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Bakgrund och syfte: Tidigare forskning tyder på att det är viktigt med icke-finansiella 

belöningar för att uppnå inre motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetare. 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för om medarbetares 

arbetstillfredsställelse påverkas av icke-finansiella belöningar med avseende på 

karriärutveckling och flexibelt arbete. 

 

Metod: Studien har ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vår 

forskningsansats är abduktiv. Vi har tillämpat kvalitativ forskning med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer för att samla in vår empiriska data. Den teoretiska 

referensramen är baserad på tidigare forskning. Den empiriska delen bygger på 

sammanfattningar från intervjuerna. I studien har vi analyserat tidigare forskning 

tillsammans med den empiriska datan. 

 

Slutsats: Vår studie tyder på att icke-finansiella belöningar påverkar medarbetares 

arbetstillfredsställelse, främst när det gäller karriärutveckling och flexibelt arbete som vi 

valt att fokusera på. Studien belyser en ny term av begreppet karriärutveckling vilket är 

personlig utveckling. 

 

Förslag till fortsatt forskning: För vidare forskning föreslår vi att bygga vidare på vår 

kvalitativa studie baserat på ett ledningsperspektiv, att få ökad förståelse för hur chefer 

använder belöningssystem. Ett annat förslag är att gå in på djupet och studera den nya 

generationen som är mer benägna att få bekräftelse och återkoppling i samband med att 

de har vuxit upp med sociala medier. Genom det få en bättre förståelse för hur chefer 

arbetar för att locka till sig den nya generationen. 

 

Studiens bidrag: Denna studie bidrar ur teoretisk synpunkt till att vikten av icke-

finansiella belöningar är av betydelse för medarbetares arbetstillfredsställelse. Ur 

praktisk synvinkel föreslår vi att det är av betydelse att chefer fokuserar på att 

kommunicera vilka belöningar som finns på arbetet och hur de uppnås. Genom att 

använda icke-finansiella belöningar, särskilt utveckling och flexibelt arbete, kan det 

bidra till mer nöjda medarbetare. Det leder även till lägre kostnader för företaget. 

 

Nyckelord: Belöningssystem, icke-finansiella belöningar, motivation, 

arbetstillfredsställelse 
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Aim: Previous research suggests that it is important for non-financial rewards to 

achieve internal motivation and job satisfaction with employees. The purpose of this 

study is to create an understanding of how employees' job satisfaction is affected by 

non-financial rewards in terms of clear career development and flexible work. 
 

Method: The study has a hermeneutic and social constructivist perspective. Our 

research method is abductive. We have applied ourselves to qualitative research using 

semi-structured interviews to collect our empirical data. The theoretical frame of 

reference is based on previous research. The Empirical study is based on summaries 

from the interviews. In the study we have analyzed the previous theory along with the 

empirical data. 

 

Conclusions: Our study suggests that non-financial rewards affect employees' job 

satisfaction, primarily with regard to career development and flexible work that we have 

chosen to focus on. The study highlights a new term of the term career development 

which is more personal development that is important. 

 

Suggestion for future research: For further research, we propose to build on our 

qualitative study based on management perspective. Get an increased understanding of 

how managers use the remuneration reward system. Another suggestion is to go into 

more depth and study the new generation who are more likely to get confirmation and 

feedback related to the fact that they have grown up with social media. To get a better 

understanding of how managers work to attract the new generation. 
 

Contribution of the thesis: This study contributes from a theoretical point of view 

highlighting the importance of the non-financial rewards to the employee's job 

satisfaction. From a practical point of view, we propose that managers focus on 

communicating what rewards are at work and how they are achieved. By using non-

financial rewards, and especially development and flexible work, it can contribute to 

more satisfied employees, which also leads to lower costs for the company. 
 

Key words: Reward system, non-financial reward, motivation, job-satisfaction 
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1. Inledning 
 

 

1.1  Bakgrund 
 

Ledarna (2015) belyser att uppfattningen om vad som är en attraktiv arbetsplats varierar 

mellan individer och är beroende på bland annat ålder, anställningstid, utbildning samt 

familjesituation. I och med en mer globaliserad värld påverkar det våra belöningssystem 

och vikten av andra belöningar än bonus underskattas. De förklarar att det finns forskning 

som uppvisar att mindre än 10 procent av medarbetares arbetstillfredsställelse och 

motivation förklaras av yttre pengamässiga belöningar. Att attrahera och behålla de mest 

kompetenta medarbetarna är en konkurrensfördel och det gör att organisationerna måste 

se värdet av icke-finansiella belöningar (Ledarna, 2015). Pregnolato (2010) belyser även 

att finansiella belöningssystem endast ökar medarbetares yttre motivation, vilket inte är 

tillräckligt för att nå den inre motivationen och långsiktig arbetstillfredsställelse. 

 

1.2  Problematisering  
 

Datta (2012) hävdar att många organisationer anser att medarbetare utgör den viktigaste 

faktorn för att skapa organisatoriskt värde och konkurrensfördelar. Korir och Kibkebut 

(2016) förklarar att det är av betydelse för företag att utforma belöningssystem baserat på 

medarbetares kompetens och förmåga i enlighet med organisationens mål för att 

prestanda och motivation ska förbättras. Genom tidigare forskning har vi upptäckt att det 

finns två typer av belöningssystem att använda sig av, finansiella och icke-finansiella. 

Korir och Kipkebut (2016) förklarar att den finansiella belöningen främst är relaterad till 

ekonomisk ersättning utöver lön, vilket kan vara bonus eller liknande ekonomiska 

förmåner. Withaker (2009) påvisar att löner på eller över marknadsmässig nivå inte räcker 

som belöning för att motivera personalen. Att som arbetsgivare enbart fokusera på lön 

och olika ersättningar förklarar Withaker (2009) kan göra att medarbetare inte känner 

tillräcklig tillfredsställelse i sitt arbete. 

 

Schlechter, Thompson och Bussin (2015) förklarar att det finansiella belöningssystemet 

traditionellt sätt är det som varit av störst betydelse för medarbetare men på senare tid har 

det icke-finansiella belöningssystemet ökat betydligt. Haider, Aamir, Hamid och Hashim 

(2015) förklarar vidare att förutom finansiella belöningar har det visat sig att medarbetare 

även förväntar sig olika icke-finansiella belöningar. Withaker (2009) belyser att icke-
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finansiella belöningar är förmåner till medarbetare för att skapa högre prestation och 

lojalitet. Det kan till exempel vara utveckling och förhållande mellan arbetsliv och 

privatliv, vilket är relaterat till den inre motivationen (Schlechter et al., 2015). Armstrong 

(2012) hävdar att när belöningar är välskötta, uppnås ett ömsesidigt engagemang och en 

ömsesidig vinst som gynnar både organisationen och varje anställd. När vi fördjupat oss 

i tidigare forskning har vi fastnat för en studie av Schlechter et al. (2015) som specifikt 

nämner två typer av belöningar som är inriktade på icke-finansiella slag som ökat för 

medarbetare, den första är utbildning och utveckling och den andra är flexibelt arbete. 

 

Gandossy och Kao (2004) belyser att karriärutveckling är en viktig faktor för att attrahera 

och behålla duktiga medarbetare på längre sikt. Haider et al. (2015) hänvisar till en 

undersökning som utfördes av Scott, Yeld och Hendry (2007) som bekräftade att karriär 

och utvecklingsmöjligheter låg i fokus för medarbetares beslut att stanna i samma 

organisation under en längre tid. Samma studie visade också att saknaden av en tydlig 

plan för karriärutveckling gjorde att organisationerna blev tvungna att erbjuda höga 

monetära ersättningar och förmåner för att kunna attrahera och behålla medarbetare. De 

organisationer som hade utvecklingsplaner för sina medarbetare upplevde inte samma 

problem. Mercer och Reilly (2006) förklarar även att fördelen med att ha en befintlig och 

effektiv utvecklingsplan är det mervärde som organisationen ger sina medarbetare. 

Saknaden av den kan leda till frustration och i värsta fall att medarbetare söker sig till nya 

och mer attraktiva arbetsgivare. 

 

En annan faktor som blir alltmer viktig för medarbetare är att känna att det finns en bra 

balans mellan arbete och privatliv. Det är vanligare nu att ha familjeliv men även göra 

karriär, det blir därmed viktigt för företag att ha strategier för flexibla arbetstider (Haider 

et al., 2015). Amundson (2007) förklarar att när människor till exempel skaffar barn 

förändras ofta det som efterfrågas och attraherar hos arbetsgivaren, vilket leder till att 

medarbetare kan se flexibilitet som viktigare än andra behov. Tillgängligheten av flexibla 

arbetsåtgärder som flextid och kortare arbetsvecka tycks bidra till att medarbetare får en 

bättre balans mellan arbete och hem, vilket i sin tur leder till högre arbetstillfredsställelse 

och viljan av att stanna kvar i företaget (Mcnall, Masuda & Nicklin, 2010). I studien av 

Mcnall et al. (2010) fann de att flexibilitet är en nyckelfaktor och drivkraft för 

arbetstillfredsställelse och de menar att medarbetare förväntar sig mer flexibilitet från 

arbetsgivare för att bättre möta kraven i sitt arbete och i det personliga livet. 
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Det finns forskning som tyder på att det är viktigt med icke-finansiella belöningar för att 

uppnå inre motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetare (Whitaker, 2009; Korir 

& Kipkebut, 2016; Schlechter et al., 2015 ). Oshagbemi (1999) belyser att 

arbetstillfredsställelse kan förklaras som vilken inställning du har till ditt arbete. Vidare 

förklarar Clark (1996) att arbetstillfredsställelse är beroende av individers förväntningar 

och krav som både kan vara fysiska och psykiska samt individers värderingar. 

 

I studien av Schlechter et al. (2015) fann de att karriärutveckling och balans mellan arbete 

och privatliv som flexibelt arbete ökar attraktiviteten hos en arbetsgivare. De menar att 

dessa icke-finansiella belöningar ökar intresset för potentiella medarbetare. Då vi inte kan 

finna tidigare forskning som utgår från befintliga medarbetares perspektiv anser vi därför 

att det finns ett gap i forskningen. Vi vill undersöka om karriärutveckling och flexibelt 

arbete är något som påverkar arbetstillfredsställelsen hos befintliga medarbetare. Vi väljer 

därför att utgå från studien av Schlecter et al., (2015) men använder oss av ett annat 

perspektiv. 

 

I tron om att organisationer vill nå framgång genom att ha tillfredsställd personal finns 

därför ett intresse av att testa teorin i praktiken som tyder på att de icke-finansiella 

belöningarna är av större vikt för medarbetares arbetstillfredsställelse. Bidrar icke-

finansiella belöningar med avseende på flexibelt arbete och karriärutveckling till 

arbetstillfredsställelse? 

 

 

1.3  Syfte  
 

Vårt syfte är att skapa förståelse för om icke-finansiella belöningar med avseende på 

karriärutveckling och flexibelt arbete påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse.   
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2. Metod 
 

 

2.1  Vetenskapsteoretisk referensram 
 

2.1.1 Socialkonstruktivism  

 

Vår vetenskapsteoretiska referensram grundar sig på en verklighetssyn inom 

socialkonstruktivismen som används inom företagsekonomiska forskningen kring 

organisationer (Allwood & Erikson, 2010). Socialkonstruktivismen innebär enligt 

Allwood och Erikson (2010) ett samhällsvetenskapligt perspektiv där människor och 

deras samspel samt agerande står i fokus. Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att 

socialkonstruktivismens uppgift är kritisera självklarheter genom att visa att det inte 

behöver vara på ett visst sätt eller att något inte behöver ha existerat.    

 

I vår studie vill vi belysa hur olika icke-finansiella belöningar påverkar 

arbetstillfredsställelsen och det är något som kan skilja sig åt beroende på människor. 

Whitakers (2010) beskriver att individer motiveras av olika belöningar beroende på 

framförallt ålder samt olika livssituationer. Det betyder att det efterfrågas olika 

belöningssystem för att få en ökad arbetstillfredsställelse och det behöver inte vara icke-

finansiella belöningar som ger arbetstillfredsställelse hos alla individer. Därför är det 

viktigt att ha en verklighetssyn och genom det förstå att det ser olika ut. Thurén (2007) 

belyser att verkligheten är något som vi tolkar olika och att det finns många olika 

uppfattningar. Vi kommer därmed in på nästa avsnitt som behandlar kunskapssyn.    

  

2.1.2 Kunskapssyn  

 

Med ett förståelsebaserat syfte utgår denna studie från den hermeneutiska traditionen. 

Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att hermeneutik kan förknippas med 

socialkonstruktivism. Hermeneutik grundar sig på tolkning samt förståelse och om 

forskningen förknippas med människor, mänskliga avsikter eller handlingar är 

hermeneutiken och dess tradition viktig. Normalt är att ha förståelse och genom erfarenhet 

leder det till ny förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Hermeneutik bygger på en 

förståelse för människan och dess beteenden genom tolkning. Det kan också vara tolkning 
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av människors handling, till exempel olika skrifter (Thurén, 2007). Eftersom vi i vår 

studie undersöker hur icke-finansiella belöningar påverkar arbetstillfredsställelsen är det 

viktigt att utgå från detta synsätt genom att tolka och förstå svaren på rätt sätt. Genom 

tolkning av tidigare forskning kan vi lättare få en förståelse för svaren i våra intervjuer, 

det hermeneutiska synsättet blir därför relevant för oss. När vi tolkar våra intervjusvar 

använder vi oss av våra egna tankar för att få en diskussion kring vad som framgick från 

intervjuerna för att senare kunna göra en bra analys. Bryman och Bell (2013) belyser att 

forskaren bör ta med sitt eget beteende och tänkande, vilket leder till ett eget socialt 

handlande i sin forskning. 

 

2.1.3 Förförståelse  

 

Thurén (2007) förklarar att vi inte enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen och 

att det kallas förförståelse. Förförståelsen påverkar vårt sätt att se på verkligheten och till 

exempel hur vi karakteriserar olika människor beroende på vilken förförståelse vi har. 

Thurén (2007) förklarar vidare att förförståelse bland annat bygger på allting vi ser, 

upplever samt tycker och det kan förklaras som förutfattade meningar. 

 

Eftersom vi båda kommit i kontakt med både finansiella- och icke-finansiella belöningar 

hos olika arbetsgivare anser vi att vi har en förförståelse för hur det påverkar 

arbetstillfredsställelsen men att det vi tycker inte behöver vara det rätta. Vi kan inte utgå 

från våra förutfattade meningar. När du växer upp är det på ett visst sätt i samhället och 

genom det lär du dig hur det ska vara och hur verkligheten ser ut men Thurén (2007) 

menar att det kan se olika ut beroende på olika kulturer. Det är därför viktigt att ha insikt 

i att ens förförståelse inte behöver vara den rätta. Det är därför viktigt med erfarenhet för 

att bättre kunna skapa sig en förförståelse. 

 

2.1.4 Forskningsansats  

 

En kvantitativ forskning har ett deduktivt synsätt och utgår från teoriprövning medan 

kvalitativ forskning fokuserar mer på relationen mellan teori och forskning, med andra 

ord ett induktivt synsätt där fokus är att skapa teorier (Bryman & Bell, 2013). I vår studie 

har vi valt en kvalitativ forskningsdesign genom att utföra direkta intervjuer på plats. 

Syftet med studien är dock inte att generera teorier utan att pröva teorin i praktiken, därför 
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blir vår studie en blandning mellan deduktivt och induktivt synsätt. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att det finns exempel på studier där de använt kvalitativ forskning men 

med utgångspunkten att pröva teorin. Alvesson och Sköldberg (2017) belyser att deduktiv 

och induktiv ansats brukar ses som det enda alternativet men att det är svårt att få in all 

forskning i dem, de menar att det finns andra möjligheter. En sådan möjlighet är att 

använda abduktion som används i många fallstudier. En abduktiv ansats innebär: 

 

“Att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande 

mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas 

genom nya iakttagelser (nya fall)” (Alvesson och Sköldberg, 2017, s.13) 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) är abduktion en blandning av induktion och 

deduktion men största skillnaden är att abduktion innefattar förståelse. 

 

2.1.5 Perspektiv  

  

Eftersom vi i vår studie undersöker hur specifika icke-finansiella belöningar påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetare utgår vi från medarbetarnas perspektiv. Det är 

av vikt att utgå från ett perspektiv i sin studie för att få en förklaringsmodell som hänger 

samman med sitt synsätt och syfte. De påpekar att det annars finns en risk att läsaren 

bildar sig en egen uppfattning och tolkar utifrån ett annat perspektiv som inte når fram till 

samma slutsats som studien. (Alvesson & Sköldberg, 2017) 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

 
 
Figur 1. Sammanfattning av tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 

 

 

Vår forskningsmodell illustrerar vårt tillvägagångssätt efter att vi utformat syftet med 

studien samt klargjort delarna i vår vetenskapsteoretiska referensram som följer studiens 

tillvägagångssätt. Modellen visar studiens olika delar som vi förklarar mer i detalj i varje 

avsnitt. Forskningsmodellens fokus är att visa hur vår studie är uppbyggd och hänger 

ihop. Tillvägagångssättet startar med en litteratursökning till den teoretiska referensramen 
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där vi har tagit hänsyn till att vara källkritiska. Efter uppbyggnaden av vår teoretiska 

referensram går vi vidare till utformningen av vår datainsamling där vi tar hänsyn till 

etiska val. Det resulterar sedan i vår urvalsprocess genom val av respondenter, utformning 

av intervjuguiden och empirisk datainsamling. Efter insamling av empirin som utförs 

genom kvalitativa intervjuer går vi vidare till bearbetning av empirin. Kvalitetskrav väljer 

vi att sätta som en rubrik över hela vår forskningsmodell eftersom det är någon som följer 

med under hela processen. Eftersom vi utgår från en abduktiv ansats (se punkt 2.1.4) 

använder vi oss av en cirkulär pil mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Anledningen till att vi har en cirkulär pil mellan empiri och den teoretiska referensramen 

beror på att vi enklare vill försöka få förståelse och kunna jämföra. Det är även viktigt för 

att kunna komplettera de båda delarna beroende på vad vi finner i teori jämfört med 

empiri. Det bygger sedan grunden till det som blir vår analys och som leder fram till 

bidraget med studien. 

 

Då vi har ett intresse för människor och deras röster samt beteenden väljer vi att göra en 

kvalitativ studie. Vidare funderar vi på vad som motiverar och gör medarbetare 

arbetstillfredsställda i sitt arbete samt om det finns skillnader beroende på exempelvis 

livssituation eller ålder. När vi började studera begreppet fann vi att ett bidragande 

styrmedel för att uppnå arbetstillfredsställelse hos medarbetare vanligtvis är 

belöningssystem. Genom tidigare forskningen finner vi att icke-finansiella belöningar är 

av större vikt för att uppnå den inre motivationen. Det leder därför till en självklarhet för 

oss att studera de icke-finansiella belöningarna för att se hur det påverkar medarbetares 

arbetstillfredsställelse. Vi anser att det är ett intressant ämne eftersom det har inspirerat 

oss inför våra kommande jobb och det bidrar även till många tips och idéer som vi kan 

ge till våra kommande chefer. Det är ett ämne som vi alla kommer i kontakt med i 

arbetslivet vilket gör det extra intressant. 

 

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling  

 

Vi använder oss av tidigare forskning inom icke-finansiella belöningar för att kunna 

utföra denna studie. Vi går även in på tidigare forskning om vad som motiverar oss och 

hur medarbetare känner tillfredsställelse i sitt arbete. Vi använder oss främst av 

vetenskapliga artiklar som behandlar icke-finansiella belöningar för att få en djupare 

förståelse och kunskap inom detta ämne. För att hitta vetenskapliga artiklar använder vi 
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oss av Scopus men även Discovery och Google Scholar. För att hitta artiklar inom rätt 

ämne begränsar vi vår sökning till Business, Management och Accounting när vi letat 

artiklar i Scopus. Flera vetenskapliga artiklar har också varit till hjälp till att hitta andra 

inom samma ämne med hjälp av referenser. För att hitta rätt artiklar har vi använt oss av 

följande nyckelord: “Reward system”, “Non-financial reward”, “motivation”, “job-

satisfaction”. Vi har valt att bygga upp vår studie utifrån våra valda nyckelord som våra 

huvudsakliga begrepp i syftet och att de sedan följer genom hela studien. Det gör att 

nyckelbegreppen blir grunden för vårt syfte som sedan bygger upp vår teoretiska 

referensram.   

 

Vi har även studerat tidigare uppsatser för att få hjälp och inspiration genom att studera 

vad de kommit fram till för att nå en grundlig förförståelse kring våra huvudsakliga 

begrepp. Vi har genom dessa hittat vetenskapliga artiklar inom samma ämne och haft 

möjlighet att fördjupa oss ännu mer. Vi har också använt oss av tidningsartiklar för att 

exemplifiera vissa begrepp i teoretiska referensramen. I metoddelen använder vi oss av 

böcker från Högskolan i Gävles bibliotek, vilket ger oss mer förståelse för metodkapitlet.  

 

Vår studie kommer ha ett klassiskt upplägg som börjar med en teoretisk referensram som 

bygger upp en teori som vi kommer ha som utgångspunkt. Den tar vi sedan med oss ut 

när vi utför våra intervjuer och samlar in empiri från våra fallstudier. De båda kopplas 

samman och analyseras och tolkas fram till en analys och ger oss en slutsats där vi redogör 

skillnader och likheter samt värderar och jämför förändringarna. 

 

2.2.2 Källkritik  

 

Thurén (2007) förklarar att det är viktigt att vara källkritisk och inte lita på allt som står 

eller låta känslor ta över. Det ska finnas en rimlig sannolikhet och därför är det viktigt att 

vara kritisk till påståenden och analysera logiskt. Eriksson (2017) belyser att de viktigaste 

kriterierna för källkritik är äkthet, samtidskrav och beroendekritik. Vi har därför valt att 

utgå från kriterierna äkthet, samtidskrav och beroendekritik för att säkerställa att de källor 

vi använt i vår teoretiska referensram är tillförlitliga. 

 

Det är viktigt att källorna som används har äkthet, att det som står stämmer och att det 

inte är en förfalskning belyser Thurén (2013). Eriksson (2017) förklarar att det har blivit 
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viktigare med källkritik genom internets utveckling, där det är viktigt att ifrågasätta 

korrekthet och även snabbt kunna granska kvaliteten. Vi har därför när vi sökt 

vetenskapliga artiklar i största mån använt artiklar som är “peer reviewed”, vilket betyder 

att innan en artikel kan publiceras måste den granskas av forskare för att säkerställa att 

den innehåller god kvalité och även att det går att lita på det som står (Nordling, 2017). 

 

Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att tid är viktigt för kritik av källor. Ju längre 

bort i tiden källan är desto mindre värd blir den, de belyser att en källa som är mer samtida 

med händelseförloppet är mer värd. När vi sökt vetenskapliga artiklar gällande vårt ämne 

har vi i största möjliga mån försökt avgränsa oss från år 2010 och framåt, blir artiklarna 

för gamla kan det ta upp sådant som inte längre är aktuellt. I de artiklarna som är något 

äldre har vi därför varit källkritiska till det som står och jämfört det med nyare artiklar. 

Det som är positivt med lite äldre artiklar är att vi kan se hur utvecklingen av 

belöningssystem sett ut och främst hur icke-finansiella belöningar växt fram. De källor vi 

använt har ett tidsspann mellan 1994-2017. 

 

Med hjälp av beroendekritik ska man kontrollera att källorna är oberoende av varandra 

förklarar Eriksson (2017). Källan ska inte vara ett referat från någon annan källa utan 

källan ska stå för sig själv, det är av betydelse att främst använda sig av primärkällor 

(Thurén, 2013; Eriksson, 2017). När vi läst igenom litteraturen har vi varit noga med att 

hitta förstahandskällor, eftersom det som står i sekundärkällor inte helt behöver stämma 

överens med originalkällan. Det kan vara att de tolkat eller förstått det som står på ett 

annat sätt, vilket kan göra att vi får fel bild av vad som egentligen menas. Thurén (2013) 

belyser även att det är viktigt att använda sig av flera källor för att få en större 

trovärdighet. För att få trovärdighet i arbetet har vi använt oss av flera källor för att skapa 

argument. 

 

2.2.3 Datainsamling  

 

Valet att utföra en fallstudie utgår ifrån att det är starkt förknippat med kvalitativ 

forskning som vi väljer att använda i vår studie (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell 

(2013) förklarar att en fallstudie rymmer ett detaljerat och en ingående studie av ett enda 

fall, vilket kan förklaras som att forskaren studerar en enda organisation eller arbetsplats. 

Många studier inom företagsekonomi grundar sig på fallstudiedesign. Vi studerar en 
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likartad situation i vår studie men i flera organisationer. Rowley (2002) belyser att det är 

blir en tyngd i studien när den är baserad på flera fall och ger en bättre helhetsbild över 

forskningsämnet vilket även vi har gjort i vår studie för att få en mer generell uppfattning. 

Flera fall kan enligt Alvehus (2013) vara intressant om det innebär att arbetsplatserna har 

olika miljöer eller om arbetssituationen ser annorlunda ut kan det ge intressanta 

jämförelser. Han menar även att det inte handlar om att göra fler fallstudier för att öka 

generaliserbarheten utan det viktiga är att det finns ett större utrymme för att göra olika 

tolkningar. Eftersom vi i vår studie vill se hur icke-finansiella belöningar påverkar 

medarbetare är det därför relevant för oss att studera flera fall och även olika branscher 

för att kunna få fler åsikter och därmed göra tolkningar utifrån det.   

 

Intervju anses vara en av de viktigaste och vanligaste informationskällorna för metod i 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Trost (2014) förklarar att genom kvalitativa 

intervjuer erhåller studien ett rikt material eftersom intervjuer ofta ger innehållsrika svar, 

vilket gör att intervjuaren bland annat kan finna många olika åsikter och skillnader. Vi 

väljer att göra kvalitativa intervjuer för att samla in empirisk data. Kvalitativa intervjuer 

passar in på vår syn på verkligheten, vår kunskapssyn som utgår från hermeneutiken samt 

den forskningsansats som vi använder oss av. Parker (2012) förklarar att den kvalitativa 

forskningen är inriktat till att nå djupare förståelse, vilket gör att det passar vår studie bra 

eftersom vi vill få möjlighet till ökad förståelse inom de icke-finansiella belöningarna och 

dess påverkan för arbetstillfredsställelsen hos medarbetare. 

 

Alvehus (2013) belyser att det är viktigt att ha läst in sig på teorin innan intervjuerna för 

att bli medveten om vad intervjun ska handla om och därmed ta med de viktigaste teman 

och frågorna. Han förklarar att det är viktigt att intervjun inte blir ett förhör och att 

respondenten känner att den måste prestera något, därför är det viktigt att tänka på hur 

många frågor som tas med och att de är väsentliga. Innan vi utförde intervjuerna gick vi 

igenom litteratur för att få kunskap inom ämnet och därmed lättare kunna utföra 

intervjuerna eftersom vi är mer insatta i ämnet. Det gör också att det blir lättare att ställa 

följdfrågor och få en diskussion med respondenten. Det finns även nackdelar med att göra 

intervjuer om det inte finns tillräckligt med tid för att vara ute på företaget, vilket kan leda 

till att det inte blir en rättvis bild. De som intervjuas kan även ändra sitt beteende om vad 

de egentligen tycker i intervjun. Bryman och Bell (2013) belyser att det är bra om 

intervjuer sker med människor under en längre tidsperiod. Vi är medvetna om de 
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nackdelar som finns och vi har tagit hänsyn till det genom att tänka mer kritiskt kring 

respondenternas svar. 

 

Vi väljer att tillämpa semistrukturerade intervjuer för att samla in empirisk data. Alvehus 

(2013) förklarar att i en semistrukturerad intervju följer den som intervjuar ett formulär 

där vissa frågor ska vara öppna för att respondenten ska kunna få möjlighet att påverka 

intervjuns innehåll. Det är även viktigt för den som intervjuar att lyssna noga på 

respondenterna och ställa följdfrågor för att få en större förståelse. Vi vill få förståelse för 

hur icke-finansiella belöningar påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse och därför 

passar denna teknik vår studie eftersom vi vill få en bredd på våra svar. Det blir därmed 

viktigt att vi använder öppna frågor för att kunna ställa följdfrågor för att få en diskussion 

och genom det försöka förstå respondenten på ett bättre sätt. 

 

2.2.4 Val av respondenter  

 

Gummesson (2003) beskriver vikten av att få ett rikt och trovärdigt material och belyser 

att ett för tunt urval kan ge en bristfällig empiri. Vi anser att intervjuerna ger fyllighet och 

genom det en rik empiri. Vi fick liknande svar i de intervjuer som genomfördes vilket 

resulterade i mättnad och vi kunde genom det hitta huvudpoänger att använda oss av till 

empiri och analys. Vi intervjuade totalt 13 personer som var anställda på större företag 

och arbetade med något slag av uttalat belöningssystem. Vid val av lämpliga företag och 

respondenter till vår empiriska studie valde vi att fokusera på synliga och populära företag 

lokalt i Gävle. Vid första kontakten ringde vi för att få bekräftat att de använde sig av 

belöningssystem och att arbetsuppgifterna var av rätt typ. Det är av vikt att våra 

respondenter har arbetsuppgifter som sköts på ett kontor och har datorn som ett 

huvudverktyg för att exempelvis flexibelt arbete ska kunna vara möjligt och där 

medarbetarna inte nödvändigtvis måste utföra deras arbete på en specifik plats. Därefter 

bokades det in möten för att hålla i intervjuer på varje företag. 

 

Vi valde att intervjua olika respondenter med hänsyn till ålder, befattning samt tid på 

företaget för att få en bredare informationskälla. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att om de har olika erfarenhet och bakgrund bidrar det till att trovärdigheten ökar för 

informationen vi erhåller. De belyser även att det är en fördel att intervjua flera stycken 

med olika bakgrunder för att få en rättvisare bild, vilket även vi tycker är viktigt. Vi har i 
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åtanke att svaren kan skilja sig beroende på ålder och livssituation som nämns i 

problematiseringen. Även tidigare forskning har visat att det finns åldersrelaterade 

skillnader på vilka individuella belöningar som efterfrågas och ger ökad 

arbetstillfredsställelse och motivation (von Bonsdorff, 2011). Åldersspannet på 

respondenterna är mellan 24-49 år och är av blandade kön. 

 

2.2.5 Etiska krav 

 

Bryman och Bell (2013) nämner olika etiska överväganden som bör göras vid intervjuer. 

En princip är att upplysa respondenterna att det som sägs är konfidentiellt och en annan 

princip är samtyckeskravet. 

  

Trost (2014) nämner att det är viktigt att framföra för intervjupersonerna att de som sägs 

är konfidentiellt, vilket betyder att ingen utomstående kommer att kunna få ta del av något 

som kan innebära att personen kan kännas igen. Han anser även att det är viktigt att det 

inte får framgå till någon annan vem som intervjuats eller vilka som eventuellt avböjt en 

intervju. Vid intervjuerna har vi varit noga med att berätta för respondenterna att deras 

namn inte kommer att stå med. Vi har även valt att inte ange företag utan enbart bransch 

med tanke på att det kan göra att ett företag kan få ett dåligt rykte beroende på vad den 

personen säger. Vi har även varit tydliga med att inspelningen enbart är för oss och att 

det inte är någon annan som får ta del av det. 

 

När det kommer till samtycke är det viktigt att respondenterna i vår studie har fått 

tillräcklig information om vårt syfte med studien. Vid första telefonsamtalet hade vi en 

ingående beskrivning om hur vår intervju skulle genomföras och vårt huvudsakliga syfte. 

Till de företag som ville ställa upp med respondenter till vår intervju skickade vi ett mejl 

där vi hade mer djupgående information kring vårt syfte och vi bifogade även 

intervjuguiden. Vi vill att respondenterna ska få möjlighet att läsa in sig på ämnet för att 

ge dem mer trygghet inför intervjun. Vid varje intervju frågade vi om deras samtycke för 

att spela in intervjun vilket Yin (2013) belyser är viktigt att klargöra innan. 
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2.2.6 Utformning av intervjuguide  

 

Vi använde oss av en intervjuguide, se bilaga 1:1, vilket används som ett verktyg vid 

semistrukturerade intervjuer (Bryman och Bell 2013). Intervjufrågorna är utformade efter 

information från vårt huvudämne och våra huvudsakliga begrepp i syftet som är icke-

finansiella belöningar, karriärutveckling, flexibelt arbete och arbetstillfredsställelse. Vi 

börjar med generella frågeställningar för att först få en uppfattning om respondenten och 

gick sedan vidare med frågor som kort rör företaget. Därefter går vi in på belöningssystem 

för att sedan gå in djupare på arbetstillfredsställelse och icke-finansiella belöningar samt 

specifikt utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetstider.  

 

Eftersom vi använder oss av öppna frågor har vi under tiden för intervjuerna lagt märke 

till att vissa frågor var i behov av komplettering med följdfrågor, vilket vi i efterhand har 

utformat i intervjuguiden till nästkommande respondent. Det är dock något som skiljer 

sig åt beroende på respondent eftersom frågorna i några fall redan besvarats. Trost (2014) 

belyser att det är vanligt att intervjuguiden kan komma att ändras efter intervju för att 

kompletteras med frågor och det är klokt att se över intervjuguiden kontinuerligt under 

processen. Inför intervjuerna skickade vi ut vår intervjuguide samt en beskrivning av 

syftet med vår studie. Det var till hjälp för oss för att kunna eliminera eventuella 

frågetecken samt att respondenterna kunde förbereda sig och fundera kring frågorna för 

att ge oss betydande information. Vi vill veta hur de icke-finansiella belöningarna 

påverkar deras arbetstillfredsställelse och hur de själva definierar begreppet. Bryman och 

Bell (2013) påpekar att det är vanligt att semistrukturerade intervjuer är av mindre 

strukturerade former. Under intervjuerna hade vi i åtanke att ha utrymme för att avvika 

från intervjuguiden för att få mer information om ämnet och därmed mer djup på 

respondentens svar. 

 

2.2.7 Empirisk datainsamling  

 

Graneheim och Lundman (2004) belyser att trovärdigheten och chansen till en rättvisare 

bild av studien ökar genom att ha intervjuer med så många som möjligt. Vi utförde därför 

13 personliga intervjuer på 5 företag för att få mycket data till empirin. Det genomfördes 

2 till 3 intervjuer på varje företag och intervjutiderna varierade mellan 30-45 minuter. 
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Intervjuerna utfördes via fysiska möten på respondenternas arbetsplats och under deras 

arbetstid. Respondenterna fick möjlighet att välja miljö och plats själva för att det ska 

känna sig trygga samt bekväma. Enligt Watzlawick, Bavelas och Jackson (1967) 

kommunicerar människor både verbalt och ickeverbalt.  Det var därför viktigt för oss att 

träffa respondenterna personligen för att få möjlighet till att notera och tolka deras gester 

som ansiktsuttryck, kroppsspråk och blick för att få en bättre bild av det respondenten 

försöker förmedla. För att inte påverkas och styras av gruppdynamik utfördes alla 

intervjuer enskilt med respondenten. Vi valde innan att utse en ansvarig för intervjun och 

den andra antecknade samt observerade under tiden. Den som ansvarade för anteckningar 

hade även möjlighet att flika in med följdfrågor för att få ett mer djup i frågorna och en 

rikare empiri. 

 

I nästa steg bearbetades materialet genom transkribering och vi använde oss av diktafonen 

på mobiltelefonen för att spela in intervjuerna. Vi fick godkännande från respondenterna 

som deltog i studien att spela in intervjun. Att spela in sitt material genom transkribering 

belyser Dalen (2008) underlättar och förenklar analysarbetet. Vi genomförde 

transkriberingen i direkt anslutning till varje intervju för att hålla oss uppdaterade vilket 

Dalen (2008) belyser är en fördel vid intervjuer eftersom det ger en bra återgivning av 

respondenternas utsagor. 

 

2.2.8 Bearbetning av empiri 

 

I den här studien väljer vi att lägga fokus på icke-finansiella belöningar som enligt tidigare 

forskning har tagit större fokus på senare år (Schlechter et al., 2015). Vi valde sedan att 

rikta in oss på karriärutveckling och flexibelt arbete för att gå djupare in på de icke-

finansiella belöningarna och se hur de påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse. I 

sammanfattningen av den teoretiska referensramen beskriver vi vilka olika steg vi valt att 

ta med och varför de är väsentliga för oss samt hur de följer syftet i vår studie. I empirin 

bryter vi sedan ut det som vi anser är huvudfokus i syftet, vilket även kan utläsas utifrån 

figur 2. Det som är av betydelse för oss att få svar på under empirin är främst belöningar 

och sedan icke-finansiella belöningar för att sedan gå djupare in på karriärutveckling och 

flexibelt arbete. Det leder sedan fram till hur det påverkar arbetstillfredsställelsen.  
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För att bearbeta materialet från intervjuerna utförde vi transkriberingar, det var 

tidskrävande men gav oss en bra utgångspunkt med ett rikt underlag. Det gav oss en god 

möjlighet till att kunna gå in och angripa materialet för att sedan identifiera mönster som 

likheter och olikheter mellan svaren från respondenterna. Vi har i vår intervjuguide delat 

upp frågorna i våra huvudbegrepp från syftet som är belöningssystem, de icke-finansiella 

belöningarna karriärutveckling och flexibelt arbete samt arbetstillfredsställelse. Det var 

till fördel för oss att intervjuguiden utformades utifrån syftet eftersom vi hela tiden hade 

med oss våra huvudbegrepp och inte svävade ut mer än nödvändigt. Det resulterade i att 

empirin blev lättare att tolka och förstå och vi kunde koppla samman de olika begreppen 

i teori och empiri till vår kommande analys. Eftersom vi utgår från en hermeneutisk 

kunskapssyn (se punkt 2.1.1) är det viktigt för oss att tolka materialet på ett bra sätt för 

att sedan göra en bra analys, därför har vi vid bearbetningen av empirin försökt att hitta 

samband och gjort egna tolkningar samt uppfattningar om hur vissa svar kan hänga 

samman med andra. När vi fått liknande svar i intervjuerna men inte exakt samma begrepp 

och ord har det varit viktigt för oss att vara tolkande och försöka få en förståelse och 

därmed bilda en egen uppfattning. Det gör att vi också är medvetna om att studien blir 

subjektiv till viss del. 

 

Efter bearbetningen av intervjumaterialet kopplades empirin och teorin samman till en 

analys. Det vanligaste sättet att använda sig av en analys inom kvalitativ forskning 

förklarar Bryman och Bell (2013) är tematisk analys, ett sökande efter teman. I analysen 

utgår vi från samma modell som i empirin och utifrån den använt oss av huvudpoänger 

som vi tar med till analysen, vilket även kan uttryckas som olika teman. Med hjälp av 

transkriberingen var det lättare för oss att se samband eftersom det var enkelt att jämföra 

respondenternas svar och även vad som skiljer dem åt. I analysen sammanställer vi den 

teoretiska referensramen med empirin. I empirin urskiljer vi begrepp och citat som är 

intressanta analysera för att sedan jämföra det med den teoretiska referensramen. 

Analysen leder fram till vårt bidrag med studien, både teoretiskt och praktiskt bidrag samt 

förslag till vidare forskning. 

 

2.2.9 Kvalitetskrav 

 

Det är av betydelse att förhålla sig till olika kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning 

och något som är bra att lägga fokus på förklarar Alvehus (2013) om forskningsresultatens 
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användbarhet. Alvehus (2013) belyser att hantverksvaliditet, kommunikativ validitet och 

pragmatisk validitet är kriterier som är viktiga att ta upp vid kvalitetsbedömning. 

 

Hantverksvaliditet handlar om att belysa alla de olika delarna i uppsatsen, från 

problematisering till analys och slutsatser. Resultatet grundar sitt arbete på datainsamling 

och analyser (Alvehus, 2013). I vår studie använder vi oss av en forskningsmodell där vi 

sammanställer de olika delarna. Tillvägagångssättet sammanställs via Figur 1, teorin 

genom en sammanfattning och Figur 2 för att sedan komma in på de väsentliga delarna i 

empirin för att sedan avsluta med analys och bidrag. Det hjälper oss att följa en röd tråd 

genom hela studien.  

 

Den andra formen är kommunikativ validitet som handlar om att de kunskapsanspråk som 

görs testas i dialog vilket innebär att resonemangets bärighet och relevans undersöks 

(Alvehus, 2013). Detta har vi gjort utifrån en dialog med våra respondenter som 

medverkar i studien. Vi skickade ut intervjuguiden till respondenterna för att ge dem 

chansen att förbereda sig och genom det få ut mer av intervjuerna. Vid intervjutillfället 

förklarade vi syftet med studien och belyste de olika huvudbegreppen samt hur de 

kvalitativa intervjuerna skulle gå tillväga. Vi anser att den delgivna förkunskapen till 

respondenterna kan ge en rikare empiri och en större relevans. 

 

Den tredje och sista aspekten är pragmatisk validitet som handlar om att kunskap ska bli 

relevant och användbar i ett samhällsperspektiv (Alvehus, 2013). Vi har anpassat vårt 

syfte till att inte studera en specifik bransch utan vill istället få en generell uppfattning 

gällande om de icke-finansiella belöningarna karriärutveckling och flexibelt arbete har 

någon påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse. Vi anser att det inte kommer vara 

användbart för bara en specifik grupp utan att det ligger till grund för vidare forskning 

inom vetenskapssamhället för möjlighet att vidareutveckla ämnet. 
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3 Teoretisk referensram  
 

 

3.1  Belöningssystem  
 

Styrmedlet belöningssystem även kallat Reward Management System innefattar 

organisationens processer och metoder för att belöna deras medarbetare. Den omfattar 

avtal i form av processer, metoder och strukturer som kommer att ge medarbetare 

lämpliga nivåer av lön, förmåner och andra typer av belöningar (Güngör, 2011). Svensson 

(2001) förklarar att möjlighet till att bli belönad för sina insatser har varit en viktig 

drivkraft i alla tider för oss individer. Nilsson och Olive (2013) belyser att 

belöningssystem därför har en betydande och värdefull roll för företagens styrning. Även 

Latham (2012) anser att det är ett användbart verktyg för företag för att se medarbetarnas 

beteenden och för att få en bild av hur medarbetarna reagerar på belöningar samt vad som 

gör dem motiverade att utföra specifika uppgifter som tillfrågas. Taufek, Zulkifle och 

Sharif (2016) förklarar även de att belöningssystem har blivit en viktig faktor för att få 

medarbetare att bli engagerade i sitt arbete och känna sig motiverade och det kan vara ett 

kraftfullt verktyg för att påverka en organisations kultur. Güngör (2011) anser att 

människor är den viktigaste faktorn i organisationer och en viktig strategi är att investera 

i medarbetare. Organisationer vill utveckla, motivera och öka prestationer hos 

medarbetare och därför är belöningssystem betydande inom ekonomistyrning.  

 

Brown (2014) belyser att många företag är dåliga på att visa vilka belöningssystem som 

finns. Att även om det finns i teorin anser nio av tio företag att det inte är tillräckligt 

implementerade i företaget praktiskt. Han belyser att de bästa arbetsgivarna tar hänsyn 

till engagemang för att identifiera olika motivationsgrupper hos medarbetarna. Detta 

hjälper till att säkerställa att medarbetare enkelt kan välja de belöningar som bäst 

tillgodoser deras personliga behov och steg i sina liv. Även Svensson (2001) förklarar att 

det är viktigt för företag att belysa vilka belöningar de erbjuder till alla medarbetare för 

att de ska känna uppskattning och det kan i sin tur bli motivationshöjande. Steel och 

MacDonnell (2012) belyser även de att effektiva belöningssystem ska vara väl 

dokumenterade, tydligt kommunicerade och lätta att följa. Ett belöningssystem ska vara 

tillgängligt och förståeligt för att kunna fungera på ett bra sätt. 
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3.1.1  Belöningssystemets roll i att motivera medarbetare  

 

Güngör (2011) förklarar att belöningssystem är en kärnfunktion inom human resource 

och en viktig del i företagsledningen, det har dessutom en viktig roll för medarbetares 

prestanda. Svensson (2001) belyser att det främsta syftet med belöningssystem är att öka 

medarbetares motivation via arbetstillfredsställelse och även han nämner att det är för att 

uppmuntra dem till att prestera bättre. Vidare förklarar Svensson (2001) att det till följd 

ska få en ökad produktivitet och effektivitet i företaget som slutligen stimulerar förbättrad 

kvalitet och förtroende. Nilsson och Olive (2013) belyser att medarbetare som har tydliga 

mål och blir belönade efter sina prestationer som är i enlighet med förväntningarna är ofta 

mycket nöjda med sin arbetsplats. De förklarar vidare att belöningssystemet kan bidra till 

ett ökat engagemang och ansvar för medarbetare när det får möjlighet till belöning för det 

du bidrar med. Det skapas ett utbyte mellan medarbetaren och företaget som på längre 

sikt ska generera effektivitet och lönsamhet för företaget. De förklarar att 

belöningssystem motiverar genom att medarbetarna vill nå den lockande belöningen, 

vilket i sin tur leder till hårdare arbete för att nå prestationsmålen och därefter få belöning.  

 

Det är av betydelse att variera innehållet i olika belöningssystem för att lättare passa olika 

åldrar och intressen hos medarbetarna förklarar Brown (2014). Svensson (2001) belyser 

även han att en belöning ofta värderas olika av den som får belöningen, vilket kan bero 

på vilken personlighetstyp eller livssituation medarbetaren har. Han förklarar vidare att 

det även kan bero på vilken attityd medarbetarna har om vad som anses vara en rättighet, 

förmån eller belöning som även det varierar från person till person. Vissa förmåner har 

kanske blivit självklara på företaget och ses därför inte längre som en belöning. 

 

3.1.2 Belöningssystemets roll i att behålla medarbetare och bevara deras 

engagemang 

 

Hall-Ellis (2014) förklarar att organisationer strävar efter att fungera genom en 

kombination av lyhörda och flexibla system. Det är av betydelse att ledaren upprätthåller 

en mänsklig känsla genom att få en förståelse för och uppskatta individer som utgör 

gruppen. Hon belyser även för att organisationen ska kunna utvecklas måste ledare 

formulera, stödja och främja utveckling av talang inom organisationen genom uppsatta 

mål. Även Nilsson och Olive (2013) belyser vikten av att individer har ansvar, deltar i 
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utbildningar och andra aktiviteter. Det kan i sin tur leda till en högre nivå av prestation 

för arbetstagaren, arbetsgruppen och företaget.  

 

Svensson (2001) beskriver att belöningar av olika slag används som strategiskt styrmedel 

för att locka nya medarbetare och behålla de gamla genom att vara en attraktiv 

arbetsplats.  Även Nilsson och Olive (2013) förklarar att behålla medarbetare och bevara 

deras engagemang är en viktig nyckelfråga för de flesta företagen. Belöningssystemet bör 

utformas för att bidra till ökat välbefinnande och en bättre stämning, det blir därmed 

viktigt att vara lyhörd för att se vilka belöningar som främst attraherar medarbetarna. 

Allen, Bryant och Vardaman (2010) förklarar vidare att det är av betydelse för 

organisationer att behålla talanger inom företaget, dels för de ekonomiska kostnaderna 

som uppstår vid förlust av medarbetare och även vid rekrytering samt utbildning av nya 

medarbetare. Förutom dessa kostnader kan det även uppstå störningar i arbetet vilket kan 

vara förlust av kunskap, kundservice, mentorer samt minskad mångfald i organisationen. 

 

 

3.2  Belöningar  
 

Enligt Korir och Kipkebut (2016) finns det finansiella belöningar som främst är relaterade 

till ekonomisk ersättning utöver lön. Det kan till exempel vara bonus, provision och andra 

ekonomiska förmåner. Bonus räknas som en belöning och syftet är att belöna medarbetare 

med en finansiell ersättning efter väl utförda prestationer som vanligtvis är utöver den 

förväntade prestationsnivån. Det är vanligtvis uppbyggt genom att en engångssumma 

betalas ut en gång per år (Appelbaum & Mackenzie, 1996). Provisionslön är också en 

finansiell ersättning som grundar sig på prestationer men skillnaden mot bonus är det en 

rörlig ersättning och är individanpassat (Ivancevich, 2007). Vanliga ekonomiska 

förmåner som företag erbjuder sin personal är friskvård i form av finansiell ersättning 

eller i tid, pensionsavsättningar och olika subventioner belyser Kvarfordh och Roberts 

(2016). 

 

Bonusutdelningar är vanligt förekommande i framgångsrika företag belyser Nilsson och 

Olive (2013). Det innebär att medarbetarna inom företaget erhåller en del av vinsten när 

företaget har nått sina mål med resultat (Gardner, 2011). Oakes & Covaleski (1994) menar 

att bonus kan uppfattas som en signal till medarbetarna från ledningen att deras 

produktivitet är en viktig del i framgång och lönsamma resultat, att cheferna inte tjänar 
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ännu mer pengar utan att medarbetarna får en andel. Det finns dock kritik till bonusar som 

ofta förknippas med kortsiktighet (Nilsson & Olive, 2013). Även Ledarna (2015) belyser 

att mindre än 10 procent av medarbetares arbetstillfredsställelse och motivation är kopplat 

till finansiella belöningar. Belfield och Marsden (2003) belyser att finansiella belöningar 

som bonus, mäts via prestationer som kan påverka samarbetsklimatet negativt eftersom 

det blir tydligt vem som presterat bäst i företaget när utbetalningen sker.  

 

Det finns tidigare forskning som tyder på att finansiella belöningar inte bidrar med ökad 

arbetstillfredsställelse som ger ökad motivation hos medarbetare. Snarare bidrar det till 

minskad motivation på sikt och det påverkar gruppdynamiken till det sämre på grund av 

att det kan uppstå tävlingar mellan medarbetare som mer ser varandra som konkurrenter 

(Fröistedt & Nygren, 2011; Salwen 2012; Withaker, 2009; Pregnolato, 2010). Även 

Rosanas och Velilla (2005) belyser att belöningssystem som enbart bygger på externa 

belöningar inte kan motivera medarbetare tillräckligt. I en studie gjord av De Vos och 

Meganck (2009) fann de att medarbetare värderar finansiella belöningar lägst och de 

menar att enbart fokusera på externa faktorer som finansiella belöningar inte är tillräckligt 

effektivt. Det är därför viktigt att omvärdera ansträngningar som görs av 

sammansättningen av attraktiva ersättnings- och förmånspaket. 

 

 

3.3  Icke-finansiella belöningar 
 

Morell (2011) belyser att individer blir motiverade att utföra uppgifter med både interna 

och externa belöningar. Interna belöningar kommer från själva uppgiften i arbetet och kan 

till exempel vara anställningsskydd, utveckling och utbildning, beröm, erkännande, status 

och förhållande mellan arbetsliv och privatliv (Morell, 2011; Schlechter, Thompson & 

Bussin, 2015). Morell (2011) förklarar att fördelen med icke-finansiella belöningar 

framför finansiella belöningar är den effekt den har på medarbetares inre motivation, 

vilket betyder att själva uppgiften ger njutning eller en inre belöning. Icke-finansiella 

belöningar blir därför en viktig faktor för att medarbetare väljer ett företag framför ett 

annat. Withaker (2009) förklarar att icke-finansiella belöningar kan skapa högre 

prestation och lojalitet hos medarbetarna. 

 

Det finns flera fördelar med att använda icke-finansiella belöningar för att motivera och 

belöna medarbetare. Morell (2011) belyser att de inte bara ökar motivation och 
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engagemang hos medarbetare utan de minskar även företagets utgifter eftersom icke-

finansiella belöningar inte kostar företaget något. Ett icke-finansiellt belöningsprogram 

kan vara en uppenbar fördel för både arbetsgivare och anställa. Det är viktigt att ledare är 

uppmärksamma på hur medarbetare uppfattar nuvarande belöningssystem och 

rimligheten i dem förklarar Morell (2011). I en rapport från Ledarna (2015) belyser de att 

se värdet på icke-finansiella belöningar är en stor konkurrensfördel. Schlechter et al. 

(2015) nämner specifikt två typer av icke-finansiella belöningar som om ökat för 

medarbetare, den första är utbildning och utveckling och den andra är flexibelt arbete. 

 

3.3.1 Karriärutveckling  

 

Yeo och Li (2011) belyser vikten av att erbjuda möjligheter till att lära och träna. 

Utbildningsmöjligheter inom organisationen visar betydelse och värde för personalen, 

vilket resulterar i trivsel, engagemang och hängivenhet anser Mercer och Reilly (2006). 

Dessutom belyser Armstrong (2010) att de organisationer som investerar i utbildning och 

utveckling åt sina medarbetare gör att de säkerställer rätt kompetens och kunskap som 

krävs för yrkestjänsten som ger konkurrensfördelar på sikt. Detta gör det möjligt för 

organisationer att rekrytera och attrahera medarbetare såväl som att öka produktiviteten 

och effektiviteten i organisationen (Dalvi och Ibrahim, 2013). 

 

Bryant och Allen (2013) hävdar att smarta chefer bör veta att det är en förlorande strategi 

att konkurrera om toppmedarbetare enbart genom finansiella belöningar. Lyckligtvis 

finns det flera tillvägagångssätt för chefer att använda sig av för att behålla medarbetare 

som inte medför extra kostnader, vilket de beskriver exempelvis kan vara att 

kommunicera vilka möjligheter som finns till utveckling och karriär inom organisationen. 

Day, Sammons, Stobart och Kington (2007) anser att få chansen att utvecklas och växa 

inom sitt arbete är en betydande faktor som kan tillgodose att medarbetarna stannar kvar 

i företaget. Även Gandossy och Kao (2004) belyser att karriärutveckling är en viktig 

faktor för att attrahera och behålla duktiga medarbetare på längre sikt genom att det ger 

en trygghet för drivna medarbetare. Tidigare forskning från Haider et al. (2015) hänvisar 

till en undersökning av Scott et al. (2007) som bekräftade att karriär och 

utvecklingsmöjligheter låg i fokus för medarbetares beslut att stanna i samma 

organisation under en längre tid.  
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Fördelen med att ha en befintlig och effektiv utvecklingsplan är det mervärde som 

organisationen ger sina medarbetare, medan saknaden av den kan leda till frustration och 

i värsta fall att medarbetare söker sig till nya och mer attraktiva arbetsgivare (Mercer & 

Reilly, 2006). Studien från Scott et al. (2007) visade också att saknaden av en plan för 

karriärutveckling gjorde att organisationerna blev tvungna att erbjuda högre finansiella 

ersättningar och förmåner för att kunna attrahera och behålla medarbetare, jämfört med 

de organisationer som hade utvecklingsplaner för sina medarbetare. Allen, Shore och 

Griffeth (2003) förklarar att när det inte finns någon klarhet om rollförväntningar eller 

när rollförväntningar står i konflikt med varandra kan enskilda individer uppleva stress 

och missnöje vilket i sin tur kan leda till utbrändhet och att de slutar på arbetet. Chefer i 

organisationer bör se till att förväntningarna de har på medarbetare kommuniceras och 

stöds. 

 

Bryant och Allen (2013) belyser att medarbetare som tror att det finns möjligheter till 

utveckling och framsteg är mer benägna att stanna i ett företag, även om det finns andra 

omständigheter som gör att de inte är helt nöjda. De förklarar att organisationer skulle dra 

nytta av att hantera karriärvägar och möjligheter samt att det kommuniceras med 

medarbetarna.  

 

3.3.2 Flexibelt arbete 

 

I dagens samhälle är gränserna mellan arbetsliv och privatliv inte lika stora som förr i 

tiden. Idag arbetar människor fler timmar per vecka och efter utvecklingen av tekniken 

kan vi nu arbeta var som helst med hjälp av våra tekniska hjälpmedel. (Ilies, Schwind, 

Wagner, Johnson, DeRue, Ilgen, 2007) 

 

Giancola (2009) belyser att en balans mellan arbete och privatliv är viktigt för att få sitt 

arbete gjort samtidigt som personliga behov och familjen balanseras. Genom att en 

organisation har en bra balans mellan detta blir det en bra arbetsplats och ökar även 

medarbetares preferenser att stanna i organisationen. Tidigare forskning visar att kravet 

på en balans mellan arbete och privatliv har ökat med en inriktning på flexibla arbetstider. 

Bourhis och Mekkaoui (2010) belyser att det beror främst på den stora befolkningen 

arbetande kvinnor på arbetsmarknaden som har ökat, likaså det snabbt växande antalet av 

karriärfamiljer och ensamstående föräldrar. Behovet av att balansera arbetsmiljöer har 
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blivit en växande utmaning för många företag och det är idag en viktig faktor för företagen 

att erbjuda medarbetare detta. Thompson, Payne och Taylor (2015) förklarar att det ger 

företaget en konkurrensfördel. 

 

Tillgängligheten av flexibla arbetsåtgärder som flextid och kortare arbetsvecka tycks 

bidra till att medarbetare får en bättre balans mellan arbete och hem, vilket leder till högre 

arbetstillfredsställelse och viljan av att stanna kvar i företaget (Mcnall et al., 2010). I 

studien av Mcnall et al. (2010) fann de att flexibilitet är en nyckelfaktor och drivkraft för 

arbetstillfredsställelse och de menar att medarbetare förväntar sig mer flexibilitet från 

arbetsgivare för att bättre möta kraven i sitt arbete och i det personliga livet. Behovet som 

utvecklats fram gäller familjer som vill få ihop livspusslet, kunna ha möjlighet till att göra 

karriär men ändå utföra hemsysslor och uppfostra sina barn (Haider et al., 2015). Telenor 

Företag (2017) belyser också att den nya generationen som ännu inte skaffat familj har 

liknande behov av flexibilitet i arbetet. Tidigare anpassades privatlivet efter arbetet men 

det håller nu på att förändras. För att bli motiverad är finns det betydelse av att kunna 

välja arbetsplats och även ha flexibilitet att till exempel kunna träna mitt på dagen och 

istället välja att arbeta kvällstid.  

 

I en studie av Thompson et al. (2015) fann de att deltagarna värderade arbetsplatser som 

erbjöd flexibelt arbete genom att arbeta hemma som en mer attraktiv och stödjande 

arbetsgivare. Det fann även att flextider var av större betydelse än flexibilitet av 

arbetsplats, med andra ord valfriheten av att jobba hemma eller på arbetsplatsen. Det kan 

bero på att du arbetar själv och inte har dina medarbetare runt omkring dig samt bristen 

på mentorskap. Utifrån vad de fann i studien anser de att det är viktigt för organisationer 

att erbjuda båda typerna av flexibilitet och att det är viktigt att vara tydlig med att 

marknadsföra dem som belöningar vid rekrytering av medarbetare. I en 

arbetsmarknadsundersökning av Jusek (2015) finner de att flexibilitet är viktigt för 

majoriteten av nyexaminerade. De anser därför att det är viktigt att medarbetare ska kunna 

påverka sitt arbete och att anställningsvillkoren ska visa att det finns flexibelt arbete, 

speciellt eftersom konkurrens om kompetent arbetskraft ökar. Resultaten visar dock att 

de som har flexibelt arbete har en tendens att jobba mer än de som inte har det. Det är 

därför viktigt att organisationen kommunicerar hur de ska jobba och att det ska finnas en 

öppen dialog mellan arbetsgivaren och medarbetarna.  
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3.4 Arbetstillfredsställelse  
 

Oshagbemi (1999) belyser att arbetstillfredsställelse kan förklaras som vilken inställning 

du har till ditt arbete, medan Flach (2006) förklarar att arbetstillfredsställelse är hur vi 

upplever arbetet känslomässigt, hur trivseln är och hur nöjd du är med ditt arbete. Clark 

(1996) belyser att tillfredsställelse är beroende av individers förväntningar, krav som både 

kan vara fysiska och psykiska samt värderingar. Mer specifikt anser Abukhait och Pillai 

(2017) att arbetsuppgifter som involverar mentala utmaningar som innebär 

självbestämmanderätt, ansvar och lärande är kopplade till tillfredsställelse. Flach (2006) 

belyser att faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelse bland annat kan vara 

lönesystem och arbetsledning, arbetsbetingelser, arbetsmiljö samt stressnivå. Även 

Armstrong (2012) belyser att grundläggande krav på arbetstillfredsställelse kan vara 

högre lön, rättvist betalningssystem, hänsynsfull och deltagande ledning, uppgifter som 

är intressanta och varierande samt självständighet. Abukhait och Pillai (2017) förklarar 

att genom att medarbetare är motiverade på arbetet leder det till ökad 

arbetstillfredsställelse. Latham och Locke (2002); Latham och Locke (2006) förklarar 

vidare att ett krävande mål ger bättre arbetsprestationer, vilket i sin tur ger ökad 

arbetstillfredsställelse. Det ger också individen ett syfte vilket gör att arbetsuppgiften kan 

kännas mer meningsfull. De hävdar även att ett beteende hos individer som är 

målorienterat är avgörande för att människan ska känna lycka och även för överlevnad. 

Vidare förklarar Hedegaard och Hein (2012) att belöningar kan vara ett hjälpmedel för 

att medarbetarna ska kunna uppnå sina mål.  

 

3.4.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och belöningar  

 

Haider et al. (2015) belyser att det finns ett förhållande mellan belöningar och 

medarbetares arbetstillfredsställelse. Även Whitaker (2009) förklarar att det finns en 

betydelse av att använda sig av belöningssystem eftersom arbetsgivare måste se till att 

medarbetare är produktiva, lojala och motiverade. De måste se till att arbetet är 

tillfredsställande, motivera medarbetarna att arbeta produktivt, uppmuntra lojalitet och 

arbeta för en positiv kultur på arbetsplatsen. Flach (2006) belyser även han vikten av 

belöningssystem och förklarar att det är grundläggande för ledningen i en organisation att 

ha förståelse och kunskap om personalen. Att det är viktigt att ha kunskap om vilken 

kompetens och vilka attityder som finns till arbetet.  
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Flach (2006) belyser att belöningssystem bör omfatta både yttre och inre faktorer. Det ska 

finnas samband mellan vad medarbetare presterar och vad de sedan får tillbaka, vilket 

ofta är belöningar. Han förklarar vidare att det leder till ökade insatser. Ryan och Deci 

(2000) belyser även de att det finns flera faktorer som kan öka medarbetares 

arbetstillfredsställelse och det är därför viktigt vid utformningen av belöningssystem att 

kunna skilja på inre och yttre faktorer för motivation. Den inre motivationen är när vi 

drivs av att göra något utifrån våra intressen eller att de ligger i linje med våra värderingar 

och normer (Kunz & Linder, 2012). Yttre motivation är när vi drivs av att göra något och 

få en belöning, Svensson (2001) belyser även att det inte ska uppfattas som att den ena är 

rätt och den andra är fel, utan utgå från att båda är relevanta för de flesta människor. Den 

inre motivationen uppfattas oftast som den mer generösa formen och medarbetare med 

inre motivation anses vara en större tillgång för företaget (Nilsson & Olive, 2013).  

 

 

3.5  Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen börjar med att ta upp belöningssystemet och dess betydelse 

samt roll för organisationer och medarbetare. Efter det går vi in närmare på belöningar 

och vilka typ av belöningar som finns. Den teoretiska referensramen fortsätter sedan med 

att komma in på det som är väsentligt för oss i denna studie, icke-finansiella belöningar. 

Ur genomgången av icke-finansiella belöningar så valde vi att gå in djupare på 

karriärutveckling och flexibla arbetstider eftersom det i studien av Schlechter et al. (2015) 

fann att de finns två viktiga belöningar för att kunna attrahera medarbetare att söka sig till 

ett jobb, vilket ger oss en teoretisk grund för att det även kan vara viktigt för befintliga 

medarbetare att dessa belöningar finns på företaget. Som även De Vos och Meganck 

(2009) förklarar är karriärutveckling en central faktor för att kunna behålla arbetstagare. 

Med bakgrund av vårt syfte går vi sedan vidare med att ta upp begreppet 

arbetstillfredsställelse och hur det definieras. Vi kopplar sedan vidare till 

arbetstillfredsställelse och belöningar där Flach (2006) beskriver att för att få medarbetare 

tillfredsställda och trivas på arbetet har belöningssystem en betydelse.  
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Genom hela vår teoretiska referensram vill vi visa på att det inte finns några givna 

sanningar på definitionerna och begreppen, att det varierar och beror på vad som 

definieras som arbetstillfredsställelse och vilka belöningar som motiverar en viss 

medarbetare. Det är aspekter som vi kommer ta med oss till empirin. 

   

 

 

Figur 2. Modell över sammanfattning av teorin. Egen konstruktion. 
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4 Empiri  
 

 

Utifrån sammanfattningen av teorin och den tillhörande modellen har vi valt att ta med 

de mest relevanta av begreppen till empirin samt de som kommer vara till hjälp för att nå 

studiens syfte. Eftersom kapitlet om belöningssystem endast är för att få en uppfattning 

om styrmedlet är det inget kapitel som vi valt att ta med oss till empirin. De rubriker vi 

har valt att använda oss av i empirin är belöningar samt icke-finansiella belöningar som 

mynnar ut i karriärutveckling och flexibelt arbete. Vi går sedan vidare med hur det 

påverkar arbetstillfredsställelsen för att svara på syftet med studien. Vi väljer även att ta 

med sambandet mellan arbetstillfredsställelse och belöningar för att belysa kopplingen 

mellan dessa. Vi vill nu förstå medarbetarnas syn på detta för att senare kunna göra en 

analys. 

 

 

4.1 Utvalda företag 
 

 

I denna studie är våra respondenter anonyma och när vi återger respondenten använder vi 

roll samt nummer på företaget. Om vi däremot nämner flera personer använder vi 

begreppet företagsrespondenter. I tabell 1 framgår vilka branscher vi valt, hur många vi 

intervjuat på respektive företag och även vilka datum vi utfört intervjuerna. Antalet 

anställda på företagen varierar och är mellan 10-250 stycken. De respondenter som varit 

med i studien är medarbetare på olika nivåer och har inga arbetsuppgifter som innefattar 

inflytande över belöningssystemen på företaget. Tabell 1 visar att vi har intervjuat 

respondenter från 5 olika företag och det varierade mellan 2-3 intervjuer i varje företag. 
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Tabell 1. Sammanställning av företagsrespondenterna. 

 

4.2  Belöningar  
 

I majoriteten av de intervjuer vi gjort uppfattar vi att de flesta företagen har belöningar 

som flexibla arbetstider, utbildning, förmåner som friskvård och pensionsavsättningar. I 

två av de företag vi intervjuat använder de sig av bonus som en belöning men det var bara 

i ett av företagen som bonusen riktade sig till alla medarbetare. Vi uppfattar att bonus inte 

är det bästa alternativet för medarbetarna eller de som motiverar dem mest. 

Företagsrespondenterna i de företag som använder sig av bonus anser att det finns brister, 

främst att inte kunna styra själv utan du är beroende av dina medarbetares prestationer för 

att uppnå uppsatta mål. 

 

Koncernredovisningschefen uttryckte under intervjun: 

“Om jag ser till den här personalbonusen så tror jag inte att den bidrar till att folk jobbar 

hårdare, tror snarare på stimulerande arbetsuppgifter och att man får utvecklas som man 

vill och att man känner uppskattning för det man gör. För mig så är inte personalbonusen 

motiverande på så sätt men det har nog med att jag inte kan påverka den själv då den 

utgår från hela koncernen.” (Koncernredovisningschef) 

 

Vi kan även utläsa i våra intervjuer att det är många företagsrespondenter som tänker på 

monetära ersättningar när vi diskuterar belöningssystem. Affärsutvecklaren svarade kort 
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och snabbt att de följer lönekriterierna och det är de som gäller och nämnde ingenting om 

någon annan slags belöning.  

 

Vid frågan om varför de tror att företag använder sig av belöningssystem uttryckte 

konsultchef 1 att “det är väl dels för att visa uppskattning”. Operation managern lyfter 

fram engagerade medarbetare som den viktigaste resursen och därför blir det viktigt att 

belöna. Det uttrycktes även enkelt “för att motivera oss” (Rekryteringskonsult). 

Redovisningsassistent 1 förklarar även att det är ett bra sätt för att ta vara på intäkter och 

kostnader samt få mer medvetenhet om företaget. 

 

Vi tolkar att de flesta av företagsrespondenterna ser många fördelar med belöningar som 

flera beskriver att de får en “kick” av det eller att det “triggar”. Kapitalrådgivaren 

beskriver att denne tror det är viktigt med belöningssystem för att locka medarbetare att 

“visa att det tar väl hand om sin personal”. Revisorsassistent förklarade även att det gör 

att arbetsgivaren blir mer attraktiv. 

 

Vi uppfattar att det även finns företagsrespondenter som är negativa till belöningar, vilket 

främst är finansiella belöningar och uttrycktes: “det var påskpresenter och det var 

sommarpresenter och julpresenter och det tog aldrig slut. Att plötsligt är det inte längre 

en förmån som är ensidig från arbetsgivaren utan det är något som man tycker ingår” 

(Affärsutvecklare). Även rekryteringskonsulten beskriver att det är negativt med 

finansiella belöningar och av tidigare erfarenhet av provisionslön ger det bara kortsiktig 

motivation. Konsultchef 2 på förklarade även utifrån tidigare erfarenhet av bonus att det 

kan uppstå girighet och arbetet fungerar inte alls lika bra i grupp. 

 

4.3  Icke-finansiella belöningar 
 

När vi frågade om de föredrar finansiella eller icke-finansiella belöningar svarade 12 av 

företagsrepondenterna icke-finansiella belöningar, som Konsultchef 2 uttryckte sig: 

“Icke-finansiella helt klart i längden och det tror jag också handlar om den här 

balansen”. 

 

Vi kan även utläsa att flera av företagsrespondenterna är inne på att det är viktigt med en 

mix av båda, att de först får en rättvis lön för det arbete de utför. I slutändan får vi 



 

31 

 

uppfattningen av att de föredrar de icke-finansiella belöningar före exempelvis bonus om 

de var tvungen att välja den ena eller den andra, som Koncernredovisningschefen 

uttalade: “finansiell belöning försvinner så fort och håller inte i längden”. 

 

Koncernredovisningschefen resonerade vidare kring det och framhävde: 

 

“Har man rätt marknadslön och är en person som drivs av utveckling då tror jag att 

belöningssystem inte nödvändigtvis inte behöver vara pengar. Jag är rädd att bonusen 

som kommer att betalas ut för oss i år blir max men nästa år kanske det inte blir något, 

då kommer det ju bli en negativ upplevelse. Men jag tror att i grund och botten så handlar 

det om det vardagliga och att en bonusutbetalning på ett år tror jag inte gör att folk trivs 

extra bra utan att det är ju andra aspekter som spelar in.” (Koncernredovisningschef) 

 

Konsultchef 1 nämnde att det viktigaste är att trivas på arbetet och känna att det är kul 

och att bonus inte är något som gör att arbetet blir mer tillfredsställande. Controllern 

förklarade vidare att en bonus kan ta himla mycket fokus och att det som spelar roll är att 

du i grunden har en marknadsmässig lön och “det försvinner ändå mycket i skatt”. 

 

Behovet av att de olika belöningssystemen behöver utvecklas och utvärderas uppfattar vi 

vara viktigt utifrån vad redovisningskonsulten nämnde, inom företaget diskuterades det 

mycket nu om vad som motiverar olika generationer och “det är något som vi kollar 

mycket på här för att utveckla belöningarna så det passar alla”. Företaget beskriver sig 

ha sett en trend i att 90-talister är vana vid att få feedback och uppskattning löpande och 

det är för att den generationen vuxit upp med sociala medier som Facebook och Instagram 

som ger dem bekräftelse. Det beteendet har även kommit in i arbetslivet och efterfrågas 

starkt. Redovisningskonsulten uttrycker vidare: “Som min generation är inte alls vana 

med det”.  

 

Redovisningskonsulten resonerade vidare kring vikten av att ha attraherande 

belöningssystem för att få duktiga medarbetare att stanna: 

 

“Som om vi backar ändå längre bort som till 40-talisterna så var det vanligt att man 

jobbade på samma arbetsplats hela livet, som det inte alls är lika vanligt med nu, och det 
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är något som alla måste vara medvetna om och hur man ska attrahera dom.” 

(Redovisningskonsult) 

 

I rangordningen som vi hade mellan olika belöningar kommer karriärutveckling först 

tillsammans med flexibelt arbete som vi kan utläsa utifrån tabell 3 nedan, tätt därefter 

kommer utbildningsmöjligheter. Det visar att de värderar de icke-finansiella belöningarna 

högst. 

 

4.3.1 Karriärutveckling  

 

Genom intervjuerna kan vi utläsa att karriärutveckling är en viktig faktor hos 

företagsrespondenterna. Det hör ihop starkt med den ena definitionen som många hade 

till arbetstillfredsställelse för dem som var utveckling. Där ingår utbildningsmöjligheter 

som majoriteten av företagsrespondenterna menar går hand i hand med 

karriärutvecklingen för medarbetaren. Konsultchef 1 förklarade att genom utbildning blir 

det enklare att byta spår och prova något annat och “det är ju också en utveckling och 

utbildningsmöjlighet i sig”.  

 

Karriär är något som kan definieras olika och för majoriteten av företagsrespondenterna 

tolkar vi det inte som att det måste vara att klättra i en hierarkisk stege utan framförallt 

att få utvecklas i arbetet. Konsultchefen 2 svarade under intervjun: “jag tycker den 

personliga utvecklingen är viktigare”. Vidare var redovisningskonsulten inne på liknande 

spår och uttryckte:  

 

“Själv har jag aldrig tänkt karriär så, men jag har alltid velat göra något som jag trivs 

med och tycker är kul och att ha tryggheten att jag kan innan jag säger att jag kan. Så 

jag har aldrig tänkt karriär men sen har det väl blivit så ändå”. (Redovisningskonsult) 

 

Däremot förklarade redovisningsassistenten att karriär är en viktig aspekt och vill gärna 

se en tydlig plan och förmedlar: “jag känner själv att jag vill jobba mycket och göra 

karriär men när man inte har den tydliga planen är det svårt att veta vart man ska jobba 

mot”. Operation managern beskrev att det är en trygghet när det finns karriärmöjligheter 

på företaget och förklarar att det är viktigt för att hon ska trivas på arbetet. Operation 

managern spinner vidare på det och uttrycker:  
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“Betyder att jag känner den stöttning jag behöver från min ledare, att jag känner att jag 

utvecklas i den rollen jag är inom just nu men också att jag har klart för mig när jag blir 

redo för att gå vidare och får den stöttningen jag behöver då.” (Operation managern) 

 

Redovisningsassistent 1 uppmärksammade att det finns en tydlig plan för medarbetarna 

hur karriär görs och vilka utbildningar som erbjuds för det:    

 

“Jag tror att mitt företag värderar högt att jobba med utbildning och vidareutveckling 

eftersom det stimulerar de anställda och får sina anställda att vilja jobbar kvar i bolaget. 

Man skapar en trivsel bland anställda och får anställda att vilja stanna i bolaget.” 

(Redovisningsassistent 1) 

 

4.3.2 Flexibelt arbete  

 

Majoriteten av företagsrespondenterna ansåg att flexibelt arbete är något som är av 

betydelse för att trivas på arbetet. Vi uppfattar att flera av företagsrespondenterna anser 

att det bidrar till att det känns som att arbetsgivaren litar på en, som operation managern 

uttryckte sig: “litar på att jag tar mitt ansvar och presterar”. Controllern uttryckte att det 

är av betydelse att det finns ”frihet under ansvar och att man måste våga lita på alla tills 

någon visar motsatsen”. 

 

Rekryteringskonsulten berättade att flexibilitet blir mer och mer viktigt och att det är 

något som arbetsgivare måste börja ta hänsyn till: 

 

“Det kommer att förändras, det förstår inte alla arbetsgivare utan det är det här gamla 

med kontorstider, världen har förändrats. Lojaliteten tror jag blir bättre när man har det 

här fria. Jag sitter också på kvällarna men då har jag det lugnt och det funkar bra för 

mig. Vi sitter i öppet kontorslandskap här och då kan jag få svårt att koncentrera mig och 

därför är det viktigt att jag kan arbeta hemma för att få mer kvalitet” 

(Rekryteringskonsult) 

 

Företagsrådgivaren nämnde även att arbetsbalans kan skilja sig åt beroende på vart i livet 

du befinner dig “nu har jag större barn så för mig gör det inte så mycket att jag jobbar 
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den här tiden”. Vid frågan om det ger mer arbetstillfredsställelse genom att veta att du 

kan åka hem och jobba eller gå hem någon annan tid uttryckte kapitalrådgivaren: 

“absolut, det är en stor lättnad och för att få en bra balans och viktigt att ge och ta. Jag 

satte det lite som ett krav sen också för att jag jobbade så mycket”. 

 

Det som skiljdes åt något var att några företagsrespondenter ansåg att det var positivt med 

flexibla arbetstider men att du ändå sitter på din arbetsplats. Operation managern 

förklarade att det är viktigt att vara “närvarande”. Flera av företagsrespondenterna har 

möjlighet att arbeta hemma “men det händer inte så ofta” (Controllern). Även 

konsultchef 2 föredrar att arbeta på arbetsplatsen och förklarade att det kan bli problem 

med flex och arbete hemma att det blir “utöver sina ordinarie timmar”. 

Företagsrådgivaren förklarar även att “gemenskap” är viktigt och därför arbetar de helst 

på arbetsplatsen. 

 

Under intervjuerna uppfattade vi att flera respondenter anser att belöningssystemen kan 

bli mer tydliga. Redovisningsassistent 1 efterfrågade tydligare och mer av 

belöningssystem. Det framkom även att flera av respondenterna har flextider men att det 

inte riktigt fungerar och “även fast det heter flex så är det inte riktigt flex” (Controllern), 

de måste ändå meddela chefen när och var de jobbar. Konsultchef 1 nämnde även att detta 

måste bli tydligare och bättre eftersom det i nuläget istället blir något som “stressar” och 

det upplevs som att du är sen till arbetet. 

 

 

Figur 3. Sammanställning av respondenternas rangordning av belöningar. Egen konstruerad. 
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4.4  Arbetstillfredsställelse  
 

När vi frågade företagsrespondenterna hur de definierar arbetstillfredsställelse varierade 

svaren men vi tolkar att det finns gemensamma begrepp som vi vill lyfta fram. Dels är ett 

begrepp utveckling, en annat är att medarbetaren känner att arbetsuppgiften är viktig och 

den sista är trivsel.  

 

Möjligheter att utvecklas är något vi tolkar är viktigt för alla företagsrespondenter. 

Uppfattningen avser både den personliga utvecklingen och att utvecklas på ett 

arbetsmässigt sätt med de arbetsuppgifterna respondenten har. Flera av 

företagsrespondenterna ansåg att utveckling och utmaning var en viktig aspekt för 

arbetstillfredsställelse och under intervjuerna fick vi höra “Att ständigt få utvecklas” 

(Kapitalrådgivare) och “Att det är utmanande och utvecklande” 

(Koncernredovisningschef). Företagsrådgivaren nämnde likaså att det är viktigt att veta 

att det finns utvecklingsmöjligheter och att inte känna att man ska arbeta med samma sak 

i flera år. Även konsultchef 1 uttryckte: “möjlighet att utvecklas och att det är någon som 

tror på mig och vågar låta mig prova.”.   

 

Vi tolkar att känslan av att göra skillnad och nytta även det kom fram som en viktig aspekt 

för arbetstillfredsställelse. Redovisningsassistent 2 angav “nytta”, att göra något bra samt 

att det betyder något som definitionen på arbetstillfredsställelse. Känna att de betyder 

något för kunden, att det ger ett driv till att göra bra affärer och viljan att lyckas beskrev 

både företagsrådgivaren och kapitalrådgivaren. Redovisningskonsult 1 berättade att när 

de har löst en uppgift och leveransen är klar till kunden och de “ligger före och inte efter 

kunden” blir det lättare att upptäcka eventuella problem och frågor vilket blir en “nytta” 

för kunden.  

 

Detta uttrycktes av controllern under intervjun vid frågor om arbetstillfredsställelse:  

 

“Ja det handlar mycket om att känna att man gör någon skillnad och det gör man ju 

kanske genom att få respons av dom man jobbar med. Att man känner att man betyder 

något och att man kanske hjälper någon” (Controllern). 
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Trivsel var också något som flera företagsrepresentanter lyfte fram som en bidragande 

faktor till ökad arbetstillfredsställelse, vilket vi kan utläsa från intervjuerna. Det gällde 

framförallt att ha trivsel på arbetet, att det känns kul att gå till jobbet och att det är en bra 

sammanhållning i gruppen. Revisorsassistent nämnde “att jag trivs med mina kollegor” 

och under intervjun med företagsrådgivaren nämndes det att “att ha ett jobb som jag trivs 

med”. Att det finns bekvämligheter som kaffe, fika och god arbetsmiljö är även det 

aspekter som nämns i intervjuerna. För att få ökad trivsel på arbetet nämnde 

rekryteringskonsulten att “after work” och “träna tillsammans” är en bidragande faktor. 

 

När vi frågat om vad som gör företagsrespondenterna motiverade och göra det lilla extra 

beskrevs det att arbetstillfredsställelse och motivation på arbetet går hand i hand. 

Feedback och bekräftelse var en gemensam punkt, feedback både från kunder och från 

andra medarbetare samt chef är något vi uppfattar vara viktigt. 

Koncernredovisningschefen uttryckte “att veta att man är uppskattad”, där vår 

uppfattning hör ihop med feedbacken att få uppskattning och återkoppling på det arbete 

som utförs. Revisorsassistenten uttryckte vidare “att känna uppskattning, att man gör ett 

bra jobb och att man får höra det då och då” var av betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Konsultchef 2 nämnde även “bekräftelse” som en viktig aspekt och förklarar att det är 

viktigt att känna att man uppnår något och får något tillbaka av det, att feedbacken blir 

viktig. 

 

Ett svar som vi uppfattar skiljer sig något i jämförelse med de andra var från 

affärsutvecklaren i företag 3 som uttryckte “lön” som en faktor som motiverar och bidrar 

till att arbeta mer, denna respondent nämnde dock även feedback som majoriteten av alla 

nämnt. Affärsutvecklaren beskriver att jobba med världens roligaste jobb men med en 

dålig lön inte tillfredsställer, oavsett hur utvecklande arbetet än är. 

 

4.4.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och belöningar  

 

Vi tolkar att majoriteten av företagsrespondenterna anser att det är bra att deras företag 

har olika belöningssystem som de erbjuder till sina medarbetare. Vår uppfattning är att 

samtliga känner att det bidrar till både ökad motivation och arbetstillfredsställelse. Som 

operation managern nämner sig vara en resultatinriktad person och drivs av att utvecklas 

och prestera tolkar vi att de är därför belöningssystemet blir viktigt för att känna sig mer 
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engagerad i arbetet. Rekryteringskonsult 2 förklarar vidare att det är för att trigga 

prestationer hos medarbetarna och att det sedan gynnar företaget, konsultchefen på 

samma företag berättar att de alla är tävlingsinriktade och anser därför att 

belöningssystemet är ett bra verktyg. Likaså är revisorsassistent 1 inne på att det ska skapa 

en fördel för både företaget och medarbetaren, arbetar du hårt och gör bra prestationer 

ska du belönas. Företagsrådgivaren uttryckte att belöningssystem är positivt “så länge det 

finns rätt styrmetoder och att de är kopplade på rätt sätt” och förklarade det genom att 

belysa att det är viktigare att tänka på hela gruppen än bara sin egen prestation. Av tidigare 

erfarenhet av bonus förklarade företagsrådgivaren att “det har styrt på fel parametrar” 

och att det är viktigare att hela gruppen gör något tillsammans “att det ökar nog mer 

arbetstillfredsställelsen att göra det som grupp”. Vi uppfattar att de har bra erfarenheter 

från antingen nuvarande eller tidigare jobb när det handlar om vad de känner och upplever 

är ett bra fungerande belöningssystem. 

 

Redovisningsassistent 1 klargjorde att belöningssystemet är ett användbart verktyg för 

företag: 

 

“Belöningssystemet är absolut ett viktigt och användbart verktyg för verksamheten. Jag 

tror som sagt att det motiverar och stimulerar de anställda att vara kvar och därmed så 

kanske man är beredd att göra det lilla extra. Det går lite båda vägar, uppoffrar jag något 

vill jag ha något tillbaka, vilket jag får om jag exempelvis får utbildning. Belöningssystem 

ser jag få nackdelar med, det gäller att hitta rätt belöningssystem för rätt typ av roll i 

företaget” (Redovisningsassistent 1). 

 

Vi tolkar att redovisningskonsulten vidare håller med om att det är ett användbart verktyg 

bara det är uppbyggt på rätt sätt och att genom det bidra till goda resultat. Det är viktigt 

att det inte blir en tävling vilket istället kan leda till det negativa: 

 

“Ja det är bra med belöningssystem, men det måste vara tydligt med vilka som finns och 

vad man ska göra för att nå dom för att de ska vara motiverande tänker jag, och vilka 

villkor man ska ha. Jag vill ju att det ska sporra till resultat och att man kommer framåt-

inte skapa konkurrens, där blir det en viktig avvägning” (Redovisningskonsult). 
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Operation managern svarade på frågan om belöningssystem är ett användbart verktyg för 

att få de anställda att prestera och utföra arbetet utöver det normala: 

“Ja absolut, jag tycker det är jätteviktigt att jag känner att du får betalt för de arbetet du 

gör men också att det finns andra delar som sporrar dig och gör dig extra engagerad” 

(Operation managern). 
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5 Analys 
 

 

5.1  Belöningar  
 

I teoridelen presenterade vi verktyget belöningssystem som är vanligt förekommande för 

att uppmuntra goda prestationer genom belöning. Det finns olika typer av belöningar som 

är uppdelade i finansiella och icke-finansiella, de finansiella belöningarna är vanligtvis 

bonusutbetalning och de icke-finansiella belöningarna kan vara flexibelt arbete, 

utbildningsmöjligheter och karriärutveckling (Güngör, 2011). Under intervjuerna visade 

det sig att alla företag hade någon form av belöningssystem, vissa hade tydligare och mer 

uttalade belöningssystem än andra. När vi frågade företagsrespondeterna om de kunde 

förklara vilka belöningar de har på sitt företag uttryckte de flesta att de inte har bonus, 

detta tolkar vi är starkt förknippat med belöning för dem. Efter förslag på icke-finansiella 

belöningar bekräftades att de har några av de förslagen som vi förmedlade. Vanligaste 

belöningarna företagen har är karriärutveckling, utbildningsmöjligheter och flexibelt 

arbete, vi upplever att de icke-finansiella belöningarna kan tas för givet och inte ses som 

belöningar för många medarbetare. Vi kan till en viss del se att det inte varit en 

självklarhet för alla vilka belöningar som finns på deras företag. Det blir därför viktigt att 

cheferna förmedlar vilka belöningssystem som finns och vad som ska göra för att uppnå 

dessa. Brown (2014) belyser att det finns ett problem eftersom många företag är dåliga 

på att visa vilka belöningar som erbjuds för medarbetarna. Vidare utvecklar Brown (2014) 

att många har det i teorin men inte utvecklat det tillräckligt och implementerat det 

praktiskt på företaget. För att det ska vara motivationshöjande menar Svensson (2001) att 

det ska vara tydligt för alla medarbetare vilka belöningar som finns. Vidare förklarar Steel 

och MacDonnell (2012) att belöningar ska vara effektiva genom att de är väl 

dokumenterade och kommunicerade i företaget genom att vara tillgängliga samt 

förståeliga för alla. Vi anser att om företagen förmedlat de icke-finansiella belöningarna 

på ett tydligare sätt hade det möjligtvis kommit fram som företagsrespondenternas svar 

direkt.   

 

Svaren från företagsrespondenterna visar att merparten uppskattade att deras företag 

använder sig av olika belöningssystem och att det är bra för arbetstillfredsställelsen samt 

påverkade deras motivation. Några företagsrespondenter efterfrågar gärna mer och 

tydligare belöningssystem.  Brown (2014) förklarar att arbetsgivare som kan identifiera 
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olika motivationsgrupper hos medarbetarna för att säkerställa deras olika val till 

belöningar och tillgodoser deras behov, är de som är attraktivast. Därför anser vi att 

företagen bör utvärdera och utveckla sina belöningssystem oftare. Vår uppfattning är att 

det inte är vanligt förekommande.  

 

 

5.2 Icke-finansiella belöningar 
 

Vi lyfte fram olika varianter av belöningar för företagsrespondenterna och analysen av 

empirin är att de icke-finansiella belöningarna har en större betydelse för medarbetares 

arbetstillfredsställelse. Som vi kan se i diagrammet under kapitel 4.4 är de icke-finansiella 

belöningarna som värderas högst karriärutveckling och flexibelt arbete, samt utbildning 

som kommer kort därefter. Majoriteten av företagsrespondenterna beskriver att bonus inte 

är något som fungerar i längden eftersom det istället blir som en negativ spiral och inför 

varje år förväntas ännu mer. Det blir till slut något som inte motiverar och därför har de 

icke-finansiella belöningarna en större betydelse, dock med förutsättningen att 

medarbetaren har en marknadsmässig lön som företagsrespondenterna beskriver. Det 

framgår även i teorin att finansiella belöningar inte är ett bra sätt att använda för att belöna 

medarbetare där Rosanans och Velilla (2005) belyser att det inte kan ge tillräcklig 

motivation.  

 

5.2.1 Karriärutveckling  

 

I den teoretiska referensramen finner vi att det är av betydelse att det finns möjligheter 

till karriärutveckling för medarbetare. Day, Sammons, Stobart och Kington (2007) anser 

att få chansen att utvecklas och växa inom sitt arbete är en betydande faktor som kan 

tillgodose att medarbetarna stannar kvar i företaget. Även Gandossy och Kao (2004) 

belyser att karriärutveckling är en viktig faktor för att attrahera och behålla duktiga 

medarbetare på längre sikt genom att det ger en trygghet för drivna medarbetare. 

Armstrong (2010) belyser dessutom att de företag som investerar i sina medarbetare 

genom utbildning och utveckling säkerställer rätt kunskap och kompetens som krävs för 

arbetet, vilket på sikt ger konkurrensfördelar för företaget. Bryant och Allen (2013) 

förklarar även att det är en möjlighet för arbetsgivare att vara tydliga med vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns eftersom det är något som inte behöver kosta företaget 

lika mycket som finansiella belöningar. Vid intervjuerna med företagsrespondenterna 
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upptäckte vi att begreppet karriärutveckling var något som de anser är viktigt om du vill 

klättra uppåt, som i en hierarkisk stege. Majoriteten av de intervjuade anser att personlig 

utveckling är viktigast och att det kändes fel att använda begreppet karriär. Att få 

utvecklas i sina arbetsuppgifter och att få relevanta utbildningar är något som är viktigt 

för dem.  

 

Vi upplever däremot att flera av våra företagsrespondenter redan gjort eller är på god väg 

till en lyckad karriär när vi kollar på deras arbetstitlar i tabell 1. De belyser att det finns 

karriärplaner på deras arbetsplats, vilket kan bero på att det tydligt kommuniceras vilka 

möjligheter som finns på arbetet. Vi tolkar det som att företagens utvecklingsmöjligheter 

har varit givande för deras karriär och utveckling. Day, Sammons, Stobart och Kington 

(2007) anser att chansen att utvecklas och växa inom sitt arbete är en betydande faktor 

som kan tillgodose att medarbetarna stannar kvar i företaget.  

 

Under intervjuerna tolkar vi att det är viktigare för de yngre företagsrespondenterna att 

använda begreppet karriärutveckling. I empirin kan vi se att något som lyfts fram är att 

90-talister är i mer behov av bekräftelse och feedback för att bli engagerade i sitt arbete, 

vilket beror på digitaliseringen och den snabba tillväxten av sociala medier där du hela 

tiden är ute efter bekräftelse. Det blir därmed av ännu större betydelse att det finns en 

tydlig karriär för den nya generationen, det gäller både de kortsiktiga och långsiktiga 

målen. 

 

5.2.2 Flexibelt arbete 

 

Utifrån empirin tolkar vi att de som är föräldrar vill få ihop en bra balans och att det kan 

vara skönt att få arbeta hemma, speciellt när barnen är små. De företagsrespondenter som 

bor själva eller som har sambo anser att det är skönare att sitta på arbetsplatsen men att 

det är av betydelse att det finns flextid. I studien av Thompson et al (2015) fann de att 

flextider var av större betydelse än flexibiliteten att kunna arbeta hemma, vilket de 

förklarar kan bero på att du inte har din kollegor eller chefer i närheten. Det finns därför 

betydelse för företag att främst erbjuda flexibla arbetstider och sedan att få arbeta var du 

vill kan anpassas efter individbehov. Två av de yngsta respondenterna vi intervjuade med 

en ålder på 24 och 25 år var dock positiva till att kunna arbeta hemma. Ingen utav dessa 

företagsrespondenter har barn eller sambo vilket gör det mer intressant då deras 
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inställning skiljer sig från övriga företagsrespondenter med liknande livssituation. Som 

vi kan se i den teoretiska referensramen förklarar Telenor Företag (2017) att den nya 

generationen anser att flexibelt arbete och fördelen att kunna arbeta hemma är mycket 

viktigt. Även Jusek (2015) belyser att nyexaminerade anser att flexibelt arbete är ett 

viktigt vid val av arbetsgivare.  

 

Jusek (2015) förklarar att medarbetare som har flexibelt arbete dock har en tendens att 

arbeta mer än de som inte har det, vilket i sin tur inte ger en bra balans mellan arbete och 

privatliv. Vi anser att det kan vara en anledning till att flera av företagsrespondenterna 

föredrar att arbeta på sin arbetsplats, det blir då en gräns mellan arbetsliv och privatliv. 

Det kan bli en fara ur arbetsbelastningssynpunkt för den nya generationen som anser att 

det är en fördel att kunna arbeta var du vill och när du vill. Detta kan kopplas tillbaka till 

det bekräftelsebehov som finns idag, att den nya generationen söker efter mer bekräftelse 

eftersom de växt upp med det genom sociala medier som Instagram och Facebook. De 

leder till att de vill visa att de kan och att de vill ta ansvar vilket gör att de tar hem arbetet 

och inte får någon tydlig gräns när det är dags att sluta arbeta.  

 

Som nämns i både teori och empiri är det viktigt att arbetsgivaren kommunicerar hur 

flexibiliteten ska fungera. Det är flera företagsrespondenter som uttrycker att 

flexibiliteten inte är tydlig nog och att det därför inte längre ses som en belöning. Det är 

därför av betydelse för arbetsgivare att lyfta fram flexibelt arbete vid exempelvis 

medarbetarsamtal eller vid nyanställningar. Sammanfattningsvis anser vi att det finns 

både fördelar och nackdelar med flexibelt arbete och att det som är viktigt är att 

arbetsgivaren visar hur det ska fungera och vilken betydelse det har.  

 

5.3 Arbetstillfredsställelse 
 

I den teoretiska referensramen framgår det att definitionen av arbetstillfredsställelse är 

vilken inställning du har till jobbet (Oshagbemi, 1999). Vidare belyser Flach (2006) att 

det är hur medarbetarna upplever arbetet känslomässigt och hur trivseln på arbetet är. Det 

finns också skillnader mellan generationer och olika individers förväntningar samt deras 

olika krav menar Clark (1996). En teori som Abdukhait och Pillai (2017) nämner är att 

arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet hör samman och relaterar till varandra. 

Hein (2012) går vidare in på motivationsfaktorer som berör den inre motivationen. Det 
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utgör själva innehållet i arbetet för medarbetaren som kan vara olika ansvarsområden, 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Trivsel är en återkommande faktor hos 

företagsrespondenterna vilket har betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vi 

anser att det är något som alla företag jobbar aktivt med både på arbetet och efter arbetstid. 

Begreppen som under intervjuerna hade stor betydelse för arbetstillfredsställelse hos 

företagsrespondenterna är utveckling samt bekräftelse och feedback, att känna att det 

arbete som utförs är viktigt. Utveckling hör samman med arbetsuppgifter som involverar 

mentala utmaningar som innebär självbestämmanderätt, ansvar och lärande menar 

Akbukhait och Pillai (2017). 

 

Vi anser och upplever att karriärutveckling som företagsrespondenterna värderade högt 

hör ihop med att dem alla har valt högpresterande arbeten. Latham och Locke (2002) 

belyser att motivationen och arbetstillfredsställelsen ökar när individen får ett uttalat mål 

som ger ett syfte och till följd gör att arbetsuppgiften kan kännas mer meningsfull. Vi 

upplever att majoriteten av företagsrespondenterna drivs av mål då de anser att utveckling 

är viktigt och för att få utveckling måste det finnas uttalade mål. Vi upplever även att 

företagsrespondenterna känner arbetstillfredsställelse med sitt nuvarande arbete även fast 

de inte sa det rakt ut går det att utläsa från deras intervju. 

 

5.3.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och belöningar 

 

Vi kan se att det finns ett samband mellan belöningar och arbetstillfredsställelse utifrån 

vår empiri. I empirin kan vi se att flera av företagsrespondenterna anser att det viktigaste 

för dem är utveckling och bekräftelse för att känna sig tillfredsställd på arbetet. Det är 

därför viktigt för företagen att ge medarbetarna denna belöning i form av utveckling och 

bekräftelse.  Ryan och Deci (2000) beskriver att det viktigt att vid utformningen av 

belöningssystem skilja på vad som ger inre och yttre motivation. Det blir därmed viktigt 

att studera arbetstillfredsställelsen hos sina medarbetare för att veta vad som ger dem den 

inre motivationen. Nilsson och Olive (2013) beskriver att medarbetare med inre 

motivation ofta utgör en större tillgång för företaget. Görs detta kan företaget och 

medarbetarna som företagsrespondenterna i empirin beskriver skapa en win-win situation 

för alla.  
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I studien av Schlechter et al. (2015) fann de att utbildning och utveckling samt flexibelt 

arbete var viktigt för att attrahera medarbetare att söka sig till ett arbete. Vi kan se att 

teorin som vi beskrivit ovan har en stark koppling till det vi kommit fram till i empirin. 

Det finns en betydelse av dessa icke-finansiella belöningar för befintliga medarbetare för 

att känna arbetstillfredsställelse. Det är även en bidragande faktor för att välja en 

arbetsgivare och att fortsätta arbeta där framöver. 
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6 Bidrag  
 

Syftet med denna studie är att “skapa förståelse för om icke-finansiella belöningar med 

avseende på karriärutveckling och flexibelt arbete påverkar medarbetares 

arbetstillfredsställelse.”. Det vi kan se är att det finns ett samband mellan 

karriärutveckling eller “personlig utveckling” som företagsrespondenterna föredrog att 

benämna det och arbetstillfredsställelse. Vi kan inte se detta samband lika tydligt när det 

gäller flexibelt arbete eftersom det inte var något som nämndes vid frågor om 

arbetstillfredsställelse. När vi analyserar empirin kan vi ändå se ett samband där flera av 

företagsrespondenterna nämner att det är viktigt att känna att arbetsgivaren litar på dem 

och att får ta ansvar, vi kan därmed koppla samman det med flexibelt arbete som beskrivs 

som “frihet under ansvar” av flera företagsrespondenter. Vi upplever att det kan göra att 

medarbetaren känner mer arbetstillfredsställelse eftersom arbetsgivaren litar på dem och 

medarbetaren kan bestämma själv hur dagen ser ut och därmed få känslan av att ha ansvar. 

Steel och MacDonnell (2012) belyser att de flesta människor inte gillar att andra berättar 

vad vi ska göra eller att känna sig kontrollerad. I studien kan vi även se att olika 

människor, beroende på främst livssituation, efterfrågar olika belöningar. Det kan därmed 

vara av betydelse för arbetsgivare att anpassa belöningarna för olika typer av människor. 

 

 

 

6.1 Teoretiskt bidrag  
 

Vi kan i vår studie se att det styrker tidigare forskning med att belöningssystem påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna och det har en betydelse för deras trivsel (Falch, 

2006). Vidare styrker studien den tidigare forskningen som upplyser att de icke-

finansiella belöningarna har en allt större betydelse för medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse på längre sikt (Withaker, 2009; Schlechter et al., 2015; Haider et 

al., 2015; Korir & Kipkebut, 2016). I förhållande till studien av Schlechter et al. (2015) 

fann vi i vår studie att de icke-finansiella belöningarna karriärutveckling och flexibelt 

arbete är de som har störst betydelse även för befintliga medarbetare på arbetsplatsen, 

vilket ger oss ett svar på det vi efterfrågat i vår studie. Vår studie styrker även teorin 

angående den nya generationen som efterfrågar mer icke-finansiella belöningar och 
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främst flexibelt arbete (Jusek, 2015; Telenor; 2017). Där vi i vår studie kan se att de yngre 

företagsrespondenterna föredrar att kunna arbeta var och när de vill. 

 

Det vi kan hitta som skiljer sig något i vår studie som flera av företagsrespondenterna 

nämner i empirin är att den personliga utvecklingen är viktigast och att karriärutveckling 

mer ses som att klättra i en stege. Det kan därmed vara av betydelse att i framtida 

forskning ta mer hänsyn till medarbetarnas åsikter om personlig utveckling och använda 

det begreppet vid kvalitativa studier. 

 

 

6.2 Praktiskt bidrag 
 

Förutom det teoretiska bidraget har denna studie lämnat några praktiska bidrag som vi 

bedömer kan vara värdefulla för ledning och chefer som har ansvar för styrningen inom 

företaget. Denna studie visar på att de icke-finansiella belöningarna är viktiga för 

medarbetare för deras arbetstillfredsställelse och trivsel. Vi vill framförallt ta fram tre råd 

som kan vara bra att ta tillvara på för de företag som är intresserade av belöningssystem 

och icke-finansiella belöningar. Det första är att fokusera på att ta fram tydligare 

belöningssystem och att det framgår vilka icke-finansiella belöningar som finns och hur 

dessa uppnås. Vi upplever att det finns mer jobb för chefer i ledningen att kommunicera 

och förmedla till medarbetarna om deras icke-finansiella belöningar för att det ska bli mer 

tydligt. Då det framgår i vår studie att belöningssystem är ett användbart verktyg om det 

styrs och förmedlas på rätt sätt anser vi att det är av betydelse att se över systemet. Ett 

annat råd är till de företag som använder bonus som belöning att det inte nödvändigtvis 

är något som i slutändan motiverar medarbetare på lång sikt. Det bidrar på så vis bara till 

onödiga kostnader för företaget. Genom att använda sig av icke-finansiella belöningar 

och främst utveckling samt flexibelt arbete kan det bidra till arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna, det leder även till mindre kostnader. Ett sista råd som vi rekommenderar 

är att belöningssystemen bör utvecklas och utvärderas för att kunna attrahera nya 

medarbetare, vilket flera företagsrespondenter uttrycks är av betydelse. I nuläget framgår 

det att de flera av de intervjuade företagsrespondenterna upplever att det inte har gjorts 

några större förändringar med belöningssystemen. Det kan i sin tur leda till att företag 

inte är tillräckligt attraktiva när nya generationer kommer in på arbetsmarknaden som vi 

kan se i teorin och empirin efterfrågar mer icke-finansiella belöningar. 
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6.3  Förslag till vidare forskning 
 

De förslag vi lämnar till vidare forskning är att vi rekommenderar att bygga vidare på vår 

kvalitativa studie utifrån ledningens perspektiv. En studie med syfte att få en ökad 

förståelse hur ledande chefer använder sig av styrmedlet belöningssystem. Det kan vara 

intressant att ta vidare till ledningen vad medarbetarna egentligen efterfrågar och se om 

det är något som ledning och chefer har koll på. Denna typ av studie anser vi kan göras 

inom olika företagsstorlekar och även inom flera olika typer av branscher. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att gå in mer djupgående. I intervjuerna har vi 

fått en uppfattning om att den nya generationen är mer benägna av att få bekräftelse och 

feedback vilket hör samman med sociala medier. Det kan vara intressant med en studie 

som försöker få en inblick och förståelse hur ledningen på företaget arbetar med att 

attrahera den nya generationen. Hur jobbar företag idag för att attrahera denna grupp, 

finns det konkreta strategier och är det medvetna om vad som attraheras hos en 

arbetsgivare är frågor som är intressanta att ta vidare till framtida forskning. Denna typ 

av studie anser vi kan vara bäst lämpad att utföra på större och mer etablerade företag 

eftersom mindre företag kanske inte har lika tydliga strategier, system och resurser. 
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8 Bilagor 
 

 

Intervjuguide 1:1 

 

 Berätta lite om dig själv 

 

-Ålder 

-Familjesituation   

-Tid på företaget du jobbar på 

 

 Berätta lite om ditt företag 

 

-Vad utgör företagets kärnverksamhet? 

-Vilken roll/befattning har du inom företaget? 

- Beskriv dina arbetsuppgifter 

-Antal anställda? 

 

 Om belöningssystem 

 

Det finns ju många olika belöningar som bonus, ackord, förmåner, flexibla arbetstider, 

karriärutvecklingsmöjligheter, utbildning 

 

-Kan du beskriva vilka belöningar som finns på ditt företag och hur man uppnår dem? 

-Varför tror du att ditt företag använder sig av belöningssystem? 

-Tycker du att belöningssystem är ett användbart verktyg för att få anställda att prestera 

och utföra arbetet utöver det “normala”? Vilka fördelar och nackdelar ser du med 

verktyget? 

-Vet du om företagets belöningssystem är kopplat till era mål och visioner inom företaget? 

Känner du till era mål och visioner? 

-Utvärderas och utvecklas era belöningar inom företaget? Har ni anställda någon 

påverkan på det? Till exempel frågar era chefer er vad som ni efterfrågar och önskar? 
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-Visste du vilka belöningar ni hade på ert företag innan vi gav förslagen och du då 

reflekterade vad ni använde er av? 

 

 Arbetstillfredsställelse 

 

-Vad definierar du som arbetstillfredsställelse för dig? 

-Vad får dig motiverad i arbetet och göra det lilla extra? 

-Hur är er trivsel på företaget? Förklara vad ni gör för ökad trivsel. 

-Känner du att belöningssystemet gör att du känner lust att prestera bättre och känna dig 

mer engagerad i ditt arbete? 

-Motiveras du mest av egna prestationer eller när ni som grupp har uppnått något 

tillsammans? 

 

 Icke-finansiella belöningar 

 

-Vad är din åsikt om karriärutveckling. Utveckla och förklara gärna. Har ni tydlig plan 

för hur karriär görs på ert företag? 

-Hur ser du på utbildningsmöjligheter . Utveckla och förklara gärna. Har ni interna 

utbildningar eller har ni möjlighet för externa utbildningar? 

- Vad är din åsikt om arbetslivsbalans, med exempelvis på flexibla arbetstimmar. 

Motivera och förklara gärna. Finns det möjlighet för er att kunna arbeta hemma vid 

behov/har ni strikta kontorstider eller är det att du kan planera efter hur din dag ser ut? 

-Föredrar du finansiella belöningar eller icke-finansiella om du själv får välja? 

-Förklara hur du skulle önska att ditt företag jobbade med belöningssystem. Vilka 

belöningar hade du helst velat ha om du rangordnar mellan; 

 

 Utmärkelser 

 Finansiell ersättning (som bonus) 

 Flexibla arbetstider 

 Utbildningsmöjligheter 

 Karriärutvecklingsmöjligheter 

 

 

 


