hen för-
klarar att det finns dem som har både mer och mindre kunskap om arbetet bland de anställda 
men att alla engagerar sig och kämpar. K7 menar att det kan bero på rekryteringen och att 
företaget medvetet har lagt fokus på att attraherat personer som är drivna och engagerade, 
samt att företaget lägger stor vikt på det vid en rekrytering. 
	  
Av de fyra intervjuerna för kollektivt belöningssystem var det intervjuperson K5, K7 och K8 
som upplevde så kallade självoffer på arbetsplatsen. Intervjuperson K8 nämner att förutom att 
det finns personer som utnyttjar andra och ändå får identisk belöning på hens arbetsplats så 
finns det även personer som arbetar hårt men att prestationen sedan inte syns utåt sett, trots att 
de arbetar hårdare så får de ändå samma belöning och inget beröm. Detta är även något som 
både K7 och K5 bekräftar. När det kommer till personer som arbetar inom en grupp och som 
presterar och tillför mycket till gruppen utan att det syns utåt sett så nämner intervjuperson K5 
följande: 
	  

“Jag anser att det finns självoffer på min arbetsplats då det finns perso-
ner som sliter och gör mycket, men som sedan inte syns utåt sett och 
därmed inte får beröm, men de får ändå samma belöning som oss 
andra.” 

	  
K7 menar på att det är trist att en person presterar så pass mycket men utan att någon riktigt 
ser det, men menar sedan att det i slutändan är bra med självoffer då hen anser att det ökar 
gruppens produktivitet överlag, vilket även K8 instämmer i. 
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Sammanfattningsvis när det kommer till användandet av det kollektiva belöningssystemet så 
finns det delade meningar. Nästintill alla känner att de har en god relation och samarbete till 
sina kollegor, men vissa anser att det skulle kunna förbättras. De nackdelar som kommer upp 
är att alla inte engagerar sig och presterar lika mycket. När det kommer till självoffer är det tre 
av de fyra intervjupersonerna som anser sig ha det på sin arbetsplats, de tycker att det är trå-
kigt att de inte belönas för den prestation som utförs men att de är glada att ha det då det gör 
att gruppen tillsammans blir mer produktiv. 
	  

4.4 Konkurrens 
Samtliga intervjupersoner ser på konkurrens inom företaget som en slags tävling mellan med-
arbetarna. Bland annat nämner intervjuperson I1 följande: 
	  

“Konkurrens är att man vill vara bättre än kollegorna och att man vill 
göra bättre ifrån sig än dem.” 

	  
Individuellt belöningssystem 
Två som arbetar med individuellt belöningssystem, I3 och I4 ser både positivt och negativt på 
konkurrens. De fördelar som de bland annat nämner är att de anställda arbetar hårdare och att 
de anstränger sig mer när konkurrens existerar på arbetsplatsen. De negativa effekterna som 
kom upp var bland annat att det kan uppfattas som påfrestande med för stor konkurrens då det 
kan leda till att det skapar en negativ stress hos de anställda, vilket i sin tur kan leda till att de 
anställda får ett sämre välmående. Intervjuperson I1 och I2 hade däremot motsatta synsätt på 
konkurrens. Intervjuperson I2 anser att konkurrens endast kan ses som positivt då de anställda 
kämpar hårdare när en viss mängd konkurrens finns. Medan intervjuperson I1 ser konkurrens 
enbart som negativt, då det kan leda till osämja mellan de anställda och väljer då att backa 
istället för att bli mer motiverad till sitt arbete. 
	  
Två av intervjupersonerna som använder sig av individuellt belöningssystem anser att konkur-
rens påverkar deras beteende och beslutsfattande. Intervjuperson I3 nämner att hen ibland kan 
använda sig av “fula” knep för att dra till sig kunderna, men att hen inte hade handlat så om 
hen inte hade känt av konkurrensen. Detta motsäger sig mot intervjuperson I1 som också an-
vänder sig av individuellt belöningssystem, hen agerar på motsatt sätt än intervjuperson I3. 
Intervjuperson I1 blir istället mer tillbakadragen och låter istället sina medarbetare ta kunden 
för att undvika konflikter. 
	  
Kollektivt belöningssystem 
Samtliga intervjupersoner som använder sig av kollektivt belöningssystem anser att konkur-
rens på arbetsplatsen både kan vara positivt och negativt. Intervjuperson K7 berättar bland 
annat att konkurrens bidrar till att de anställda anstränger sig mer, men menar också på att 
detta kan gå till överdrift vid för hård konkurrens. Det kan då istället få en negativ effekt, om 
pressen blir för stor så kan en negativ stress uppstå hos de anställda, vilket i sin tur bidrar till 
att de anställda mår sämre på arbetsplatsen och att samarbetet blir sämre mellan kollegorna. 
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Detta är något som K5, K6 samt K8 håller med om. Intervjuperson K8 tar också upp en ytter-
ligare negativ faktor som kan infinna sig vid hög upplevd konkurrens, detta inträffar när foku-
sen hos de anställda ligger på fel saker och bidrar då till att de anställda fokuserar på att för-
störa för varandra istället för att hjälpa och gynna varandra. 
	  
Två av intervjupersonerna som använder sig av kollektiv belöning anser att konkurrens påver-
kar deras beteende och beslutsfattande. Intervjuperson K6 och K7 berättar att de agerar på 
liknande sätt vid konkurrens, de kämpar lite hårdare än vad de normalt skulle göra, detta för 
att visa sig bättre än deras kollegor.  
	  
Individuellt- kontra Kollektivt belöningssystem 
Sammanfattningsvis anser sex av de totalt åtta intervjupersonerna att konkurrens både kan ha 
sina för- och nackdelar, dock stod två intervjupersoner som använder sig av individuellt belö-
ningssystem ut i sina åsikter där ena enbart tyckte att konkurrens var negativt och den andra 
enbart tyckte att konkurrens var positivt. Intervjupersonen som enbart anser att konkurrens är 
negativt tycker att konkurrens gör hen omotiverad och mer reserverad. Intervjupersonen som 
enbart ser positivt på konkurrens anser däremot att det enbart leder till ökade prestationer hos 
de anställda. Två intervjupersoner från varje belöningssystem anser att konkurrens påverkar 
deras beteende och agerande. 
	  

4.5 Samarbete 
Samtliga intervjupersoner är eniga om vad samarbete innebär, intervjuperson K8 Sammanfat-
tar det på följande sätt: 
	  

“Samarbete för mig är när en grupp arbetar tillsammans för att nå ett 
gemensamt mål. Det gäller att hjälpa varandra.” 

	  
Individuellt belöningssystem 
Intervjupersonerna I1, I3 samt I4 anser att samarbetet och relationen till varandra på deras 
arbetsplats kan variera. Intervjuperson I3 anser att de inte behöver samarbeta på arbetsplatsen 
då de arbetar individuellt och mot olika mål, trots detta tycker intervjupersonen att samarbete 
på arbetsplatsen i vanliga fall är viktigt. Intervjupersonen nämner emellertid att hen samtidigt 
tycker att relationen till sina medarbetare är bra, trots att de inte samarbetar med varandra. 
Intervjuperson I4 nämner också att de arbetar individuellt och är därför inte beroende av 
varandra på något sätt i arbetet, trots detta berättar intervjupersonen att de anställda ändå för-
söker att pusha varandra till att göra ett bra jobb. Intervjuperson I1 säger att de inte lägger så 
stort fokus på samarbetet och att hen får motivera sig själv då det är ens eget ansvar beroende 
på hur högt individerna själva väljer att sikta. Intervjupersonen tar även upp att medarbetarna 
på arbetsplatsen inte är lika öppna och engagerade i varandra och vill inte heller komma 
varandra för nära vid ett individuellt belöningssystem. Detta för att de andra medarbetarna 
inte ska se ens svagheter och på så sätt kunna dra nytta av det. Intervjuperson I2 tycker däre-
mot att samarbetet och relationen till varandra på arbetsplatsen fungerar väldigt bra och anser 
att det är en viktig komponent, I2 säger följande: 
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“Samarbetet fungerar superbra på vår arbetsplats! Jag tror att man 
måste ha ett fungerande samarbete på arbetsplatsen för att kunna trivas. 
En anledning till varför jag tror att vi har så bra samarbete är att vi har 
sån bra balans mellan fast lön och belöning och låter inte den rörliga de-
len ta över.” 

	  
Anledningen till varför de har en så bra relation är för att de är öppna mot varandra och att det 
är en så bra balans mellan den fasta lönen och belöningen. Detta är något som I1, I3 och I4 
inte kan hålla med om. De tycker att det individuella belöningssystemet påverkar deras relat-
ion till det negativa. De tror att det dels kan bero på att belöningen har en för stor påverkan på 
deras totala lön. I4 nämner bland annat att belöningssystemet inte kräver att kollegor behöver 
samarbeta eller umgås med varandra, fokus ligger istället på att se till att nå sina egna mål, 
vilket kan leda till en klyfta mellan medarbetarna på arbetsplatsen. I3 anser dock att de idag 
har en god relation till varandra men att den kan påverkas av belöningssystemet. I1, I3 och I4 
tror att relationen skulle se bättre ut om de istället hade arbetat med ett kollektiv belöningssy-
stem då de skulle arbeta tillsammans mot samma mål och inte konkurrera med sina respektive 
kollegor på samma sätt som de gör idag. 
	  
Något som både I1, I2, I3 och I4 håller med om är att samarbete och motivation hör ihop, 
trots att flera av intervjupersonerna inte behöver samarbeta så mycket på arbetsplatsen. Inter-
vjuperson I2 nämner att utan ett bra samarbete skulle hen inte känna sig motiverad att varken 
gå till jobbet eller göra sitt jobb. Dock nämner intervjuperson I1 och I3 att om de hade bytt till 
ett kollektivt belöningssystem så tror de att det skulle ha en positiv påverkan på samarbetet 
och motivationen. Vilket I4 håller med om då hen anser att det är viktigt att känna sig motive-
rad men då de arbetar så pass självständigt så blir hen inte så motiverad av sina medarbetare. 
	  
När det kommer till kunskapsspridning på arbetsplatsen och att medarbetare delar med sig av 
sina kunskaper så anser intervjupersonerna I2 och I3 att det har en bra kunskapsspridning på 
arbetsplatsen. I3 nämner följande: 
	  

“Vår arbetsplats har lagt mycket tid och arbete för att få kunskapssprid-
ningen att fungera och vi jobbar mycket med “best practice” som hand-
lar om att lära varandra. Vissa saker vill man dock hålla sig för sig själv 
då vi arbetar med individuellt belöningssystem. Om vi hade arbetat med 
kollektivt belöningssystem skulle jag nog ha lättare att dela med mig av 
alla mina så kallade knep för då skulle även jag tjäna på att dela med 
mig då vi skulle sträva mot samma mål.” 

	  
Intervjuperson I1 och I4 berättar att deras kunskapsspridning skulle kunna bli bättre på ar-
betsplatsen. Intervjuperson I4 nämner att det finns en frånvaro av kunskapsspridning på ar-
betsplatsen men att hen i vissa fall kan dela med sig av sin kunskap till de medarbetare som 
hen har en nära relation till. Detta kan bli ett problem när nyanställda kommer in i företaget 
då de inte känner någon sen tidigare. Detta är även något som intervjuperson I1 tar upp då 
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hen också lägger tyngd vid att om intervjupersonen själv delar kunskap med sina medarbe-
tare så kan det leda till att hens kollega säljer bättre än hen själv.  
	  
När intervjupersonerna fick frågan om de skulle göra något annorlunda om de inte behövde ta 
hänsyn till sina medarbetare så ansåg I2, I3 och I4 att de inte skulle ha gjort något annorlunda. 
Den enda som skulle agerat annorlunda är intervjupersonen I1 som anser att hen skulle pre-
stera bättre siffermässigt om hen inte alls skulle behöva ta hänsyn till sina medarbetare och 
dela med sig av sina kunder till någon kollega. 
	  
Sammanfattningsvis finns det delade meningar om det individuella belöningssystemet när det 
kommer till samarbete. Alla intervjupersoner anser att samarbete är viktigt på arbetsplatsen 
men att några av de inte samarbetar speciellt mycket då de arbetar så pass individuellt. Dock 
sticker intervjuperson I2 ut då hen anser att det inte skulle fungera om de inte samarbetade på 
arbetsplatsen, och anser att de har ett bra samarbete på arbetsplatsen. Detta gäller även moti-
vation, I2 anser att medarbetarna motiverar hen medan de andra intervjupersonerna anser att 
de inte motiveras speciellt mycket av medarbetarna då det istället uppstår en konkurrens. När 
det kommer till kunskapsspridning tycker två av intervjupersonerna att de har ett bra kun-
skapsutbyte medan de andra två intervjupersonerna anser att det skulle vara bra om det hade 
fungerat bättre. Det är enbart en av intervjupersonerna som anser sig skulle agera annorlunda 
om hen inte behövde ta hänsyn till sina kollegor på arbetsplatsen. 
	  
Kollektivt belöningssystem 
Intervjuperson K8 anser att samarbetet på arbetsplatsen idag fungerar bättre med vissa medar-
betare än med andra, då somliga personer är mer öppna för att samarbeta än vad andra är. K5, 
K6 och K7 tycker att samarbetet och relationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen funge-
rar bra. Intervjuperson K6 berättar att de på hens arbetsplats har en “teamkänsla” och att de 
hjälper och uppmuntrar varandra.  
	  
Intervjupersonerna K6 och K7 berättar att de anser att det kollektiva belöningssystemet oftast 
påverkar samarbetet och relationen mellan kollegorna på ett positivt sätt. Intervjuperson K7 
nämner att belöningssystemet som de använder sig av på deras arbetsplats påverkar deras re-
lation mot det bättre och att de anställda känner att belöningssystemet för dem närmare 
varandra, då de tillsammans kan vara glada över att de nått sitt mål som ett team. Intervjuper-
son K7 tycker också att belöningssystemet bidrar till att de anställda känner sig mer samman-
svetsade och att samarbetet påverkas på ett positivt sätt. Hen tar dock upp att det finns en 
nackdel med belöningssystem generellt då intervjupersonen menar på att belöningssystemet 
inte får tillföra för mycket stress och press på de anställda, då det kan komma att få en negativ 
påverkan på samarbetet och relationen. Intervjuperson K5 tror inte att deras belöningssystem 
har någon större inverkan på medarbetarnas relation på arbetsplatsen, detta tror intervjuperso-
nen kan bero på att belöningsdelen består av en sådan liten och obetydlig del. Intervjuperson 
K8 tycker att belöningssystemet även påverkar deras relation till varandra på ett negativt sätt. 
Intervjuperson K8 berättar vidare att det kollektiva belöningssystemet kan bidra till positiv 
påverkan på relationen när samarbetet fungerar och när alla presterar lika. Om samarbetet från 
början är dåligt och medarbetarna inte presterar lika mycket kan det dock leda till att relation-
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en blir ännu sämre med kollektivt belöningssystem eftersom dess nedgång påverkar alla indi-
vider. 
	  
Intervjuperson K7 tycker att samarbetet på arbetsplatsen påverkar motivationen och tar samti-
digt upp att det är en viktig del att medarbetarna peppar varandra och detta får intervjuperso-
nen att vilja gå till jobbet när hen är medveten om att det finns bra arbetskamrater där. Detta 
är något som både K5 och K6 håller med om och intervjuperson K6 säger att det är roligt att 
gå till arbetet när de har en så bra sammanhållning kollegorna emellan. Intervjuperson K8 
håller med föregående intervjupersoner om att samarbetet på arbetsplatsen har en stor roll i 
hur motiverade de anställda känner sig. Dock berättar K8 att detta är någonting hen inte kan 
dra nytta av på sitt arbete till fullo då samarbetet inte fungerar mellan alla de anställda på hens 
arbetsplats. 
	  
Samtliga intervjupersoner som arbetar med ett kollektivt belöningssystem anser att kunskaps-
spridningen inom företaget fungerar bra. Intervjuperson K7 nämner bland annat att de hjälper 
varandra och att det är en viktig del, ju mer de sprider kunskapen desto bättre försäljning blir 
det och det i sin tur leder till att det är lättare att nå målen. Intervjuperson K6 nämner att det 
vid en bra fungerande kunskapsspridning är lättare att lära varandra om deras olika “knep”, 
vilket intervjuperson K5 instämmer i. Intervjuperson K8 berättar också att de anställda är bra 
på att sprida kunskap och det enda negativa skulle kunna vara att vissa på arbetsplatsen inte är 
villiga att ta emot kunskapen och inte heller villiga att lära sig nya saker.  
 
Intervjupersonerna fick frågan om de skulle gjort något annorlunda om de inte behövde ta 
hänsyn till sina medarbetare, vilket intervjuperson K5, K7 samt K8 berättar att de hade gjort. 
Intervjuperson K6 ansåg att hen inte skulle agera på något annat sätt än vad hen gör idag. In-
tervjuperson K5 berättar att hen anser att fokus bland de anställda idag ligger på försäljning 
och att hen anser att det istället borde ligga mer på att få kunderna att känna sig tillfredsställda 
och nöjda. Detta är något intervjupersonen skulle göra annorlunda om hen inte behövde tänka 
på sina medarbetare och deras fokusering och mål. Intervjuperson K7 tror att hen skulle få en 
högre lön om hen inte behövde hjälpa och lägga ner så mycket tid och fokus på sina kollegor 
och då istället bara kunna fokusera på sig själv. Intervjuperson K8 anser att hen skulle bli 
ännu mer motiverad och arbeta hårdare om hen inte behövde ta hänsyn till sina medarbetare, 
då vissa medarbetare idag drar tillbaka hen då de varken är engagerade eller presterar bra, 
vilket leder till en negativ stämning på arbetsplatsen. 
	  
Sammanfattningsvis anser de flesta som använder sig av kollektivt belöningssystem att de 
har ett bra samarbete på arbetsplatsen. De anser att de tillsammans motiverar och hjälper 
varandra och får en så kallad teamkänsla. Dock finns det även nackdelar med kollektivt be-
löningssystem om medarbetarna inte känner att alla presterar på lika hög nivå samt att det 
kan vara en stressfaktor att använda sig av belöningssystem. Samtliga intervjupersoner anser 
även att kunskapsutbytet fungerar bra, och att de är bra på att dela med sig av sina kunskap-
er. Men det kom även fram att det skulle kunna förbättras då vissa inte är villiga att ta emot 
ny information. Tre av fyra intervjupersoner skulle agera annorlunda om de inte skulle be-
höva ta hänsyn till sina medarbetare. 
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5. Analys 
Analysen kommer att utgå från den analysmodell som tidigare redovisats. Analysen kommer 
att beröra belöningssystemens utformning samt samarbete. 

5.1 Belöningssystemens utformning 
Enligt Ladley et al. (2015) är avsikten med belöningssystem att få sina anställda engagerade 
och motiverade. Detta är något som denna studie även visar på. Intervjupersonerna som med-
verkade i studien anser att det är en viktig del att få känna sig motiverad på arbetsplatsen. Fem 
av de åtta som deltog i studien, varav fyra som använder sig av individuellt belöningssystem 
påpekade även att borttagningen av belöningssystemet skulle minska engagemanget hos de 
anställda. Ladley et al. (2015) och Bartol et al. (2002) menar på att för att de anställda ska 
känna sig mer motiverade måste belöningssystemet vara utformat utifrån de anställdas och 
företagets behov, vilket en av intervjupersonerna som använder sig av kollektivt belöningssy-
stem kunde relatera till. Intervjupersonen anser att belöningssystemet skulle ha motiverat mer 
och att hen skulle vara mer engagerad i arbetet om belöningssystemet hade utformats på rätt 
sätt. Enligt Cäker (2013) kan missnöje medföra att de anställda väljer att lämna arbetsplatsen. 
Tre av de som använde sig av individuellt belöningssystem kan även relatera till detta, då de 
känner att deras belöningssystem är utformat på ett sätt som medför en stor press och stress 
hos de anställda.  
	  
I Kuhns et al. (2003) studie kommer de fram till att intervjupersonerna föredrar individuellt 
belöningssystem framför fast lön. Det motsäger sig vår studie då tre av fyra intervjupersoner 
föredrar att ha en fast lön framför sitt nuvarande individuella belöningssystem. Detta stärks 
däremot av Jäghults (2005) påstående om att fast lön föredras framför individuell belöning. 
En av intervjupersonerna tar upp att hen upplever en allt för stor ovisshet i sin lön och att hen 
upplever en stor stress och press i och med detta, vilket också påverkar både motivation, en-
gagemang och relationen mellan de anställda på ett negativt sätt. En annan av de fyra inter-
vjupersonerna som använder sig av individuell belöning har dock inte något intresse av att 
byta belöningssystemet mot en fast lön, då hen anser att de har en bra balans mellan den fasta 
lönen och belöningen på arbetsplatsen. Det i sin tur påverkar samarbetet, relationen och moti-
vationen på ett positivt sätt och kan vara en betydande faktor till hur samarbetet fungerar på 
arbetsplatsen.  
	  
För att samarbetet ska fungera som bäst behöver det vara en naturlig balans mellan den fasta 
lönen och belöningen. Den fasta delen måste vara så pass hög så att de anställda klarar av sina 
levnadskostnader samtidigt som den rörliga delen måste ha en sådan inverkan så att de blir 
engagerade, men den får inte vara så pass hög så att de anställda känner sig för pressade och 
stressade samt att negativ konkurrens uppstår. Detta är något som kan kopplas till Roths 
(2014) tre-nivådelade modell där det först delas ut en fast lön som sedan kompletteras med 
två olika belöningar, en belöning som baseras på samarbete och en belöning som baseras på 
företagets gemensamma prestation och som alla de anställda i företaget kan dra nytta av. 
Denna modell medför ett engagemang och en positiv energi hos de anställda samt genererar i 
ett bättre samarbete. 
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I vår studie har det framkommit att belöningssystemet skulle kunna tillfredsställa de anställda 
och påverka engagemanget, relationen och samarbetet på ett positivt sätt genom att hitta en 
balans mellan fast lön och belöning. Båda belöningssystemen i vår studie har följt Roths 
(2014) tre-delade modell i det första steget och det tredje steget till en viss del. Både det indi-
viduella belöningssystemet samt kollektiva belöningssystemet använder sig till viss del av det 
tredje steget då samtliga företag belönar de anställda utefter dess prestationer. I det tredje ste-
get i Roths (2014) modell belönas alla inom företaget oavsett vilken roll de har med identiska 
belöningar, inom det kollektiva belöningssystemet tar de tillvara på detta genom att ge iden-
tisk belöning till samtliga inom gruppen, dock tilldelas inte alltid alla i företaget denna belö-
ning, utan det baseras på vilken roll den anställde har. Det individuella belöningssystemet 
belönar de anställda utifrån deras individuella prestation, och belöningen kan variera beroende 
på individ och prestationen och därmed kan en koppling göras till steg tre genom belöning 
utifrån prestation. Steg två i Roths (2014) modell handlar om att belöna utefter samarbete och 
att inte bara basera belöningarna utefter de anställdas prestation. Detta är en viktig del för att 
få en fungerande gruppdynamik på arbetsplatsen. Ladley et al. (2015) trycker även på vikten 
av att kunna samarbeta på arbetsplatsen oavsett vilken typ av belöningssystem som används, 
vilket de flesta intervjupersonerna med individuellt belöningssystem upplever som bristfälligt. 
Samarbetet i det kollektiva belöningssystemet var även något som skulle kunna utvecklas, 
därför tror vi att införandet av en belöningsdel som baseras på samarbete kan gynna samar-
betet på arbetsplatsen till det bättre.  
	  
Genom att använda sig av en modell med tre steg blir det lättare att strukturera upp hur belö-
ningen och den fasta lönen ska balanseras mellan varandra och om man då också har balansen 
i åtanke vid användandet av denna modell kommer även balansen mellan den fasta lönen och 
belöningen att förbättras. Balansen är även något som många av intervjupersonerna ser som 
bristande i dagsläget. De anser att balansen mellan den fasta lönen och belöningen har en ne-
gativ effekt. Detta genom att belöningsdelen antingen är för låg och inte anses som tillräckligt 
motiverande eller också anses den som för hög och därmed kan den skapa en negativ stress 
och press på de anställda. 
	  

5.2 Samarbete 
Jacobsens och Thorsviks (2008) modell illustrerar att de fyra stegen motivation, avsett bete-
ende, faktiskt beteende samt prestationer påverkas av underliggande faktorer såsom social 
tillhörighet, uppgifter och riktlinjer, beroende av andra samt bedömning och belöning. Dessa 
steg kan även kopplas till analysmodellen. 
	  
Det första steget belyser att den sociala tillhörigheten påverkar motivationen vilket är något 
som stöds i denna studie då samtliga intervjupersoner anser att samarbete är en viktig kompo-
nent för att uppleva motivation på arbetsplatsen. Dock framkommer det i studien att det finns 
ett antal intervjupersoner som känner att samarbetet på arbetsplatsen upplevs som bristfällig. 
Intervjupersonernas uppfattning beträffande samarbete på arbetsplatsen varierar beroende på 
vilken typ av belöningssystem som används på arbetsplatsen. Tre av de fyra intervjupersoner-
na som använder sig av individuellt belöningssystem anser sig inte behöva engagera sig i 
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samarbete med sina kollegor. Det finns inte heller något större behov av samarbete kollegorna 
emellan för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Detta är något som Markovas et al. 
(2011) tar upp då de menar på att individuellt belöningssystem kan minska samarbetsför-
mågan, men Ladley et al. (2015) anser att samarbetet måste fungera oavsett om ett individu-
ellt belöningssystem används. Intervjupersonerna nämner även att de anser att samarbetet 
skulle påverkas till det positiva om ett byte skulle ske från deras nuvarande individuella belö-
ningssystem till ett kollektivt belöningssystem. Den sista intervjupersonen som använder sig 
av individuellt belöningssystem tycker däremot att både relationen och samarbetet mellan 
medarbetarna på arbetsplatsen fungerar bra. Intervjupersonen anser att detta beror på belö-
ningssystemets utformning och dess balans mellan den fasta lönen och belöningsdelen. 
	  
Tre av fyra intervjupersoner som använder sig av kollektivt belöningssystem anser att samar-
bete på deras respektive arbetsplats fungerar bra. Två av dessa intervjupersoner tror även att 
detta grundar sig i det kollektiva belöningssystem som de använder sig av på deras respektive 
arbetsplats. Detta stöds emellertid av Bartols et al. (2002) studie då han menar på att det kol-
lektiva belöningssystemet har en positiv inverkan på samarbetet och att detta hör ihop med 
kunskapsspridningen mellan medarbetarna och dess positiva påverkan vid användningen av 
denna sorts belöningssystem. Detta framkom även i vår studie då samtliga intervjupersoner 
som använder sig av kollektivt belöningssystem anser att de har en bra kunskapsspridning på 
arbetsplatsen medan enbart hälften av de intervjupersoner som använder sig av individuellt 
belöningssystem tycker att kunskapsspridningen är väl fungerande på arbetsplatsen. Pearsall 
et al. (2010) påpekar också att de anser att användandet av ett individuellt belöningssystem 
kan minska kunskapsspridningen och därmed samarbetsförmågan. Att den sociala tillhörig-
heten har en inverkan på motivationen är i enlighet med vår studie ett faktum. Att medarbe-
tarna på företaget har ett gott samarbete, en fungerande kunskapsspridning samt en god relat-
ion till varandra tillför en högre upplevd motivation bland de anställda.  
	  
Enligt intervjupersonerna som använder sig av kollektivt belöningssystem så upplever de 
flesta att samarbetet fungera bra och ser sig ha en bra kunskapsspridning, medan det flesta 
intervjupersonerna som använder sig av individuellt belöningssystem anser att samarbetet är 
bristfälligt. De som använder sig av individuellt belöningssystem påpekar att de inte är bero-
ende av varandra och därför inte samarbetar eller delar med sig av sin kunskap.  
	  
De andra steget är avsett beteende och det inriktar sig på individens tänkande och preferenser, 
samt hur anställda påverkas av de uppgifter och riktlinjer som företaget vill att de anställda 
ska arbeta emot. Enligt Cäker (2013) är detta något som företaget kan påverka i en viss ut-
sträckning genom att utforma ett belöningssystem som visar vilken riktning företaget vill att 
de anställda ska arbeta mot och på så sätt styra de anställda att arbeta i rätt riktning. Även vår 
studie visar på detta då de flesta intervjupersonerna bekräftar att de oftast blir mer motiverade 
och engagerade av deras respektive belöningssystem och att det är fördelaktigt att ha ett mål 
att arbeta mot. De anser även att ett bra engagemang och motivation påverkar samarbetet po-
sitivt, samt att de som arbetar med kollektivt belöningssystem strävar efter att nå målen till-
sammans som ett team. De uppsatta målen kan även hjälpa de anställda att bli fokuserade vil-
ket i sin tur gör att de anställda ständigt har något att sträva efter. Detta är något som Erez et 
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al. (1983) styrker och menar på att målen medverkar till att de anställda blir mer fokuserade 
samt ökar prestationsförmågan och motivationen. Dock tar de även upp att om det är svårt att 
uppnå de uppsatta målen kan detta ge en negativ effekt på motivationen. Detta är något som 
en intervjuperson från respektive belöningssystem bekräftar. De anser att det är svårt att nå de 
uppsatta målen vid vissa omständigheter, exempelvis vid lågsäsong. Detta leder i sin tur till 
att de anställda blir påverkade negativt och det leder till mindre engagemang och motivation 
bland de anställda. Detta skulle kunna undvikas om företaget har detta i beaktning vid ut-
formningen av belöningssystemet. 
	  
Både intervjupersonerna som använder sig av individuellt- och kollektivt belöningssystem 
anser att respektive belöningssystem hjälper de anställda att arbeta i rätt riktning och ett mål. 
Både intervjupersoner från kollektivt- och individuellt belöningssystem upplever att det finns 
problem med respektive belöningssystem, exempelvis när det finns andra omständigheter som 
påverkar. 
	  
Belöningssystemet får oftast de anställda att arbeta åt det håll företaget vill och det kan i sin 
tur leda till att de anställdas avsedda beteende och faktiska beteende skiljer sig åt, exempelvis 
om hänsyn måste tas för att det finns fler medarbetare inom företaget (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Hälften av samtliga intervjupersonerna bekräftade att de i någon form skulle agera 
annorlunda om de inte behövt ta hänsyn till sina medarbetare. En av dessa intervjupersoner 
använder sig av individuellt belöningssystem och tre stycken intervjupersoner använder sig av 
kollektivt belöningssystem. Vår studie överensstämmer därmed i stor utsträckning med att det 
faktiska beteendet i Jacobsens och Thorsviks (2008) modell kan avvika från det avsedda bete-
endet. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) påverkas det faktiska beteendet ofta av andra per-
soner och att hänsyn måste tas för att gruppen eller företaget ska fungera så bra som möjligt. 
De intervjupersonerna som väljer att ändra sitt avsedda beteende på grund av sina medarbe-
tare visar på en form av samarbete och att de är beredda att ändra sitt beteende för gruppens 
bästa.  
 
När det kommer till det faktiska beteendet är det tre av fyra som använder sig av kollektivt 
belöningssystem som skulle ändra sitt beteende, medan endast en från den individuella skulle 
göra detta. Detta motsäger sig till viss del från vad som lyfts fram av De Dreu et al. (2008) 
som menar på att det individuella belöningssystemet handlar om att inte ta de andra medarbe-
tarna i beaktning. De andra tre som använder sig av individuellt belöningssystem anser dock 
att de inte tar hänsyn till sina medarbetare i dagsläget och skulle därför inte heller ändra sitt 
beteende, vilket är helt i enlighet med vad De Dreu et al. (2008) framhäver.  
	  
Som tidigare nämnts anser de flesta intervjupersonerna att belöningssystem ökar prestationen 
om de är utformade på ett bra sätt. Flertalet av intervjupersonerna bekräftar att belöningssy-
stemet ökar deras respektive prestation. Samtliga intervjupersoner som använder sig av kol-
lektivt belöningssystem och två stycken intervjupersoner som använder sig av individuellt 
belöningssystem nämner att de ser fördelar med belöningssystem men tar dock upp att när 
belöningssystem ökar prestationen kan det i sin tur leda till en ökad konkurrens bland de an-
ställda. Konkurrensen kan i sin tur både föra med sig för- och nackdelar. En intervjuperson 
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som använder sig utav individuellt belöningssystem tar upp att konkurrens kan öka prestat-
ionen ännu mer medan en annan intervjuperson inom samma belöningssystem tar upp att 
konkurrens enbart är negativt och skapar en negativ press och påverkar samarbetet på ett ne-
gativt sätt. Det stöds av Fliessbach et al. (2007) som tar upp att konkurrens kan framkalla 
både avundsjuka och skadeglädje bland medarbetarna och det är ofördelaktigt både för pre-
station och samarbete. Intervjupersonerna som använder sig av individuellt belöningssystem 
anser att konkurrens kan upplevas som en motivationsfaktor men det kan även stå i vägen för 
samarbetet. Intervjupersonerna som använder sig av det kollektiva belöningssystemet upple-
ver inte konkurrens i samma utsträckning men har istället andra problem med bland annat 
olika prestationsnivåer inom arbetsgruppen. Enligt Kuhn et al. (2003) är det individuella be-
löningssystemet förenat med prestation och främjar konkurrens inom företaget. Det kan för-
klara varför de intervjupersoner som använder sig av individuellt belöningssystem upplever 
en starkare konkurrens på företaget än de intervjupersoner som använder sig av kollektivt 
belöningssystem. 
	  
I det kollektiva belöningssystemet beskriver intervjupersonerna hur allas insats i gruppen spe-
lar roll eftersom de får identiska belöningar beroende på deras sammanlagda prestationer. Två 
av intervjupersoner som använder sig av kollektivt belöningssystem upplever ett problem med 
att prestationerna varierar kraftigt inom gruppen och att det i sin tur kan leda till osämja mel-
lan kollegorna. Detta kan komma att ha negativ inverkan på de anställdas prestation, samar-
bete och relation. Kerrin et al. (2002) styrker detta och anser att en viktig del gällande det 
kollektiva belöningssystemet är att respektera och ha förtroende för varandra. Om detta inte 
finns kan det försämra gruppdynamiken vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan till att 
uppnå de uppsatta målen. Att prestationerna bland de anställda varierar trots att de får samma 
belöning är något som Cacioppe (1999) också stödjer i sin studie då han använder detta som 
ett av de tyngsta argumenten som talar emot användandet av kollektivt belöningssystem för 
att motivera de anställda på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna som använder sig av kol-
lektivt belöningssystem menar på att detta inte förekommer på dennes arbetsplats och anser 
att det kan bero på företagets val av individer vid rekrytering. Detta är något som styrks av 
Cäkers (2013) studie då han menar på att belöningssystemet vid rekrytering ska attrahera in-
divider som är villiga att prestera utefter det.  
	  
Ännu en problematik med det kollektiva belöningssystemet som tas upp av tre av de fyra in-
tervjupersonerna är självoffer på arbetsplatsen och vikten av att uppmärksamma dessa perso-
ner. Detta är något som Ladleys et al. studie (2015) bekräftar då de menar på att den anställda 
som tar rollen som självoffer ofta utför viktiga arbetsuppgifter och gynnar hela gruppen. Detta 
agerande ökar prestationen hos hela gruppen och det är därför viktigt att bekräfta självoffrets 
prestationer. Därmed är bedömning och belöning en viktig faktor som påverkar prestationen 
hos de anställda. Resultatet av det faktiska beteendet hos individen och hur företaget värdesät-
ter och belönar de anställdas prestation leder tillsammans till de anställdas insatser och pre-
stationer, vilket är det sista steget i Jacobsens och Thorsviks (2008) modell. En viktig faktor 
för att öka prestationen hos de anställda utan att det slår över och får en negativ påverkan på 
både relationen, samarbetet och prestationen är som tidigare nämnts att hitta en balans i belö-
ningen och på så sätt tillfredsställa de anställda samtidigt som det gynnar företaget. 
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6. Slutsatser 
	  
De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att det kollektiva belöningssystemet gynnar 
samarbetet mer än det individuella belöningssystemet och därmed är det kollektiva belönings-
systemet att föredra. Detta kan dock variera beroende på utformningen av respektive belö-
ningssystem. När det kommer till hur samarbetet fungerar vid respektive belöningssystem så 
framkommer det att de som använder sig av individuellt belöningssystem ofta inte anser sig 
behöva samarbeta med sina medarbetare och samarbetar inte heller dagligen med varandra, 
samt att de också kan uppleva en konkurrens mellan medarbetarna. Konkurrensen kan gene-
rera i negativ stress hos de anställda, vilket i sin tur inte främjar samarbetet på arbetsplatsen. 
De flesta som använder sig av individuellt belöningssystem anser sig inte heller ta hänsyn till 
sina medarbetare idag och skulle därför inte ändra sitt beteende om deras medarbetare inte 
fanns. Majoriteten av de som använder sig av kollektivt belöningssystem anpassar sig redan i 
dagsläget och ändrar sitt avsedda beteende för att ta hänsyn till sin medarbetare. Det gynnar i 
sin tur samarbetet genom att de respekterar och har förtroende för varandra samt att det visar 
på att samarbetet fungerar bra på arbetsplatsen. Det kollektiva belöningssystemet är därför 
fördelaktigt när det kommer till samarbetet på arbetsplatsen och de anställda är beroende av 
varandra och arbetar därmed som ett team.  
	  
Det har även framkommit att respektive belöningssystem gynnar samarbetet men att det då 
måste vara utformat i avsikt att främja samarbetet. I dagsläget har flertalet inte lyckats helt 
med det på respektive arbetsplats och påverkar då istället samarbetet till det negativa i vissa 
situationer. Trots att det kollektiva belöningssystemet är att föredra framför det individuella så 
finns det även brister i utformningen av belöningssystemet som kan påverka samarbetet till 
det negativa, vilket är självoffer samt de som utnyttjar andra då de inte presterar i samma nivå 
som resterande inom gruppen. Detta kan undvikas genom en bättre balans mellan den fasta 
lönen och belöningen, då de anställda inte skulle behöva vara helt beroende av belöningen 
men samtidigt inte heller känt att den består av en så pass obetydlig del att den inte upplevs 
som motiverande. På så sätt hade samarbetet kunnat vara bättre om en annan balans hade fun-
nits i respektive belöningssystem. 
	  
Då undersökningen är gjord på en begränsad grupp kan det upplevas som problematiskt att 
dra en generell slutsats angående vilket belöningssystem som anses mest lämpligt utifrån ett 
samarbetsperspektiv. Det är därför inte säkert att samma resultat och slutsats hade framkom-
mit om undersökningen gjordes i en större utsträckning på en annan grupp med en annan typ 
av balans i de belöningssystem de använder sig utav. 
	  

6.1 Diskussion  
Denna undersökning har hjälpt till att besvara studiens syfte som inriktar sig på att få en för-
ståelse för vilket av det kollektiva belöningssystemet och det individuella belöningssystemet 
som är att föredra utifrån ett samarbetsperspektiv. Men även annan intressant information 
utanför dessa ramar har framkommit under studiens gång. Det mest intressanta som fram-
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kommit är betydelsen av balansen mellan den fasta lönen och belöningen samt hur företag 
väljer att utforma sina belöningssystem ut efter det.  
	  
Vid undersökningen framkom det även ett tydligt behov av att hitta balansen mellan den fasta 
lönen och belöningsdelen inom både kollektivt- och individuellt belöningssystem då de flesta 
ansåg att balansen idag inte är utformad på ett välfungerande sätt. I vår studie framkom det att 
om belöningsdelen togs bort och endast en fast lön skulle används, så skulle det kunna leda 
till att engagemanget minskar. Irritation mellan medarbetarna kan även uppkomma då de an-
ställda kan uppleva varandra som lata och att lönen tilldelas alla oavsett ansträngning eller 
förtjänst. Däremot om det var tvärtom där fasta lönen bestod av en liten del och belöningsde-
len bestod av en stor del skulle detta kunna leda till att de anställda känner en negativ stress. 
Pressen till att prestera för att klara av sina levnadskostnader skulle upplevas som stor och 
därmed förmodligen leda till både osämja och konkurrens mellan de anställda.  För att Roths 
modell skall lyckas på de företag som deltagit i denna studie så anser vi att företagen måste ta 
balansen mellan fast lön och belöning i beaktning. Detta gäller genomgående när systemet 
utformas, en bra balans genererar ett bättre system och nöjdare medarbetare, vilket i slutändan 
leder till att de motiveras och engageras. 
	  
En annan intressant del som framkommit i tidigare forskning är att det även vid ett individu-
ellt belöningssystem är viktigt att kunna samarbeta. De flesta som använder sig av individuellt 
belöningssystem och medverkat i vår studie anser sig inte beroende av sina medarbetare då de 
har individuellt uppsatta mål och därför inte heller behöver samarbeta med varandra. En an-
ledning till att de inte samarbetar skulle kunna vara att de inte vill anpassa sig till gruppen då 
det skulle dra ner den individuella prestationen som i sin tur skulle dra ner deras belöning.  
	  
Då vår studie är gjord i en begränsad utsträckning så skulle det vara intressant att göra en lik-
nande undersökning men på ett större urval. Vid vidare forskning skulle det även vara intres-
sant att se hur balansen ser ut mellan fast lön och rörlig. Vi har i vår studie sett att samarbetet 
kan påverkas beroende på vilken balans som finns mellan den fasta lönen och belöningsdelen. 
Detta är även något som vi upptäckte under undersökningens gång att det finns en problema-
tik med, därför finns det ett behov av att forska vidare och utveckla detta. Det skulle vara in-
tressant att vid framtida forskning undersöka hur mycket balansen påverkar samarbetet samt 
hur fördelningen bör vara mellan den fasta lönen och belöningsdelen för att möjliggöra ett 
arbetsklimat som främjar samarbete och skapar motiverade medarbetare. 
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Bilagor      

	  
Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Belöningssystem 
1. Vilket typ av belöningssystem använder ni på din arbetsplats? 
2. Hur fördelas belöningen ut till de anställda? (vilka drar nytta av belöningen?) 
3. Vad tycker du om ert nuvarande system? (Hur hade systemet sett ut om du fick välja?) 
4. Hur påverkar belöningssystemet dig? (Blir du engagerad eller oengagerad på grund av be-
löningssystemet?) 
5. Hur tror du effektiviteten och motivationen skulle påverkas om ni tog bort belöningssystem 
och endast använde er av fast lön? 
	  
Individuellt 
6. Hur tycker du att det individuella belöningssystemet påverkar dig i ditt arbete? 
7. Hur fungerar ni på arbetsplatsen som grupp? 
8. Hur fördelas kunderna medarbetare emellan? (Finns det något system eller är det först till 
kvarn) 
9. Vad anser du är för-/nackdelar med ert belöningssystem? 
	  
Kollektivt 
10. Hur tycker du att det kollektiva belöningssystemet påverkar dig i ditt arbete? 
11. Hur fungerar ni på arbetsplatsen som grupp? 
12. Hur fördelas prestationerna i gruppen för att nå exempelvis ett mål? 
13. Finns det självoffer på din arbetsplats? Och vad anser du om det? (förklara vad självoffer 
är) 
14. Vad anser du är för-/nackdelar med ert belöningssystem? 
	  
Konkurrens 
15. Vad är konkurrens för dig? 
16. Ser du positivt eller negativt på konkurrens? 
17. Upplever du någon konkurrens på din arbetsplats? 
18. Hur påverkas ditt beteende och beslutsfattande av konkurrens? 
	  
Samarbete 
19. Vad är samarbete för dig? 
20. Hur ser du på samarbetet på arbetsplatsen? 
21. Hur är relationen mellan dig och dina medarbetare? 
22. Hur påverkar belöningssystemet er relation? 
23. Skulle relationen se annorlunda ut om ni använde er av ett annat system? Och isåfall hur? 
24. Hur fungerar kunskapsspridningen på din arbetsplats? 
25. Hur påverkar samarbetet på arbetsplatsen motivationen hos medarbetarna? 
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26. Om du inte behövde ta hänsyn till dina medarbetare, finns det något du skulle göra an-
norlunda då? (Avseet och faktiskt beteende) 
  
Avslutande fråga 
27. Har du något du vill tillägga? 
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Informationsbrev     Bilaga 2 
	  

Hej, 
	  
Vi är två studenter som studerar företagsekonomi C vid Örebro universitet. Denna termin ut-
förs av en C-uppsats inom företagsekonomi. Syftet med studien är att undersöka skillnaderna 
på medarbetarnas samarbete och relation till varandra vid användandet av ett individuellt pro-
visionsbaserat belöningssystem jämfört med ett kollektivt provisionsbaserat belöningssystem. 
	  
Vi är nu under en uppstartningsfas och kontaktar därför er för att se om ni använder er av pro-
visionsbaserat belöningssystem på något sätt? Och om ni i sådant fall skulle kunna tänka er att 
medverka i vår undersökning?  
	  
Vi skulle isåfall gärna vilja intervjua dig och dina kollegor, intervjufrågorna rör belöningssy-
stem och samarbete. Det kommer inte att ställas några specifika lönefrågor. 
	  
Undersökningen kommer att ske helt anonymt och materialet som samlas in kommer endast 
användas i studiens syfte. Det är även helt frivilligt att delta i studien och ni har rätt till att 
hoppa av när ni vill. 
	  
Tack på förhand,  
	  
Med vänliga hälsningar 
Josefine Hjalmarsson & Emma Fernqvist 
josefine.hjalmarsson@live.se 
emmafernqvist@hotmail.com	  
	  


