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Titel: Belöningssystem i hotellbranschen - En studie om motivation, handlande och 

beslutsfattande 

 

Bakgrund: Människors förändrade levnadsvanor med upplevelser så som hotell- och 

restaurangbesök har ökat kravet på den service som förväntas inom branschen. Kravet 

på ökad service ställer krav på att medarbetare ska vara motiverade till att prestera för 

att kunna erbjuda den service som efterfrågas och för att företagen ska kunna nå upp till 

sina uppsatta mål. För att motivera sina medarbetare och få dem att ta beslut som är i 

enighet med företagets mål kan företag använda sig av ett belöningssystem.  

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur belöningssystemet i hotellkedjan är 

utformat för hotelldirektörerna samt hur bonussystemet uppfattas påverka motivation, 

handlande och beslutsfattande. Ett andra syfte är att identifiera och analysera de positiva 

och negativa effekter bonussystemet kan ge upphov till.  

 

Metod: En kvalitativ studie har tillämpats och en fallstudie på ett företag inom 

hotellbranschen har genomförts. Semi-strukturerade intervjuer med fem hotelldirektörer 

inom hotellkedjan har legat till grund för det empiriska materialet.  

 

Resultat och slutsatser: Studien visar att bonussystemet får hotelldirektörerna att bli 

motiverade till att prestera. Utformningen av belöningssystemet och bonusavtalets 

målsiffror är avgörande för vilka effekter det ger upphov till. Det är inte finansiella 

belöningar som främst motiverar utan det är uppskattning från gäster och personal som 

anses vara den främsta motivationsfaktorn. Beslut tas till största del utefter vad som är 

bäst för verksamheten. 

 

Nyckelord: Belöningssystem, hotelldirektör, bonussystem, motivation, beslutsfattande 



 

II 

Abstract 
Bachelor thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, 

School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, Sweden, Course 

Code: 2FE13E, Spring 2014 

 

Authors: Malin Karlsson and Stefanie Winterberg 
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Title: Reward systems in the hotel industry -A study about motivation, behavior and 

decision making 

 

Background: People and their changing lifestyles with experiences such as hotel and 

restaurant visits have increased demand for the service that is expected in the industry. 

The requirement for increased service requires that employees are motivated to perform 

in order to provide the services requested and to enable companies to achieve their 

goals. To motivate the employee, and get them to take decisions that are in agreement 

with the company goals, companies can use a reward system. 

 

Purpose: The purpose of this study is to identify how the reward system in the hotel 

chain is designed for hotel managers and how the bonus system is perceived to affect 

motivation, behavior and decision making. A second purpose is to identify and analyze 

positive and negative effects of the bonus system.  

 

Method: A qualitative study has been applied and a case study of a company in the 

hotel industry has been implemented. Semi-structured interviews with five managers at 

the hotel chain have been used to make the empirical material. 

 

Results and Conclusions: The study shows that the bonus system motivates hotel 

managers to perform. The design of the reward system and the goals in the bonus 

system are crucial for the effects it may lead to. It is not financial rewards that primarily 

motivate, instead it is the appreciation from guests and staff that is considered as the 

main motivation factor. Decisions are made to provide the greatest benefit for the 

business 
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III 

Tack 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som har tagit sig tid att medverka i våra 

intervjuer och som på ett tillmötesgående sätt har besvarat våra frågor. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Karlsson som på ett positivt sätt har givit oss 

konstruktiv kritik och nya infallsvinklar, vilket har bidragit till att studien har kunnat 

färdigställas. 

 

Ett sista tack vill vi ge till vår examinator Petter Boye samt till de opponenter som 

under seminarietillfällena bidragit med bra feedback och nya tankegångar. 

 

 

 

 



 

IV 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .............................................................................................. 3 

1.2.1 Forskningsfrågor .......................................................................................... 6 

1.3 Syfte.................................................................................................................... 6 

1.4 Avgränsning ........................................................................................................ 6 

1.5 Disposition .......................................................................................................... 7 

2. Metod ______________________________________________________________ 8 

2.1 Val av deduktivt angreppssätt .............................................................................. 8 

2.2 Val av kvalitativ forskningsstrategi...................................................................... 8 

2.2.1 Fallstudie som design för studien .................................................................. 9 

2.3 Val av fallföretag............................................................................................... 10 

2.4 Information och datainsamlingsmetod ............................................................... 10 

2.4.1 Val av respondenter .................................................................................... 10 

2.4.2 Genomförande av intervjuer ....................................................................... 11 

2.5 Analys av data ................................................................................................... 12 

2.6 Kvalitetsmått ..................................................................................................... 13 

2.7 Etiska överväganden.......................................................................................... 14 

2.8 Metodkritik ....................................................................................................... 15 

3. Förstudie __________________________________________________________ 18 

4. Referensram _______________________________________________________ 20 

4.1 Belöningssystem ............................................................................................... 20 

4.1.1 Belöningssystemets syfte ............................................................................. 20 

4.1.2 Belöningssystem som styrmedel .................................................................. 20 

4.1.3 Grunder för belöningar .............................................................................. 22 

4.1.4 Belöningsformer ......................................................................................... 23 

4.1.5 Belöningssystemets utformning ................................................................... 24 

4.1.6 Problem med belöningssystem .................................................................... 24 



 

V 

4.2 Motivation .................................................................................................... 26 

4.2.1 Motivationsbegreppet ................................................................................. 26 

4.2.2 Motivation i arbetslivet ............................................................................... 26 

4.2.3 Behovsteorier ............................................................................................. 27 

4.2.4 Förväntningsteori ....................................................................................... 29 

4.3 Beslutsfattande .................................................................................................. 29 

4.3.1 Agentteori ................................................................................................... 31 

4.4 Tidigare forskning inom området....................................................................... 31 

4.5 Teorisammanfattning ......................................................................................... 34 

5. Empiri ____________________________________________________________ 35 

5.1 Hotellkedjan och hotelldirektörer ...................................................................... 35 

5.2 Hotelldirektörernas uppgifter och ansvarsområden ............................................ 35 

5.3 Belöningssystemets utformning för hotelldirektörer ........................................... 36 

5.4 Hotelldirektörernas uppfattning om bonusavtalets påverkan .............................. 38 

5.5 Motivation ......................................................................................................... 39 

5.6 Handlande och beslutsfattande .......................................................................... 40 

5.6.1 Hotelldirektörernas ställningstagande i simulerade situationer .................. 41 

5.7 Positiva och negativa effekter ............................................................................ 44 

5.8 Empirisammanställning ..................................................................................... 46 

6. Analys ____________________________________________________________ 48 

6.1 Belöningssystemets utformning ......................................................................... 48 

6.2 Motivation ......................................................................................................... 52 

6.2.1 Behovsteorier och förväntansteori .............................................................. 54 

6.3 Handlande och beslutsfattande .......................................................................... 56 

7. Resultat och slutsatser _______________________________________________ 58 

7.1 Resultat ............................................................................................................. 58 

7.1.1 Hur är belöningssystemet i fallföretaget utformat? ..................................... 58 

7.1.2 Hur uppfattar hotelldirektörerna att bonussystemet, som är en del av 

belöningssystemet, påverkar deras motivation, handlande och beslutsfattande? .. 59 

7.1.3 Vilka positiva och negativa effekter ger bonussystemet upphov till? ............ 59 



 

VI 

7.2 Slutsatser ........................................................................................................... 60 

Referenser ___________________________________________________________ 62 

Bilagor ______________________________________________________________ 65 

Bilaga 1 - Brev till respondenter .............................................................................. 65 

Bilaga 2 - Intervju med initial kontakt ..................................................................... 66 

Bilaga 3 - Telefonintervjuer .................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1.1: Studiens disposition……………………………………………………….....7 

Figur 4.1: Styrning med belöningssystem med imperfekta prestationsmått……...……21 

Figur 4.2: Ramverk för design av prestationsmätningssystem…………………...…….22 

Figur 4.3: Maslows behovshierarki………………………………………………...…..28 

Figur 4.4: Teorisammanfattning…………………………………………………...…...34 

Figur 5.1: Situation 1………………………………………………………………...…42 

Figur 5.2: Situation 2……………………………………………………………….....44 

Figur 5.3: Empirisammanställning…………………………………………………......46



 

1 
 

1. Inledning 

Denna studie behandlar belöningssystem inom hotellbranschen och då specifikt inom en 

svensk hotellkedja. Servicebranschen växer och därmed ökar även kravet på motiverade 

medarbetare som kan erbjuda en tillfredsställande service. Avsikten med denna studie 

är således att bidra med erfarenhet inom området samt till en ökad förståelse för hur 

belöningssystem fungerar. Studien kan även bidra med kunskap om hur belöningssystem 

inom branschen med fördel kan utformas för att fungera på ett funktionellt sätt samt 

belysa de effekter det förväntas ge upphov till. Inledningsvis i kapitlet beskrivs 

bakgrunden till ämnet belöningssystem och kapitlet fortsätter därefter med en 

problemdiskussion, vilken mynnar ut i studiens problemformuleringar. Efter det görs en 

redogörelse för studiens syfte och avgränsningar, kapitlet avslutas sedan med en 

översikt över studiens disposition.  

 

 
1.1 Bakgrund  

Människors vanor och levnadssätt förändras ständigt. I Sverige har intresset för resor 

och upplevelser ökat, vilket även har bidragit till att restaurangbesök och övernattningar 

på hotell har blivit allt mer vanligt förekommande (SCB, 2012). I takt med att våra 

levnadsvanor förändras, förändras även kraven på den service som förväntas inom 

hotell- och restaurangbranschen (Affärsvärlden, 2012). Ett högre krav på en ökad 

service inom branschen kan även leda till att högre krav ställs på att företagen har 

medarbetare som är motiverade att prestera för att kunna erbjuda den service som 

efterfrågas. Tidigare studier visar att motivation är människors drivkraft till att välja ett 

visst arbete och är avgörande huruvida de väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller 

inte. Det är även motivation som driver människor till att utföra bra prestationer. För att 

motivera sina medarbetare på arbetsplatsen kan företag använda sig av belöningssystem. 

(Simon & Enz, 1995)  

 

Belöningssystem är ett ständigt omdiskuterat ämne inom ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen och det finns olika uppfattningar och tolkningar om hur ett 

belöningssystem ska vara utformat i ett företag samt vilka effekter det kan förväntas 

frambringa. Belöningssystemets huvudsakliga syfte är dock att motivera medarbetare 

till ökade arbetsprestationer samt påverka och förstärka medarbetarnas beteenden i syfte 
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att få dem att prestera i enighet med företagets uppsatta mål. Belöningssystemet syftar 

även till att behålla och attrahera ny arbetskraft (Cäker & Olve, 2013). Arvidsson (2008) 

definierar belöningssystem som de belöningar individer eller team erhåller när deras 

beteende bidrar till organisationens mål, förutsatt att de förväntar sig dessa och uttrycker 

sig enligt följande citat:  

 

“The role of compensation is to provide individuals with rewards they value when their 

behaviour promotes the organization’s objectives” (Arvidsson, 2008 s. 252) 

 

Belöningssystem används som ett styrmedel i företag och utgör således en del av 

företagets ekonomistyrning. Ekonomistyrningens huvudsakliga syfte är att avsiktligt 

påverka ett företags verksamhet och dess befattningshavare för att uppnå företagets 

strategiska målsättningar. Ekonomistyrningen kan även ses som ett medel för 

implementering av ett företags strategi. (Ax, Johansson & Kullvén, 2011) Genom att 

använda sig av olika styrmedel, så som belöningssystem, förklarar Samuelsson (2008) 

att effektiviteten i ett företag kan säkerställas och styras mot dess ekonomiska mål. 

Relationen mellan belöningssystem och ett företags ekonomistyrning kan även ses ur ett 

annat perspektiv. Ett belöningssystem baseras ofta på ekonomiska mått vid beräkning 

av ersättning till medarbetare, dessa ekonomiska mått utgör ofta en del av företagets 

ekonomistyrning.  

 

Motivationen bland medarbetare är en viktig faktor för att säkerställa effektiviteten i 

ett företag. Motivation är ett välforskat område där avsikten bland annat är att öka 

kunskapen om drivkrafterna bakom en individs beteende (Arvidsson, 2008). Maslow 

(1998) har genom sin behovshierarki lagt grund för andra forskare att forska inom 

området. En av dessa forskare är Herzberg (1993) som har utvecklat Maslows 

behovshierarki och som själv har bidragit med en teori kring vilka faktorer som kan 

användas för att medarbetarna ska motiveras i sitt arbete. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) 

 

Företag har under de senaste decennierna blivit allt mer beroende av sina medarbetare 

där de med deras kompetens, ansvar och motivation ofta ses som företagets viktigaste 

resurs och anses även vara en förutsättning för att företaget ska kunna fungera effektivt 

och överleva på lång sikt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En hög motivation kan bidra till 
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att medarbetarna utför önskvärda prestationer. En förutsättning för att 

belöningssystemet ska få den effekt som förväntas är att belöningssystemet ses som 

meningsfullt av de anställda samt att det finns mål som de kan relatera till och framför 

allt påverka. En annan förutsättning är att det sker en kommunikation mellan chefer och 

medarbetare gällande prestationer för att på så vis kunna förbättra resultat samt för att 

bidra till en mer positiv inställning till belöningssystemet. (Arvidsson, 2008)   

 

Ytterligare en förutsättning för att ett företag ska kunna uppnå sina uppsatta mål är att 

medarbetarna tar beslut som är i enighet med dessa. För att företag ska få sina 

medarbetare att ta de beslut som bidrar till att uppnå målen bör det finnas en 

överensstämmelse mellan medarbetarnas mål och företagets mål. Genom att belöna de 

prestationer som kan leda fram till företagets mål kan medarbetarna bli motiverade till 

att utföra dessa prestationer. (Anthony & Govindarajan, 2007)   

 

Tidigare utförda studier om belöningssystem och dess inverkan på medarbetare visar att 

det är viktigt för företag att komma på vad det är som motiverar medarbetarna för att 

belöningssystemet inte ska få motsatt effekt och endast bli en kostnad för företaget 

(Spitzer, 1996). Studier visar även att belöningssystem kan fungera som ett verktyg till 

att motivera medarbetare men visar även att det inte främst är finansiella belöningar 

som anses vara mest motivationshöjande (Smith, 1999). Studier utförda på företag inom 

servicebranschen, vilken kännetecknas av stora fluktuationer i personalstyrkan, visar att 

motiverade medarbetare är en förutsättning för att företag inom branschen ska kunna 

behålla sin arbetskraft (Lee-Ross, 1998). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Lee-Ross (1998) tar i sin studie upp hur viktigt det är med motiverade medarbetare 

inom servicebranschen. Eftersom servicebranschen kännetecknas av en hög fluktuation i 

personalstyrkan är det en förutsättning att medarbetarna känner sig motiverade i sitt 

arbete för att företaget ska kunna behålla sin arbetskraft och därmed minska 

ombytligheten av medarbetare. En hög fluktuation av personalstyrkan skulle kunna 

påverka företagets servicekvalitet och lönsamhet.  

 

Det ökade kravet på tillfredsställande service har bidragit till att medarbetarna bör vara 

motiverade till att erbjuda kunderna denna service för att företaget på så sätt ska kunna 
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upprätthålla ett gott rykte, vara konkurrenskraftiga på marknaden och nå upp till 

företagets mål (Smitt, 2002). Enligt Simon och Enz (1995) kan belöningssystemet 

fungera som ett verktyg för att motivera sina medarbetare till att utföra prestationer som 

leder till en tillfredsställande service och som även bidrar till att medarbetarna väljer att 

vara kvar på arbetsplatsen.  

 

Belöningssystem är ett viktigt och användbart styrmedel inom företag och det är av stor 

vikt att det är utformat så att det ger upphov till de effekter som är önskvärda för 

företaget. Arvidsson (2008) menar att belöningar styr vårt beteende och vad som 

presteras och utförs beror på vilka handlingar som belönas. Medarbetare har generellt en 

tendens till att motiveras att utföra de prestationer och uppnå de mål som mäts och 

belönas (Anthony & Govindarajan, 2007). Handlingar företaget vill ska bli utförda 

menar Arvidsson (2008) är de handlingar som bidrar till företagets måluppfyllelse. 

Eftersom medarbetarna och dess kompetens är en viktig resurs för företagen för att 

möjliggöra att de uppsatta målen uppfylls, är det av stor vikt att medarbetarna är och 

förblir motiverade. Eftersom individers motivation grundas i dennes bakgrund, 

personlighet och behov bör belöningssystemet utformas på ett sådant sätt att det tar 

hänsyn till dessa individuella olikheter för att skapa en så hög motivation som möjligt 

bland medarbetarna i företaget (Schou, 1991). En implementering av ett 

belöningssystem kan därför fungera som ett motivationsverktyg (Arvidsson, 2008).  

 

Belöningssystem uppfattas dock inte alltid som ett motivationsverktyg av medarbetarna. 

Kohn (1993) förklarar att användningen av belöningar inte är effektivt för att förändra 

ett varaktigt beteende, när belöningen väl upphör kommer medarbetarna falla tillbaka 

till sitt gamla beteende och förändringen kommer endast vara tillfällig. Likt Schou 

(1991) menar Spitzer (1996) i sin studie att det är viktigt för varje företag att komma på 

vilken sorts belöning som motiverar medarbetarna och menar att det inte finns något 

självklart svar på vad det är som motiverar dem i ett specifikt företag. Författaren 

förklarar att amerikanska företag har upptäckt att traditionella belöningar inte bara är 

extremt begränsade i deras förmåga att motivera medarbetare, de är även väldigt 

kostsamma. I alltför många företag har belöningssystemet blivit en avgrund där 

miljontals kronor årligen slösas bort, medan medarbetarna klagar över att belöningarna 

de erhåller inte ses som belönande och de tycker att belöningssystemet i sig är den mest 

motivationssänkande aspekten i företaget. Smith (1999) förklarar genom sitt resultat 
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från sin studie att finansiella belöningar så som lön, bonusar och prestationsbaserad lön 

inte är det som medarbetarna i ett företag främst anser vara motiverande. Att 

belöningssystem ofta kostar mer än vad medarbetarna anser att det är värt är enligt 

Simon och Enz (1995) vanligt förekommande inom hotellbranschen. 

 

Inom hotellbranschen, där service är avgörande för att företaget ska kunna stå sig starkt 

på den växande servicemarknaden, är det en förutsättning att få sina medarbetare att 

prestera så att en bra service kan erbjudas till gästerna. För att de ska vilja prestera i 

enighet med företagets mål är det viktigt att det finns en överensstämmelse mellan 

medarbetarnas mål och företagets, vilket betyder att beslut som tas av medarbetarna bör 

vara de beslut som leder företaget mot dess uppsatta mål (Anthony & Govindarajan, 

(2007). Belöningssystem vars syfte är att få medarbetare motiverade till att prestera i 

enighet med företagets mål, kan således bidra till denna överensstämmelse (Arvidsson, 

2008).  

 

Genom en förstudie uppmärksammade vi dock ett problem som kan uppstå i ett företag 

inom hotellbranschen som använder sig av belöningssystem. Problemet inbegriper att 

medarbetarna väljer att handla i egenintresse och ta beslut som maximerar deras egen 

nytta istället för att se till företagets bästa.  

 

Vi ser det intressant att undersöka detta problem samt undersöka hur ett 

belöningssystem i ett företag inom hotellbranschen kan vara utformat i syfte att 

motivera medarbetarna. Då det finns relativt få studier om belöningssystem i 

hotellbranschen vill vi genom denna studie bidra med erfarenhet om hur ett 

belöningssystem kan verka inom en hotellkedja. Vi vill bidra med en ökad kunskap och 

förståelse för hur belöningssystem i företag inom hotellbranschen bör utformas för att 

fungera på ett funktionellt sätt och för att medarbetarna ska bli motiverade. Denna 

problemdiskussion mynnar ut i tre forskningsfrågor.  
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1.2.1 Forskningsfrågor 

 Hur är belöningssystemet i fallföretaget utformat? 

 

 Hur uppfattar hotelldirektörerna att bonussystemet, som är en del av 

belöningssystemet, påverkar deras motivation, handlande och beslutsfattande?   

 

 Vilka positiva och negativa effekter ger bonussystemet upphov till? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur belöningssystemet i hotellkedjan är utformat för 

hotelldirektörerna samt hur bonussystemet uppfattas påverka motivation, handlande och 

beslutsfattande. Ett andra syfte är att identifiera och analysera de positiva och negativa 

effekter bonussystemet ger upphov till.  

 

1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till hotelldirektörer på utvalda hotell inom hotellkedjan eftersom 

det är hotelldirektörerna som tar de flesta beslut vilka kan vara avgörande för de 

enskilda hotellens framtid och resultat. Vi kommer således endast studera hur 

belöningssystemet är utformat för hotelldirektörerna.  
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1.5 Disposition 

 

 
Figur 1.1: Studiens disposition, egen figur  

  

1. Inledning 

2. Metod 

4. Referensram 5. Empiri 
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7. Slutsatser 

3. Förstudie 

2. Metod 



 

8 

2. Metod 

I det andra kapitlet presenteras de metoder som har tillämpats vid insamlingen av 

information och data. Syftet med kapitlet är att ge en beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt för att på så sätt möjliggöra att en liknande studie kan genomföras 

där jämförbara resultat fås fram. Kapitlet kommer även ge läsaren en bild av det 

fallföretag och de respondenter som ligger till grund för vår studie. Kapitlet avslutas 

med lämpliga kvalitetsmått och etiska överväganden.  

 

 

2.1 Val av deduktivt angreppssätt  

Vid genomförandet av uppsatsen har utgångspunkten varit redan tillgänglig teori, vilket 

har styrt och påverkat insamlingen och analysen av det empiriska materialet. 

Forskningen har därför haft som syfte att besvara de frågor som uppkommit genom de 

teoretiska antaganden som har legat till grund för studien. Då teori används som 

utgångspunkt vid en studie förklarar Bryman och Bell (2005) att ett deduktivt 

angreppssätt tillämpas. Författarna beskriver även ett alternativ till det deduktiva 

angreppssättet, det induktiva angreppssättet. Vid ett induktivt angreppssätt ser forskaren 

på teorin som något som uppkommer efter att datainsamlingen är utförd och analyserad 

där slutsatser dras på grundval av genomförda observationer. Det induktiva 

angreppssättet, vars syfte är att generera ny teori, ansågs inte vara passande för vår 

studie. Eftersom uppsatsens avsikt var att undersöka om den redan befintliga teorin 

kunde appliceras i praktiken ansågs ett deduktivt angreppssätt vara mer lämpligt för vår 

studie.  

 

2.2 Val av kvalitativ forskningsstrategi  

Inom företagsekonomisk forskning finns det enligt Bryman och Bell (2005) i huvudsak 

två forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ forskningsmetod 

kännetecknas av tolkning och förståelse där tonvikten ligger på ord vid insamling och 

analys av det empiriska materialet. Till skillnad från den kvalitativa forskningsstrategin 

där tonvikten ligger på ord riktar sig den kvantitativa forskningsstrategin in sig på 

kvantifiering. I uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats eftersom vi 

anser att en sådan metod skulle leda oss till att datainsamlingen sker på ett lämpligt sätt 

och genererar i tänkbara resultat och slutsatser. Metoden skulle även innebära ökad 
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förståelse och tolkning samt inbringa ytterligare kunskaper inom området 

belöningssystem och dess betydelse och inverkan på personerna i den sociala miljön. 

Vårt resonemang styrks av Dalen (2007) som förklarar att det överordnade syftet med 

den kvalitativa forskningen är att få en insikt om de fenomen som rör personer och de 

situationer som uppstår i deras sociala verklighet. 

 

2.2.1 Fallstudie som design för studien 

Bryman och Bell (2005) beskriver fallstudien som en passande undersökningsdesign vid 

en studie av ett enda fall där ett fall kan vara en beteckning för en viss plats eller 

organisation. Bryman och Bell (2005) förklarar att det som skiljer en fallstudie från 

andra tillvägagångssätt, där även en granskning av ett specifikt fall är vanligt 

förekommande, är att forskaren vid en fallstudie är intresserad av att hitta och 

åskådliggöra unika drag från det specifika fallet. Enligt Yin (1994) är fallstudier att 

föredra då det förekommer frågor som “hur” och “varför”, när forskaren har kontroll 

över situationen som ska studeras och när det fokuseras på aktuella skeenden i ett 

påtagligt socialt sammanhang.  

 

Enligt Merriam (1994) utmärks kvalitativt inriktade fallstudier av fyra grundläggande 

egenskaper: partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Partikularistisk innebär 

att fallstudien fokuserar på ett enda fall, exempelvis en företeelse eller person. Att 

fallstudiens resultat av den företeelse eller person som studerats är deskriptiv innebär att 

beskrivningen av företeelsen eller person är omfattande och tät. En förbättring av 

förståelsen kring den företeelse eller person som har studerats innebär att fallstudien är 

heuristisk. Att fallstudien resulterar i generalisering, begrepp och hypoteser innebär att 

fallstudien har tillämpat ett induktivt angreppssätt. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående teori valde vi att använda oss av en fallstudie som 

tillvägagångssätt för studien. Eftersom syftet med studien är att undersöka en företeelse 

på ett enda fall ansåg vi att en fallstudie var bäst lämpad. Att våra frågeställningar 

innehåller frågor som “hur” och “varför” stärkte vårt val av fallstudie som 

undersökningsdesign ytterligare och vi ansåg även att med hjälp av intervjuer kunde vi 

på bästa möjliga sätt undersöka fallet.  
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2.3 Val av fallföretag 

Studien har som tidigare nämnt genomförts på en större väletablerad hotellkedja i 

Sverige. Valet av företag inom hotellbranschen föll sig naturligt då kontakter för denna 

typ av undersökning fanns tillgängliga, vilket vi som forskare ansåg vara till vår fördel. 

Den geografiska närheten till vår initiala kontakt på ett av hotellen var ytterligare en 

anledning till valt företag.  

 

2.4 Information och datainsamlingsmetod 

Information och data till studiens empiriavsnitt har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer genomförda på utvalda respondenter i fallföretaget och genom ett dokument 

innehållandes en översikt över hur belöningssystemet är utformat för hotellkedjan. När 

data samlas in direkt från den ursprungliga källan och därefter analyseras kallas det för 

primäranalys. Vid en primäranalys analyseras data som vanligtvis inte tidigare har 

publicerats och analysen har ofta ett nyhetsvärde. (Mälardalens högskola) Motsatsen till 

primäranalys är enligt Bryman och Bell (2005) sekundäranalys vilket innebär att 

forskaren använder redan existerande teori som samlats in av andra forskare. En 

primäranalys utförs eftersom syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka hur 

belöningssystemet hos fallföretaget är utformat och vilken inverkan det har. 

Tillgängligheten av redan befintlig data inom området är begränsad och vi väljer därför 

att själva samla in information och data för att besvara våra frågeställningar. Fördelarna 

med att genomföra en primäranalys istället för en sekundäranalys anser vi vara att vi har 

kontroll över det insamlade materialet och på vilket sätt det har samlats. Primäranalysen 

innebär även att vi har god insikt i den data som ska analyseras och till skillnad från vid 

en sekundäranalys behöver vi inte avsätta någon extra tid för att bekanta oss med det 

redan befintliga materialet. 

 

2.4.1 Val av respondenter 

Vid valet av respondenter till undersökningen på fallföretaget har vi utgått från syftet 

och de frågeställningar som ligger till grund för studien. Respondenterna utgörs av 

hotelldirektörer, vilka även kan beskrivas som platschefer, på utvalda hotell inom 

hotellkedjan. Valet av respondenter var ett medvetet val då vi fick bekräftat, genom vår 

initiala kontakt, att det är hotelldirektörerna som tar de flesta avgörande besluten för det 

enskilda hotellet. Vi ansåg att det främst är på den nivån som ett belöningssystem kan 
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uppfattas som ett motivationsverktyg och påverka beslutsfattande. Hotelldirektörerna 

anser vi är tillräckligt högt uppsatta och befinner sig på en nivå där belöningssystemet 

kan utgöra en betydande roll men samtidigt på en sådan nivå där vi tror att vi kan få 

störst tillgång till lämplig information för vår studie. 

 

Med hjälp av vår initiala kontakt, som även hon är hotelldirektör på ett av hotellen inom 

hotellkedjan, fick vi möjlighet till vidare kontakt med ytterligare hotelldirektörer vilka 

samtliga var relevanta för undersökningen. Vi tillämpade således ett urval som ansågs 

var lämpligt för studien. Detta “lämplighetsurval” kan även beskrivas som ett icke-

sannolikhetsurval vilket enligt Bryman och Bell (2005) är lämpligt vid en kvalitativ 

forskningsstrategi. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet inte har utförts utifrån 

några sannolikhetsprinciper och där vissa enheter i populationen har större möjlighet än 

andra att väljas ut. Bryman och Bell (2005) förklarar vidare att, till skillnad från ett 

icke-sannolikhetsurval, är ett sannolikhetsurval ett urval som valts ut slumpmässigt och 

där varje enhet i populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. En svårighet 

med ett icke-sannolikhetsurval anser vi är att det inte går att generalisera resultatet till 

hela populationen, vilket ofta inte heller är syftet vid en kvalitativ forskning. Men 

eftersom syftet med vår studie inte är att få fram resultat som går att generalisera på hela 

populationer såg vi inte detta som något problem. 

 

2.4.2 Genomförande av intervjuer 

För att samla in empiriskt material till vår studie valde vi att genomföra sex intervjuer. 

Den första intervjun ägde rum 24 april med vår initiala kontakt, hotelldirektör A, på 

dennes hotell och varade i 40 minuter. Den 5 maj hölls ytterligare en intervju med 

hotelldirektör A, denna gång över telefon. Samma dag hölls även en telefonintervju med 

hotelldirektör B. Den 6 maj gjordes en telefonintervju med hotelldirektör C och 

nästkommande dag intervjuades hotelldirektör D och E, även dessa per telefon. 

Samtliga telefonintervjuer varade i cirka 15-20 minuter. 

 

Vid intervjun med hotelldirektör A som utfördes på hennes hotell ställdes förutbestämda 

frågor (bilaga 2). Även vid resterande telefonintervjuer ställdes förutbestämda frågor 

inom ramen för våra frågeställningar (bilaga 3). Utefter vilka svar som framkom ställdes 

relevanta följdfrågor för att få en tydligare bild av hotelldirektörernas uppfattningar om 

belöningssystemet. Utifrån detta har undersökningen i studien tillämpat en semi-
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strukturerad intervjuform, vilket enligt Bryman och Bell (2005) innebär att forskaren 

använder sig av en intervjuguide vilken innehåller de teman som ska beröras under 

intervjun och respondenten har en stor frihet att formulera sina svar på sitt eget sätt. Att 

använda en semi-strukturerad intervjuform anser vi kan innebära flera fördelar för vår 

studie. Eftersom frågorna inte behöver ställas i en förutbestämd ordningsföljd och att 

följdfrågor kan ställas innebär det att det finns möjlighet för oss som intervjuare att 

anpassa intervjuerna utefter situationen. Enligt Patel och Davidson (2011) kan 

följdfrågorna bidra till att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang 

i samtalet. Författarna menar vidare att semi-strukturerade intervjuer kan innebära ett 

antal öppna frågeställningar vilket gör det möjligt för respondenterna att utveckla sina 

svar och uttrycka sina åsikter och tankar. Intervjuformen är lämplig för vår studie då vi 

eftersöker svar på relativt specifika frågor gällande belöningssystemet och dess inverkan 

på hotelldirektörerna samtidigt som vill att hotelldirektörerna ska få möjlighet att 

uttrycka sig på sitt eget sätt. Den inledande intervjun med vår initiala kontakt på 

fallföretaget gav oss lärdom om företaget i helhet samt en grundläggande förståelse för 

dess belöningssystem. Intervjuer med övriga hotelldirektörer genomfördes över telefon 

eftersom det skulle varit för tids- och kostnadskrävande för oss som intervjuare att 

personligen besöka respektive hotelldirektörs hotell. För att underlätta intervjumomentet 

skickades en intervjuguide till samtliga hotelldirektörer innehållandes de ämnen som 

skulle beröras under intervjun samt information om studiens syfte (bilaga 1). 

 

En svårighet vi ställdes inför var hur vi skulle kunna få en uppfattning om hur 

hotelldirektörerna upplever att belöningssystemet påverkar dem. Vi valde därför att 

ställa hotelldirektörerna inför ett antal situationer som kan uppkomma i en 

hotelldirektörs arbetsvardag, där de fick svara både utifrån när ett belöningssystem 

existerade i företaget och när ett belöningssystem inte existerade i företaget. Med hjälp 

av dessa situationsrelaterade frågor fick vi reda på hur de skulle handla i vissa 

situationer och hur de uppfattar att belöningssystemet motiverar dem i deras 

arbetsvardag.  

 

2.5 Analys av data 

Den data vi fått tillgång till har vi fått dels genom de sex intervjuer som har genomförts 

med hotelldirektörerna och dels genom det dokument vi fick av vår initiala kontakt 

innehållandes en beskrivning över hur bonusavtalet för hotelldirektörerna inom 
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hotellkedjan är utformat. Vid genomförandet av intervjuer valde vi att spela in 

hotelldirektörerna för att på så sätt försäkra oss om att vi inte går miste om relevant och 

nödvändig information. När samtliga intervjuer var genomförda sammanställde vi 

svaren och de hotelldirektörer som svarat på liknande sätt slogs samman. Denna 

sammanställning tillsammans med informationen från dokumentet med bonusavtalets 

utformning resulterade i vårt empiriska material.  

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det finns två huvudsakliga strategier vid en 

kvalitativ analys av data, analytisk induktion och grundad teori. Vid en analytisk 

induktion strävar forskaren efter att finna generella förklaringar till olika händelser 

genom att fortsätta datainsamlingen tills inga avvikande fall påträffas, vilka inte 

överensstämmer med hypotesen. Grundad teori syftar enligt författarna istället till att 

generera teori ur data där analys och datainsamling sker samtidigt och påverkas av 

varandra.  

 

Vid analys av vår data uteslöt vi den analytiska induktionsstrategin eftersom avsikten 

med studien inte var att finna generella förklaringar vilka skulle stämma överens med en 

hypotes. Vår data har istället dels analyserats på ett sätt som, enligt teorin, kan liknas 

vid grundad teori då vi allt eftersom data har samlats in även tolkat, sammanställt och 

analyserat utfallet. Men till största del har det empiriska materialet jämförts med redan 

befintlig teori och således blir vår analys av data av en mer jämförande art. Då vi 

använde oss av befintlig teori kan vi vara säkra på att redan vedertagna begrepp 

används, vilket kan anses öka validiteten i studien.  

 

2.6 Kvalitetsmått 

Enligt teorin finns det två alternativa kriterier till validitet och reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen, dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan delas upp i 

fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

bekräfta. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Tillförlitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om att säkerställa att forskningen 

skett på ett hederligt sätt utefter de regler som finns och att de som är en del av 

forskningen, i detta fall hotelldirektörerna, får ta del av resultatet och bekräfta dess 

relevans. Efter att studien var färdigställd skickades ett exemplar av det slutliga 
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resultatet ut till de hotelldirektörer som deltagit i studien för att få möjlighet att 

kommentera relevansen i den information de bidragit med. Med överförbarhet menar 

Bryman och Bell (2005) att de resultat som en forskning har bidragit till ska kunna 

tillämpas och överföras till andra sammanhang och miljöer än det som studerats. Genom 

att vi ger en detaljerad och beskrivande redogörelse av studiens olika tillvägagångssätt 

kan det möjliggöra att studiens resultat kan överföras till andra företag inom 

servicebranschen. Pålitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att 

forskningsprocessens alla faser granskas för att säkerställa att redogörelserna är 

tillgängliga och fullständiga. Genom kontinuerlig uppföljning och objektiv granskning 

under arbetes gång av handledare, seminariedeltagare och examinator kunde 

nödvändiga åtgärder vidtas och studiens pålitlighet styrkas. Det sista delkriteriet, 

möjlighet att styrka och bekräfta innebär enligt Bryman och Bell (2005) att det ska vara 

uppenbart att forskaren har handlat i god tro och inte låtit sina personliga åsikter och 

värderingar påverka utförandet och resultatet av studien. Forskaren ska kunna styrka 

och bekräfta att forskningen är objektiv. Då vi i studien endast har utgått från samtliga 

hotelldirektörers uttalanden vid intervjutillfället styrks objektiviteten i studien och där 

inga personliga åsikter eller värderingar bör ha påverkat resultaten. 

 

Det andra kriteriet Bryman och Bell (2005) tar upp är äkthet. Äkthet handlar om att 

undersökningen ska ge en rättvisande och korrekt bild av verkligheten. Kriteriet innebär 

även att undersökningen ska hjälpa de medverkande att få en bättre bild av sin situation 

och bidra till en ökad möjlighet för de medverkande att förändra sin situation till det 

bättre. Genom att presentera studiens resultat för hotelldirektörerna som medverkat i 

studien kan de få en inblick i hur deras situation ser ut och hur övriga hotelldirektörer i 

studien ser på sin situation. Detta kan bidra till att hotelldirektörerna, genom ökad 

förståelse, tar ställning och vidtar åtgärder.  

2.7 Etiska överväganden  

Vid en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter som till största 

del handlar om hur individerna i undersökningen ska behandlas och hur forskningen ska 

bedrivas. Inom samhällsvetenskapen är, enligt Bryman och Bell (2005), 

samtyckeskravet det mest omdiskuterade området inom etiska frågeställningar. 

Samtyckeskravet innebär att medverkande ska samtycka och godkänna sitt deltagande i 

undersökningen och ska vara medvetna om att de har rätt att avbryta deltagandet om det 
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önskas. Med hänsyn till samtyckeskravet valde vi att innan intervjutillfällena skicka ut 

ett formulär med de områden som skulle beröras under intervjun. På så sätt fick varje 

enskild hotelldirektör möjlighet att ta ställning till sitt medverkande i undersökningen. 

För att ge en klarare bild och en ökad förståelse för vad vi förväntade oss få fram i 

undersökningen valde vi att i ett tidigt skede informera vår initiala kontakt om studiens 

syfte och undersökningens tillvägagångssätt.   

 

En annan etisk princip som Bryman & Bell (2005) lägger vikt vid är konfidentialitets- 

och anonymitetskravet, vilket innebär att alla som deltar i undersökningen har rätt att 

vara anonyma, om inte annat har sagts, och personliga uppgifter ska hållas 

konfidentiella. Det ska inte vara möjligt att identifiera de medverkande individerna vid 

en publicering av undersökningens resultat, detta för att de medverkande inte ska ta 

skada. Konfidentialitets- och anonymitetskravet är något vi valde att lägga stor vikt vid 

eftersom vårt valda ämne, belöningssystem, är ett känsligt och omdiskuterat ämne i 

samhället. För att få tillgång till så mycket relevant information som möjligt valde vi att 

låta hotellkedjan vara anonym och hotelldirektörerna fick möjligheten att vara anonyma 

om så önskades, vilket samtliga hotelldirektörer önskade. Denna valmöjlighet gavs för 

att vi ansåg att det skulle innebära en större insikt i hur belöningssystemet på 

hotellkedjan är utformat och vilken inverkan det har på hotelldirektörerna. Möjligheten 

till anonymitet för hotelldirektörerna ansåg vi skulle leda till en mer öppen och ärlig 

dialog samt innebära en trygghet för de medverkande. Om hotelldirektörerna inte skulle 

erbjudas möjligheten att vara anonyma skulle vi antagligen inte kunnat erhålla de 

resultat och kunna dra de slutsatser uppsatsen syftar till.  

 

2.8 Metodkritik  

Vår uppfattning om belöningssystem och dess inverkan på de anställda kan ha påverkats 

av att vi valde att tillämpa ett deduktivt angreppssätt. Eftersom vi, utifrån ett deduktivt 

angreppssätt, utgick från vald teori kan insamlingen av empirin ha påverkats då teorin 

kan ha bidragit till en förutfattad mening om belöningssystem. Vi ansåg dock att det var 

en förutsättning att utgå från en teoretisk grund för att kunna fullfölja studien och dess 

syfte. 

 

Vi anser att vår förstudie var av stor betydelse för studien då vi genom den, redan innan 

intervjuerna inleddes, kunde skapa oss en förståelse för hur hotelldirektörer kan tänkas 
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uppfatta belöningssystemet samt vilka situationer som kan uppstå där hotelldirektörer 

behöver ta beslut. Med hjälp av förstudien kunde vi lättare utforma intervjufrågor och 

på så sätt få ut mer av de intervjuer som gjordes än om en förstudie inte hade 

genomförts.  

 

Vi genomförde sex intervjuer varav fem av dessa var telefonintervjuer. Sex intervjuer 

skulle kanske kunna anses vara för få för att vi ska kunna dra några generella slutsatser 

angående belöningssystemet och dess inverkan på hotelldirektörerna. Vi anser däremot 

att för vår studie, där syftet inte är att få fram generaliserbara resultat, var dessa sex 

intervjuer tillräckliga för att kunna besvara våra frågeställningar. Då svarsbilden från 

samtliga hotelldirektörer var likartad anser vi att fler intervjuer inte nödvändigtvis hade 

inneburit att svarsbilden ändrats. Vi bedömer även att intervjuerna gav oss relevant, 

tillfredsställande och tillräcklig information för att vår studie skulle kunna fullföljas. En 

konsekvens av att använda sig av telefonintervjuer kan vara att vi går miste om 

kroppsspråk så som gester och uttryck. Vi gjorde dock bedömningen att vi inte behövde 

träffa varje hotelldirektör på plats för att uppfatta deras uppfattningar om 

belöningssystemet på ett korrekt sätt. Vi ansåg även att den inledande intervjun med en 

hotelldirektör på dennes hotell var tillräcklig för att vi skulle kunna skapa oss en 

övergripande förståelse för företaget och dess belöningssystem. Att hotellkedjan och 

hotelldirektörerna fick möjligheten att vara anonyma och också valde att vara det skulle 

kunna innebära att trovärdigheten för vår studie minskar. Vi ansåg dock att denna 

valmöjlighet troligen skulle ge oss mer sanningsenliga svar och på så sätt ge en mer 

trovärdig studie än om valmöjligheten inte hade givits. 

 

Efter intervjuerna valde vi att återkomma till hotelldirektörerna för att få en bekräftelse 

på att det som vi uppfattat att hotelldirektörerna sagt under intervjutillfället också är den 

uppfattning som de har. Vi har tagit hänsyn till att en sådan återkoppling kan innebära 

att hotelldirektören ändrar eller tar bort innehåll som de sagt under intervjun då de får 

möjlighet att tänka över det som tidigare sagts ytterligare en gång. Men vi väljer ändå 

att göra en återkoppling så att hotelldirektörerna får möjlighet att bekräfta 

överensstämmelse mellan intervju och det som vi uppfattat att de sagt, vilket kan bidra 

till att tillförlitligheten i studien ökar.  

Vi har även reflekterat över hur mycket vi kan lita på de svar som framkom i 

intervjuerna med hotelldirektörerna. Vi kan aldrig veta säkert om de svarar ärligt och 



 

17 

om deras uppfattningar gällande hur de handlar och beslutar i vissa situationer faktiskt 

är så de gör i verkligheten. Belöningssystem är i dagens samhälle ett känsligt ämne och 

vi är därmed medvetna om att de svar vi fått kan vara något förvrängda och kan vara 

svar som respondenterna tror att vi vill höra. Vi har dock ingen anledning att tro att 

hotelldirektörerna har varit oärliga då de svarat på frågorna och vi fick under 

intervjutillfället uppfattningen om att de verkligen tänkte efter och svarade 

sanningsenligt.  
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3. Förstudie 

Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse kring hur belöningssystem som ämne 

växte fram samt varför frågeställningarna ser ut som de gör. 

 

Intresset för hur belöningssystem fungerar i en organisation väcktes i samband med en 

kurs i ekonomistyrning, vilken ingår i vår civilekonomutbildning vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. När det var dags att välja ämne till vårt ämnesfördjupande arbete under våren 

kom vi återigen att tänka på ämnet belöningssystem. Vi valde att fördjupa oss inom 

belöningssystem i hotellbranschen eftersom vi ansåg att det inom den branschen är 

viktigt att ha motiverade medarbetare för att kunna erbjuda en tillfredsställande service. 

Vi ansåg även att i den branschen skulle ett belöningssystem och dess effekter kunna 

utgöra en betydande roll för företagets framtid, då kravet på serviceinriktade 

medarbetare har ökat. Ytterligare en anledning till att vi valde just hotellbranschen var 

att vi har en kontakt som är en före detta hotelldirektör på en stor och väletablerad 

hotellkedja och som skulle kunna hjälpa oss få en insikt i hur ett belöningssystem i en 

hotellkedja kan vara utformat och vilka effekter det kan innebära för medarbetarna och 

för företaget som helhet.  

 

Vid mötet med vår kontakt förklarade vi att vi var intresserade av belöningssystem och 

hur det fungerar i praktiken på ett företag inom hotellbranschen. Hon förklarade då hur 

belöningssystemet och bonusavtalet fungerade på hennes hotell och hur hon som 

hotelldirektör påverkades av det. Det uppstod en diskussion kring hur hon och andra 

hotelldirektörer kan uppfatta effekterna av belöningssystemet. I diskussionen framkom 

att hotelldirektörerna i vissa fall väljer att utnyttja systemet då de genom 

belöningssystemets utformning ser en möjlighet till att öka sin årliga bonus. 

Hotelldirektörerna kan i vissa situationer välja att handla i eget intresse med syftet att 

uppnå en högre bonus istället för att handla i enighet med företagets bästa. Vår kontakt 

uttrycker sig enligt följande om sitt före detta bonusavtal:  

 

“Märker jag att jag är nära att nå min bonus väljer jag troligtvis inte att köpa in saker 

till hotellet utan väljer istället att vänta till nästa bonusperiod, men märker jag istället 

att resultatet är dåligt och att jag är långt ifrån att nå min bonus kommer jag ta ett 

beslut om att köpa in ändå” (Före detta hotelldirektör) 
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Hennes uttalande kring hur hon som hotelldirektör i vissa situationer har valt att handla 

till sin egen fördel istället för att alltid se till företagets bästa bidrog till att vi fick upp 

ögonen ännu mer för ämnet. Dessa potentiella problem som ett belöningssystem i 

hotellbranschen kan ge upphov till ansåg vi vara intressanta att undersöka.  

 

När vi ställer frågan om hur hon ser på belöningssystemet inom hotellbranschen 

förklarar hon att det egentligen inte är något unikt med belöningssystem inom 

branschen då de flesta stora företag idag använder någon form av belöningssystem. Hon 

menar även att hotell- och restaurangbranschen tidigare har varit en bransch som 

präglats av svart arbetskraft och klargör därför att ett belöningssystem som baseras på 

prestationer och mål kan fungera som ett verktyg för att förhindra detta och kan öka 

ärligheten och noggrannheten inom företaget.  

 

Diskussionen med den före detta hotelldirektören använde vi för att ringa in ett antal 

frågeställningar som vi ansåg vara relevanta för studien och som skulle kunna bidra till 

en mer motiverad kunskap kring hur belöningssystemet fungerar inom hotellbranschen. 

Mötet gav oss en större insikt i hur ett belöningssystem kan verka i praktiken. När syftet 

med belöningssystem är att motivera de anställda men istället leder till negativa 

konsekvenser för företag, ställer vi oss frågan om det verkligen är så här det fungerar 

och anser att det är viktigt att öka kunskapen inom detta område. 
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4. Referensram 

Kapitlet innehåller studiens teoretiska referensram och avser skapa en bred 

kunskapsgrund för studiens kommande empirikapitel samt verka som utgångspunkt för 

att tillsammans med empirin uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar. 

Teorierna och begreppen som presenteras handlar huvudsakligen om belöningssystem, 

motivation och beslutsfattande.  

 

 

4.1 Belöningssystem  

4.1.1 Belöningssystemets syfte  

Arvidsson (2008) förklarar att ett belöningssystem är en del av ett företags 

organisationsstruktur och utgör ett styrmedel i företags verksamhetsstyrning. Företag 

har blivit allt mer beroende av sina medarbetare när de kommer till deras kompetens och 

ansvar och, inte minst, deras motivation. Belöningssystemet anses vara det mest 

uppmärksammade och omdiskuterade styrmedlet för att motivera de anställda. Med 

hjälp av ett belöningssystem som belönar medarbetarnas beteende och prestationer kan 

företaget uppnå de önskvärda effekter som efterfrågas. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Arvidsson (2008) beskriver att syftet med belöningar är att motivera medarbetare till 

bättre arbetsinsatser vilka är i enighet med företagets strategiska mål som kan 

säkerställa effektiviteten i verksamheten. Syftet är även att rekrytera ny och behålla 

befintlig personal, på så sätt kan belöningssystemet även fungera som ett 

konkurrensmedel.  

 

4.1.2 Belöningssystem som styrmedel 

Ett belöningssystem kan bidra till en påverkan på medarbetarnas beteende om de ser att 

det finns en möjlighet att belönas för en viss prestation. Eftersom styrningen i ett företag 

bygger på att människors beteende gå att påverka innebär det att belöningssystemet 

utgör en viktig komponent i ett företags verksamhetsstyrning. (Cäker & Olve, 2013)  

 

Att införa ett belöningssystem är ett strategiskt beslut som kan ha stort inflytande på hur 

företaget styrs mot sina mål. Det är avgörande att ledningen i ett företag skapar ett 

belöningssystem där prestationer kan länkas till företagets mål. Att ledningen sedan har 
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en förmåga att kommunicera belöningssystemet till medarbetarna är en förutsättning för 

att belöningssystemet och dess syfte ska bli framgångsrikt. (Smitt et al., 2002) 

 

Det finns en modell som visar förhållandet mellan ett önskvärt beteende för att nå 

företagets mål, individuella prestationer och prestationer som fångas upp av 

styrsystemet. Förhållandet mellan dessa tre leder till en konflikt i företaget där 

belöningssystemet kan fungera som ett hjälpmedel för att lösa konflikten. Om 

belöningar uppfattas som meningsfulla motiveras medarbetarna att utföra prestationer 

som ses som önskvärda av företaget och även är de prestationer som styrsystemet fångar 

upp.    

 

Figur 4.1: Styrning med belöningssystem med imperfekta prestationsmått (Hopwood, 

1973 se Arvidsson, 2008 s. 259) 

 

Modellen ovan beskriver att de prestationer som fångas upp av styrsystemet (C) ska till 

en så stor del som möjligt innefatta det beteende företaget anser som önskvärt för att nå 

måluppfyllelse (A). Då medarbetarnas beteende och individuella prestationer ändras för 

att erhålla de belöningar företaget erbjuder dem (B) kommer prestationerna innefatta 

fler av de prestationsmått som belöningarna baseras på (C). (Arvidsson, 2008) 

 

Anthony och Govindarjan (2007) beskriver ytterligare en aspekt av hur ett 

belöningssystem som styrmedel kan påverka och motivera medarbetarna till att sträva 

efter att uppnå företagets mål. Författarna menar att de prestationer som mäts och 
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belönas också är de som medarbetarna motiveras till att utföra för att uppnå företagets 

mål. 

 

Figur 4.2: Ramverk för design av prestationsmätningssystem (Anthony & 

Govindarajan, 2007 s. 461) 

 

Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att för att uppnå den strategi företaget har är 

det de prestationer som leder till att strategin uppnås som är betydelsefulla för företaget 

och är de prestationer som företaget mäter. Det som företaget mäter är det som blir 

utfört. Det som blir utfört är det som belönas. Det som belönas är det som räknas och 

anses vara betydelsefullt för företaget. 

 

4.1.3 Grunder för belöningar  

Belöningar kan vara grundade på både finansiella och icke-finansiella mått. Beroende 

på vilka mål företaget har väljs det prestationsmått belöningen ska baseras på. Exempel 

på ett finansiellt mått kan vara räntabilitet på eget kapital vilket kan anses lämpligt att 

grunda belöningen på om företaget har som mål att öka lönsamheten. Produktkvalitet 

och kundnöjdhet är båda exempel på icke-finansiella mått. (Anthony & Govindarajan, 

2007)  

 

Arvidsson (2008) förklarar att det vid tillämpning av finansiella mått finns en risk att 

individer väljer att handla kortsiktigt istället för långsiktigt i syfte att maximera sin egen 

bonus på kort sikt. Väljer företaget att bara använda sig av prestationsmått som tenderar 

att vara kortsiktiga kan det innebära konsekvenser i form av exempelvis 
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suboptimeringar. Arvidsson (2008) menar därför att det är viktigt att företag väljer en 

kombination mellan kortsiktiga och långsiktiga prestationsmått.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att det med fördel kan vara lämpligt att skilja på 

individuella belöningar, gruppbaserade belöningar och belöningar som tillfaller alla 

individer i ett företag. Eftersom individers motivation grundas i dennes enskilda behov 

och mål är syftet med att ge individuella belöningar att få enskilda individer att utföra 

en extra arbetsinsats. Att använda sig av gruppbaserade belöningar kan bidra till att 

samarbete inom en grupp skapas, men kan även innebära att samarbetssvårigheter 

mellan grupper inom företaget uppstår på grund av intern konkurrens. Vid 

gruppbaserade belöningar finns det enligt Arvidsson (2008) även en risk att den 

enskilda individen inte motiveras till att prestera då den inte ser hur den egna insatsen 

bidrar till helheten. För att samtliga i ett företag ska känna sig som en del av helheten 

kan företaget enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) införa belöningar som tillfaller alla i 

företaget, så kallade systembelöningar. Denna belöningsform anses dock inte vara lika 

motiverande som belöningar på individ- och gruppnivå men kan däremot bidra med en 

kulturell och symbolisk effekt. 

 

4.1.4 Belöningsformer 

Kaplan och Atkinson (1998) förklarar att belöningar kan delas in i olika dimensioner, 

omedelbara och långsiktiga belöningar och monetära och icke-monetära belöningar. 

Omedelbara belöningar är ofta baserade på en kortsiktig prestation och kan delas ut i 

form av pengar eller aktieutmärkelser. Långsiktiga belöningar är baserade på långsiktiga 

prestationer och delas ofta ut i form av optioner vars värde är knutet till långsiktiga 

prestationer inom företagets gemensamma aktieandelar.  

 

Belöningsformen som är mest allmänt känd är monetär belöning, vilken Arvidsson 

(2008) förklarar är kompensation i form av pengar så som lön, bonus, pension och 

vinstandel. Den mindre kända belöningsformen är den icke-monetära eller immateriella 

belöningar vilken kan innefatta ökat arbetsansvar, möjligheter till befordran samt olika 

förmåner. Kaplan och Atkinson (1998) beskriver även ett annat sätt att dela in 

belöningar på, inre och yttre belöningar. Inre belöningar är belöningar som uppstår 

inom individen, så som tillfredsställelse av ett väl utfört arbete eller att prestera i enighet 

med sina inre mål och värderingar. Yttre belöningar är belöningar som en person ger till 
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en annan, exempelvis erkännande, utmärkelser och prestationsbaserad lön. Författarna 

menar, liksom Herzberg, att inre belöningar är betydligt mer kraftfulla än de yttre 

belöningarna när det kommer till den motiverande effekten som belöningarna är 

avsedda att ge.   

 

4.1.5 Belöningssystemets utformning 

Enligt Arvidsson (2008) kan belöningssystemet för den anställde i ett företag utgöras av 

olika delar, exempel på dessa är: lön, tantiem, bonus och förmåner. Lönen ses ofta som 

det som motiverar medarbetarna och kan vanligtvis delas upp i en fast och en rörlig del 

där den rörliga delen är prestationsbaserad. Tantiem är en belöning som adderas till 

lönen och kan beräknas i relation till ett antal förbestämda parametrar som exempelvis 

kan utgöras av vinst eller omsättning. Bonusen tillämpas för att motivera vissa grupper 

av medarbetare i ett företag och baseras vanligen på kortsiktiga resultatmål. Bonusen 

kan delas upp i två huvudsakliga delar, individuell och kollektiv, där den individuella 

baseras på den enskildes prestation och den kollektiva på en prestation utförd av en 

grupp. Ett bonussystem bör enligt Arvidsson (2008) vara utformat så att det speglar 

företagets målstyrningsprocess. Förmåner kan utgöras av exempelvis hälsoförmåner, 

bilförmån, bostads- eller utbildningsförmåner.   

 

4.1.6 Problem med belöningssystem 

Att använda sig av ett belöningssystem för att motivera sina medarbetare kan innebära 

ett antal problem. Det finns risk för att medarbetare som blir belönade inte längre 

känner sig motiverade då belöningen har erhållits, utan istället kräver nya, bättre 

belöningar. Denna “belöningsspiral” innebär att företagets kostnader tillägnade 

belöningssystemet ständigt ökar. Ett annat problem, om belöningen baseras på resultat, 

kan vara att om resultatet inte är väl definierat kan det leda till ett kortsiktigt tänkande 

och att medarbetarna väljer att handla för att maximera sin egen nytta istället för att se 

till företagets bästa. Ytterligare ett problem, som redan tidigare nämnts i teorin, är att 

medarbetarna har en tendens att utföra de prestationer som företaget mäter och belönar, 

vilket kan innebära att de prestationer som är svåra att mäta kommer nedprioriteras. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

 

Spitzer (1996) tar upp ett flertal olika anledningar till varför belöningssystem i företag 

misslyckas. För det första menar Spitzer att korrelationen mellan monetär belöning och 



 

25 

motivation inte är särskilt hög. Studier visar att en löneökning ofta inte har 

motivationshöjande effekt i mer än två veckor. Han menar även att monetära belöningar 

är kostsamma och menar liksom Jacobsen och Thorsvik att medarbetare kommer vänja 

sig vid belöningarna och ständigt kräva ytterligare belöningar, vilket han beskriver som 

“belöningsinflation”. Författaren beskriver även att ett belöningssystem som belönar fel 

prestationer troligtvis inte kommer vara effektivt och framgångsikt för företaget. Om 

medarbetarna inte är motiverade att utföra de prestationer som företaget önskar ligger 

problemet ofta i att belöningssystemet belönar beteende och resultat andra än de som är 

önskvärda. Spitzer menar även att det inte bör finnas för många tillgängliga belöningar, 

vilket kan förvirra medarbetarna, utan företaget bör koncentrera sig på färre belöningar 

baserade på önskvärda beteenden och resultat. Ytterligare ett problem som Spitzer tar 

upp är att många belöningssystem är mindre flexibla och inte tar hänsyn till 

medarbetarnas individuella olikheter. De flesta företag tenderar att tro att en typ av 

belöning passar alla medarbetare.  

 

Även Kohn (1993) tar upp ett antal förklaringar till varför belöningssystem misslyckas i 

företag. Han förklarar liksom Spitzer att ge en belöning i form av pengar inte är 

motivationshöjande och inte leder till att medarbetarna utför ett bättre arbete. Kohn 

(1993) hänvisar till Herzbergs tvåfaktorteori som säger att även om för lite pengar kan 

leda till irritation och en reducerad motivation behöver det inte innebära att en tillgång 

på mer pengar leder till tillfredsställelse eller en ökad motivation.  

 

Kohn (1993) belyser att forskning visar att belöningar endast fungerar på kort sikt. För 

att långsiktigt förändra attityder och beteende är belöningar ineffektiva. När en belöning 

upphör finns det risk att medarbetarna återgår till sitt gamla beteende. Författaren 

uttrycker sig enligt följande:  

 

“Rewards do not create a lasting commitment. They merely, and temporarily, change 

what we do.” (Kohn, 1993 s. 55) 

 

Kohn (1993) förklarar att ett annat problem med belöningssystem är att när människor 

uppmuntras till att tänka på vad de får för belöning då de utför en prestation blir de 

mindre benägna till att ta risker, upptäcka möjligheter och ta hänsyn till det oförutsedda. 
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Kohn (1993) förklarar även att forskning visar att människor som förväntar sig en 

belöning för utfört arbete presterar sämre än de som inte förväntar sig någon belöning.   

 

4.2 Motivation 

4.2.1 Motivationsbegreppet 

Begreppet motivation är i vardagen ett relativt svårdefinierat begrepp. Det är inte alltid 

en självklarhet vad människor menar då de säger sig vara motiverade eller vad chefer 

menar då de säger att de vill motivera sina anställda. Men när det kommer till teorin blir 

begreppet motivation mer hanterbart. (Hein, 2012) Forskare är överens om att 

motivation handlar om initiativkraft, förmåga att arbeta i en bestämd riktning, 

uthållighet, intensitet och arbetsprestation (Arvidsson, 2008). Teorier som berör 

motivation är flera till antalet och skiljer sig åt. Dessa teorier kommer beskrivas i 

kommande teoriavsnitt. Den vanligast förekommande definitionen på begreppet 

motivation som försöker integrera så många teoretiska definitioner som möjligt är enligt 

Hein (2012): 

 

“Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst 

beteende gentemot ett givet mål.” (Hein 2012, s. 13) 

 

Vanligen kan motivation delas in i inre och yttre faktorer. De inre motivationsfaktorerna 

skapas av människan själv och handlar om att handlingar utförs för sin egen skull utan 

någon påverkan av förväntningar om yttre belöningar. Yttre motivationsfaktorer skapas 

utifrån och kan inte kontrolleras av människan själv där handlingar utförs för att få en 

yttre belöning, exempelvis pengar eller uppskattning från omgivningen.   

 

4.2.2 Motivation i arbetslivet 

När det talas om motivation i arbetslivet syftar det enligt Schou (1991) ofta till att 

förklara varför de anställda känner arbetsglädje och väljer att lägga ner mycket tid på 

sitt arbete. För att uppnå hög arbetsmotivation förklarar Schou (1991) att det är av stor 

vikt att de anställdas behov och krav stämmer överens med det som företaget kan 

erbjuda och att arbetsmotivation bör betraktas både utifrån företagets och de anställdas 

perspektiv. En anställds arbetsmotivation grundas i dennes bakgrund, personlighet och 

behov, vilket innebär att företaget bör ha detta i åtanke för att hög arbetsmotivation ska 
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uppnås. Syftet med hög arbetsmotivation är att den ska bidra till att både anställdas 

individuella behov och företagets mål tillfredsställs.  

 

Forskning har enligt Anthony och Govindarajan (2007) visat att individer tenderar bli 

mer motiverade av en potentiell belöning än rädslan över att bli straffade. De förklarar 

vidare att motivation är som svagast då individer tror att belöningen är antingen 

ouppnåelig eller för lätt att uppnå. Motivationen är som starkast när det krävs en viss 

ansträngning för att uppnå belöningen och då den anses vara viktig i relation till 

individens behov. Individer tenderar även att bli motiverade då de får återkoppling på 

utförda prestationer, utan återkoppling upplevs troligtvis inte måluppfyllelse och 

individerna kommer inte ändra sitt beteende för att nå målen.  

 

4.2.3 Behovsteorier 

I följande avsnitt kommer två behovsteorier beskrivas, dessa är Maslows behovshierarki 

och Herzbergs tvåfaktorteori. Behovsteorierna förklarar hur individer med olika behov 

motiveras när de ser en möjlighet till att tillfredsställa dessa. Vad det är som motiverar 

individer är alltså individuellt och kan därför aldrig tas för givet.  

 

Det mest välkända och inflytelserika bidraget inom studier kring motivation är Maslows 

behovshierarki (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Maslow hävdar att det inom varje 

människa finns en rangordning av fem olika behov, fysiologiska behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, behov av erkännande och behov av självförverkligande (Robbins, 2005). 

De fysiologiska behoven handlar om människans mest grundläggande behov så som 

hunger, törst och sömn. När de fysiologiska behoven är tillfredsställda i tillräcklig grad 

uppstår ett nytt behov, behovet av trygghet. Trygghetsbehovet innefattar både fysisk och 

känslomässig trygghet så som stabilitet, skydd och frihet från ångest och kaos. När 

individen funnit tillfredsställelse i trygghetsbehovet kommer det sociala behovet växa 

fram, vilket omfattar vänskap, kärlek och behov av tillhörighet. När det sociala behovet 

är uppfyllt skapas behovet av erkännande. Behovet kan delas upp i två delar, den ena 

innefattar inre faktorer så som självsäkerhet, duglighet och kompetens medan den andra 

dimensionen handlar om yttre faktorer så som uppskattning, bekräftelse och 

uppmärksamhet från andra människor. Det sista steget i behovshierarkin är behov av 

självförverkligande, vilket skiljer sig från de andra behoven. Även om de andra behoven 

i hierarkin är tillfredsställda kan det ändå finnas en otillfredsställelse, vilken kommer att 
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försvinna först när individen förverkligar sig själv. (Maslow, 1998) Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) har Maslows behovshierarki kritiserats för att kategorierna i hierarkin 

inte är precist formulerade, vilket gör det oklart vad som ingår i dem. Ytterligare en 

kritik mot Maslows behovshierarki är att en hierarkisk ordning av behovskategorierna är 

empirisk svår att fastställa. 

 
Figur 4.3: Maslow behovshierarki, egen figur 

 

Den ovan nämnda kritiken har lett till att flera forskade har valt att omarbeta och försökt 

att precisera Maslows behovsteori för att rikta det mer mot den empiriska forskningen. 

En av dessa forskare är Frederick Herzberg. (Robbins, 2005)  

 

Herzberg har bidragit till forskningen om arbetsmotivation med sin tvåfaktorteori vilken 

bygger på Maslows behovshierarki (Arvidsson, 2008). Herzberg påstod att 

tillfredsställelse och missnöje på arbetsplatsen inte är två motsatta ytterligheter utan 

istället är två enskilda företeelser som orsakas av helt olika faktorer, dessa kallar 

Herzberg för hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna kan ses 

som inre motivationsfaktorer och handlar om hur själva arbetet bidrar till 

tillfredsställelse och arbetsmotivation. Exempel på motivationsfaktorer är prestation, 

utveckling, ansvar och erkännande. Hygienfaktorerna, vilka kan ses som yttre 

motivationsfaktorer, syftar till de förhållanden som skapar vantrivsel på arbetsplatsen 

och som ofta inte leder till någon tillfredsställelse eller motivation. Exempel på 

hygienfaktorer är lön, arbetsförhållande, företagets policy och relation till medarbetare. 

(Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic, 2009) Herzberg menar att det är av stor 
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vikt att försöka stimulera medarbetarnas inre motivation och drivkraft istället för att, 

med tid och pengar, försöka få dem att utföra önskvärda prestationer (Hein, 2012).  

 

4.2.4 Förväntningsteori 

Den förståelse som behovsteorierna ger om vad som motiverar, kan på flera sätt 

kompletteras av förväntningsteorin. Förväntningsteorin säger att det inte är behov som i 

första hand motiverar utan det är förväntningar om en belöning, som av individen ses 

som önskvärd, som skapar motivationen. För att belöningen ska anses vara motiverande 

är det en förutsättning att individen tror på ett samband mellan arbetsprestation och 

resultat och att resultatet ger den förväntade belöningen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

Den mest kända forskaren inom ämnet, Victor H. Vroom, sammanfattar 

förväntningsteorin i följande citat:  

 

“Människans motivation är en produkt av hennes preferenser för ett visst resultat och 

hennes förväntningar om att en viss handling leder till ett bestämt resultat.” 

(Vroom, 1995, se Hein 2012, s. 171) 

 

4.3 Beslutsfattande 

I organisationer fattas flertalet beslut på daglig basis, allt från vardagliga beslut till mer 

strategiska. Besluten innebär ett ställningstagande som är avgörande för hur företaget 

och dess medarbetare fördelar sina resurser för att nå upp till företagets uppsatta mål 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) definieras beslut 

vanligen som ett val mellan olika alternativ där valet medför en skyldighet till handling. 

Det är viktigt att besluten som tas är rationella för att säkerställa företagets inre och yttre 

effektivitet. Ett rationellt beslutsfattande innebär att handla förnuftigt där alla tänkbara 

och möjliga alternativ med tillhörande konsekvenser går att överblicka och där 

beslutsfattaren väljer det alternativ som är mest lämpligt för att nå uppsatta mål. Den 

process där ett flertal handlingar och värderingar som leder fram till verkställande av ett 

beslut kallas för beslutsprocessen. Processen kännetecknas av tre faser: insamling av 

information, val mellan alternativ (beslut) och verkställande. Författarna förklarar 

vidare att beslut vanligen tas i syfte att påverka beteende och där besluten får den 

förväntade effekten om de genomförs.  
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Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att människor i olika beslutssituationer kan 

handla i olika grad av rationalitet. Författarna gör två antaganden om människans 

rationalitet i olika beslutssituationer, antingen kan människan handla helt rationellt eller 

är människan begränsat rationell. När människan handlar helt rationellt gäller följande 

antaganden: beslutsfattaren har en förståelse och klara mål för situationen, 

beslutsfattaren har information om alla tänkbara alternativ och dess konsekvenser och 

kan rangordna alternativen och väljer det alternativ som är mest önskvärt och bäst 

överensstämmer med målen. Antagandet om att människan har klara mål och 

preferenser stämmer inte alltid i verkligheten då människor kan ha flera olika roller och 

identiteter vars mål och preferenser inte alltid överensstämmer. Resonemanget visar att 

det kan finnas omständigheter som innebär svårigheter att handla i perfekt rationalitet. 

Författarna menar även att människor ofta väljer att sålla information och tolkar det som 

upplevs i relation till tidigare erfarenheter. Exempelvis väljer människor ofta att förkasta 

den information som inte stämmer överens med deras antaganden. Ytterligare en aspekt 

som kan vara avgörande för beslutsfattaren är hur de olika alternativen formuleras och 

hur de ställs mot varandra.  

 

Dessa omständigheter tyder på att människan har svårt att handla helt rationellt och att 

människan istället är begränsat rationell. Dock strävar människan efter att handla 

rationellt men då det förekommer svårigheter att få tillgång till full information om 

alternativen och dess konsekvenser väljer människan istället det alternativ som 

förväntas ge det mest tillfredsställande resultatet. Då människan är begränsat rationell 

har de ett beslutsfattande som beskrivs som satisfierande och kännetecknas av att 

människan har mål som ofta är oklara, bedömer endast vissa alternativ, bedömer en del 

av alternativen och dess konsekvenser och väljer det första alternativ som anses vara 

tillfredsställande med de uppsatta målen. (Jacobsen och Thorsvik, 2008) 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) upplyser om att organisationens mål och strategier kan ge 

tydliga signaler till individerna i organisationen om vad de bör fokusera på. För 

organisationen är det en fördel om beslutsfattaren ställer sig frågan om vilket alternativ 

som är det bästa för organisationen vid val av olika alternativ. Det bästa alternativet bör 

enligt författarna vara det som överensstämmer med uppsatta mål och strategier. 

Författarna klargör även att ju tydligare målen är desto mer avgörande roll kommer de 

att ha vid beslutsfattande.  
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4.3.1 Agentteori  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) undersöker agentteorin hur belöningar kan 

fungera som ett verktyg för att motivera individer till att uppnå målkongruens. 

Agentteorin handlar om att en individ, principal, anställer en annan individ, agent, som 

ska utföra tjänster, vilket också medför delegerande av beslutsfattande till agenten 

(Arvidsson, 2008). Agentteorin bygger enligt Anthony och Govindarajan (2007) på 

antaganden om att alla individer handlar i eget intresse och att agent och principal kan 

komma att ha oförenliga mål och preferenser. Författarna menar vidare att belöningar 

kan reducera oöverensstämmelsen mellan dessa mål, då belöningar kan hjälpa till att 

visa uppskattning för de prestationer som är önskvärda. Att principalen anlitar en agent 

för att utföra uppgifter handlar ofta om att principalen själv inte kan utföra dessa på 

grund av kunskapsbrist eller att principalen inte kan vara närvarande (Cäker & Olve, 

2013). En utmaning då principalen anlitar en agent blir, enligt Anthony och 

Govindarajan (2007), att motivera agenten till att prestera som om denne själv vore 

principal.  

 

4.4 Tidigare forskning inom området  

Lee-Ross (1998) förklarar i sin studie att motivation är kopplat till arbetsförhållanden. 

Han menar att om förhållandena på arbetet är dåliga finns det risk att 

personalomsättningen är hög. Om medarbetarna istället är tillfredsställda med sina 

arbetsförhållanden blir de mer motiverade och mindre benägna att sluta sina arbeten. 

Lee-Ross menar att ett arbete eller uppdrag som är komplext och utmanande inte 

nödvändigtvis genererar i positiva arbetsprestationer. En individ som har en stark vilja 

att prestera och utvecklas skulle svara positivt på arbetet, medan en individ som har ett 

mindre behov av att prestera och utvecklas kan känna sig skrämd och kanske därför inte 

reagerar positivt.   

 

Simon och Enz (1995) förklarar i sin studie, som behandlar hur medarbetarna inom 

hotellbranschen kan motiveras, att chefer ofta ställer frågan hur de kan motivera sina 

medarbetare till att erbjuda bra och effektiv service. Författarna upplyser om att 

cheferna både kan och inte kan påverka motivationen hos sina medarbetare. 

Medarbetarna tenderar att motivera sig själva baserat på vad de vill ha och hur de bäst 

kan nå dit. Samtidigt kan en chef som vet vad dennes medarbetare vill ha ut av sitt 

arbete upprätta sådana arbetsförhållanden vilka främjar bra service genom att uppfylla 
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medarbetarnas behov och önskemål. På så sätt kan en välinformerad chef undvika 

vanliga fallgropar som riskerar att minska medarbetarnas motivation. Simon och Enz 

(1995) tydliggör att cheferna inte kan tvinga sina medarbetare till att bli mer 

motiverade. Däremot kan coachning, kompetensutveckling och belöningar bidra till en 

ökad motivation. Författarna klargör även att människor tenderar att anta att alla 

människor vill uppnå och få ut samma saker från sitt arbete. Som tidigare nämnt menar 

dock Schou (1991) att så inte är fallet, utan förklarar att en medarbetares 

arbetsmotivation grundas i dennes bakgrund, personlighet och behov, vilket innebär att 

varje individ motiveras utifrån sina egna preferenser. Spitzer (1996) menar att 

traditionella belöningar ibland är mer kostsamma än vad de gör nytta. Likaså menar 

Simon och Enz (1995) att inom hotellbranschen erbjuds ofta belöningar som kostar mer 

än vad de är värda för medarbetarna och som i vissa fall gör mer skada än nytta, till 

exempel kan belöningarna leda till tävlingar mellan olika avdelningar i företaget.   

 

Simon och Enz (1995) menar vidare i sin studie att den ansträngning som en 

medarbetare väljer att lägga ned på att försöka uppnå ett hotells mål beror på om 

medarbetaren tror att denna ansträngning kommer leda till tillfredsställelse av dennes 

egna behov och önskemål. När ett behov eller önskemål är identifierat drivs personen av 

en vilja att få detta behov tillfredsställt, vilket med god överensstämmelse kan kopplas 

till Maslows behovshierarki. Med denna vetskap kan chefer mer effektivt driva 

medarbetarnas ansträngningar och prestationer mot organisationens uppsatta mål. 

 

I sin studie kom Simon och Enz (1995) fram till att det huvudsakligen är tre saker som 

hotellanställda vill ha av sin arbetsgivare, bra lön, jobbsäkerhet och möjlighet till att 

avancera och utvecklas. Resultatet tyder på att en högre ansträngning kan köpas mot 

betalning och att löneökningar ofta förlorar sin förmåga att motivera eftersom 

medarbetarna kommer tycka att de förtjänar den ökade nivån av den fasta lönen. Studien 

visar även att den rörliga lönen, där bonusar är kopplade till specifika mätbara 

prestationer så som gästnöjdhet, utgör en betydelsefull motivationsmöjlighet. Studien 

tyder även på att andra belöningar också anses vara värdefulla för de anställda, till 

exempel är ett löfte om jobbsäkerhet något som medarbetare strävar efter. Likaså anses 

en chans till befordran och goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen vara 

motivationshöjande.  
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Resultaten i en studie utförd av Smith (1999) som behandlar medarbetares motivation 

inom den offentliga sektorn och inom hotellbranschen, indikerar på att lönenivåer 

endast har en liten påverkan på en medarbetares arbetstillfredsställelse och motivation. 

Författaren gör således en koppling till de lägsta nivåerna i Maslows behovshierarki, 

fysiologiska behov och trygghetsbehov. Maslow argumenterar för att individer endast 

kan nå upp till de högre nivåerna först då de lägre nivåerna har blivit tillfredsställda. 

Smith (1999) menar dock att resultaten i hennes studie tyder på att medarbetare kan bli 

motiverade och uppnå högre nivåer utan att ha fysiologiska behov och trygghetsbehovet 

tillfredsställda. Författaren klargör även att resultaten från studien inte stämmer överens 

med vad exempelvis forskarna Taylor och McGregor säger i sina teorier. Dessa teorier 

säger istället att medarbetarna främst ser finansiella belöningar så som lön, bonusar och 

prestationsbaserad lön som mest motiverande, vilket Smith (1999) menar att så inte är 

fallet. I de företag som Smith (1999) inkluderade i sin studie var chefernas kunskap om 

medarbetarnas anledningar till att arbeta begränsade. Cheferna överskattade betydelsen 

av de finansiellt baserade belöningarna till skillnad från medarbetarna som inte själva 

tyckte att dessa belöningar hade en lika stor betydelse för arbetstillfredsställelsen och 

motivationen. 
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4.5 Teorisammanfattning 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av vår teoretiska referensram vilken 

ligger till grund för vår empiriska datainsamling. Syftet med denna sammanställning är 

att ge läsaren en överblick över de fyra områden vi valt att behandla i studien.  

  

Figur 4.5: Teorisammanfattning, egen figur 
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5. Empiri 

I empirikapitlet presenteras det material som framkommit vid intervjuer med 

hotelldirektörer på vald hotellkedja. Inledningsvis görs en beskrivning av hotellkedjan 

och utvalda hotelldirektörer som därefter följs av en redogörelse för hur 

belöningssystemet är utformat samt hur det motiverar och påverkar hotelldirektörernas 

handlande och beslutsfattande. Slutligen redovisas de positiva och negativa effekterna 

med hotellkedjans bonussystem. 

 

 

5.1 Hotellkedjan och hotelldirektörer  

Eftersom hotellkedjan inte vill nämnas vid namn och respondenterna, det vill säga 

hotelldirektörerna, själva valde att vara anonyma kommer denna beskrivning av 

hotellkedjan och hotelldirektörerna bli relativt kortfattad. Hotellkedjan som studien 

utförs på är känd och väletablerad och kan räknas till en av de större hotellkedjorna i 

Sverige och som även är en del av en större koncern. Samtliga som deltog i våra 

intervjuer är hotelldirektörer på respektive hotell i olika delar av Sverige och har alla 

tillgång till ett och samma belöningssystem. Vår initiala kontakt kommer vidare i 

studien benämnas som hotelldirektör A. Därefter kommer övriga hotelldirektörer som vi 

intervjuat benämnas i alfabetisk ordning. 

  

5.2 Hotelldirektörernas uppgifter och ansvarsområden 

De utvalda hotelldirektörerna förklarar att de ansvarar för driften på deras respektive 

hotell och står ansvariga för att driva ett vinstdrivande hotell med en tillfredsställd 

personal och nöjda gäster. Varje hotelldirektör har det huvudsakliga uppdraget att leda 

och utveckla verksamheten, vilket omfattar uppgifter så som försäljning, 

marknadsföring och prognosarbete. Hotelldirektörerna har även det övergripande 

resultatansvaret för hotellet. Hotelldirektörer tar beslut rörande till exempel 

investeringar och personal, sätter strategier och mål och tar strategiska beslut som 

klargör i vilken riktning hotellet ska drivas för att uppnå de uppsatta målen.   
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5.3 Belöningssystemets utformning för hotelldirektörer 

Enligt hotelldirektör A består belöningssystemet för hotelldirektörerna på hotellkedjan 

av tre delar: en fast del som utgörs av lönen, ett rörligt bonusavtal samt en rad olika 

förmåner. De förmåner som hotelldirektörerna har tillgång till är enligt hotelldirektör A: 

tjänstebil, fri telefon, personalpriser för övernattningar på hotellen inom hotellkedjan 

samt reducerade matpriser. Eftersom bonusavtalet utgör den del av belöningssystemet 

som är mest påverkbar av hotelldirektörerna själva och som syftar till att skapa mer 

motivation inom företaget är det även den vi väljer att fortsättningsvis lägga störst vikt 

vid.  

 

Det rörliga bonusavtalet består av sex olika parametrar, det vill säga sex uppsatta mål. 

Dessa parametrar kan ändras årligen för att effekter av bonusen ska verka i önskad 

riktning och mot aktuella mål och strategier. I varje parameter sätts en målsiffra, vilken 

är den siffra som varje hotelldirektör måste uppnå för att erhålla en bonus. Samtliga 

målsiffror är individuellt satta för varje enskilt hotell och följs månadsvis upp av 

hotelldirektörerna och ibland sker även en återkoppling med högre chef. Bonusen delas 

ut till hotelldirektörerna på en årlig basis efter att bokslutet är godkänt och reviderat. 

Det finns en bestämd totalsumma en hotelldirektör kan erhålla vid 100 procent 

måluppfyllelse. Om målen istället uppfylls till 200 procent erhåller hotelldirektören det 

dubbla av det belopp som erhålls vid 100 procent måluppfyllelse. Varje parameter har 

tilldelats en förutbestämd procentsats av den totala summan, vilken nedan kommer 

anges inom parentes vid uppräkning av parametrarna. När en parameter uppfylls till 100 

procent erhåller hotelldirektören de procent av den totala förutbestämda summan, 

uppfylls parametern till 200 procent erhålls det dubbla. Hotelldirektör A förklarar att om 

den totala summan en hotelldirektör kan erhålla i bonusavtalet är 10 000 kronor och en 

av de sex parametrarna har en procentsats på 20 procent innebär det att vid en 

fullständig måluppfyllelse av just det målet erhåller hotelldirektören en bonus på 2 000 

kronor. Om målet istället uppfylls till 200 procent erhåller hotelldirektören 4 000 

kronor. Vid en hundraprocentig måluppfyllelse av samtliga sex parametrar erhåller 

hotelldirektören en årlig bonus på 10 000 kronor. Vid en måluppfyllelse på 200 procent 

av samtliga parametrar erhålls 20 000 kronor.  
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De sex parametrar som bonusavtalet grundar sig på är:  

 1) Bonusberäkning koncernens EBITDA, (20 %) 

 1a) Bonusberäkning EBITDA i kronor, (15 %) 

 1b) Bonusberäkning EBITDA i procent, (15 %) 

 2) RGI, (10 %) 

 3) Personalnöjdhet, (10 %) 

 4) Gästnöjdhet, (10 %) 

 5) Arbetskapital i procent, (10 %) 

 6) Individuella mål, (10 %) 

 

Den första parametern i bonusavtalet beräknas på koncernens EBITDA, vilket står för 

Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortiziation. Parametern är uppdelad i 

tre delar samtliga baseras på koncernens EBITDA, den första beräknas på den senast 

tillgängliga resultatprognosen, den andra baseras på hela året och beräknas i kronor och 

den tredje beräknas också på hela året men beräknas i procent.  

 

Den andra parametern, RGI, står för Revenue Generated Index och mäts på hotellkedjan 

genom revPAR som står för Revenue Per Available Room. RGI och revPAR syftar till 

att mäta hotellets relativa marknadsandel i jämförelse med andra hotell. Hotellen som 

jämförs ska vara belägna i samma stad samt vara jämförbara i storlek. Har alla hotell 

som ingår i jämförelsen talet 1 innebär det att alla hotell har lika stor del av marknaden i 

den staden. Är talet större än 1 för ett hotell innebär det således att marknadsandelen för 

det hotellet är större än de övriga hotellens marknadsandel.  

 

Den tredje parametern är personalnöjdhet och fastställs genom en personalundersökning 

vars syfte är att ta reda på hur personalen på hotellet mår och trivs.  

 

Den fjärde parametern är gästnöjdhet som fastställs genom en gästundersökning som 

kan delas upp i olika delar som till exempel vad gästerna tycker om hotellets service, 

reception, rum och mat. Gästundersökningen innehåller även en fråga om gästen 

kommer rekommendera hotellet till andra i sin omgivning och om de kan tänka sig 

komma tillbaka.  
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Den femte parametern, arbetskapital mätt i procent, innebär hotelldirektörerna har ett 

mål att minska personalkostnaderna jämfört med föregående år.  

 

Den sjätte och sista parametern, individuella mål, innebär att hotelldirektören får sätta 

vilket mål denne vill. Hotelldirektören bör sätta ett mål som ska gynna det egna hotellet 

och bidra till en förbättring, vilket kommer innebära att denna parameter kommer se 

olika ut för alla hotell inom kedjan. Hotelldirektören kan exempelvis sätta ett mål som 

går ut på att minska hotellets elkostnader eller att ett visst antal kundbesök ska göras 

varje månad. Innan det individuella målet fastställs ska det godkännas av 

hotelldirektörens chef. Detta mål kan endast uppnås till 100 procent.  

 

Samtliga hotelldirektörer förklarar att de har en god kännedom om hur bonusavtalet för 

dem som hotelldirektörer är utformat och vilka parametrar det baseras på.  

 

5.4 Hotelldirektörernas uppfattning om bonusavtalets påverkan  

Vid en inledande fråga om hur bonusavtalet påverkar hotelldirektörerna skiljde sig 

svaren åt. Hotelldirektör A svarade att bonusavtalet påverkar henne på ett positivt sätt. 

Hon ser bonusavtalet som en “morot” att utföra ett bra arbete och menar även att det är 

skönt att ha något att sträva efter. I intervjun uttrycker sig hotelldirektör A enligt 

följande om bonusavtalet:  

 

“Det påverkar mig positivt. Jag tycker det är rätt skönt att ha något sådant att sträva 

efter. Man behöver ju mål och en liten morot för att kunna göra ett bra jobb, tycker jag. 

Man är ju lite så som människa liksom, har man inga mål och sådant och man inte vet 

vad man jobbar efter, ja vad gör man då?” (Hotelldirektör A) 

 

Likaså anser hotelldirektör E att bonusavtalet påverkar henne. Hon menar att hon 

kämpar för att komma upp i de målsiffror som finns uppsatta samt utvecklar planer och 

strategier för att nå dessa. Hotelldirektör B förklarar att han inte tänker så mycket på 

bonusen i vardagen utan endast ser det som något man har med sig och om ett bra jobb 

görs fås tillgång till en viss summa pengar i bonus. Han förklarar vidare att han främst 

fokuserar på att nå uppsatta mål och resultat. Hotelldirektör B förklarar dock att han är 

medveten om att det är just dessa resultat som leder till en eventuell bonus i slutändan. 

Likaså menar hotelldirektör D att hon inte tänker på bonusavtalet i vardagen men att det 
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även för henne fungerar som en “morot”, men klargör dock att det inte är utifrån det 

som hon fattar beslut. Hon menar att när hotellet väl går bra kan hon genom det få en 

sporre att titta på hur hon kan gör det ännu bättre, för att nå ännu bättre resultat. 

Hotelldirektör C förklarar att hon inte påverkas på något sätt av bonusavtalet utan ser 

det endast som trevliga extrapengar. 

 

5.5 Motivation  

Även vid frågan om hur hotelldirektörerna uppfattar att bonusavtalet påverkar deras 

motivation att prestera för att uppnå hotellets uppsatta mål är meningarna delade. 

Hotelldirektör A menar att bonusavtalet är motivationshöjande och fungerar som en 

sporre till att göra sitt yttersta för att nå målen. Även hotelldirektör E uppfattar att 

bonusavtalet påverkar hennes motivation, men poängterar att de målen som sätts upp 

bör vara relevanta. Om målen inte anses vara relevanta och möjliga att påverka blir hon 

inte lika motiverad och målfokuserad. Däremot menar hotelldirektör B att bonusavtalet 

inte är det som är drivkraften utan för honom handlar det istället om att prestera så bra 

som möjligt utifrån de förutsättningar som finns för hotellets verksamhet. Han förklarar 

vidare att besluten och arbetet under verksamhetsåret är mer viktigt och väsentligt än 

själva bonusen, men att bonusen ändå på något sätt påverkar i slutändan då en summa 

pengar erhålls när ett bra arbete har utförts. Hotelldirektör C förklarar att eftersom hon 

inte tänker på sin bonus påverkar den inte hennes motivation. Hotelldirektör D menar 

att bonusavtalet endast motiverar henne till viss del och förklarar vidare att graden av 

motivation som bonusavtalet ger upphov till endast är 25 procent.  

 

Då vi frågar hotelldirektörerna om det finns något som inte är kopplat till bonusavtalet 

som påverkar deras motivation svarar hotelldirektör A att de parametrar som främst 

påverkar motivationen redan ingår och finns representerade i bonusavtalet. Det är dessa 

parametrar som hon anser vara roliga och vill kämpa för att uppnå som till exempel 

gästnöjdhet, personalnöjdhet och intäkts- och kostnadsmedvetenhet. Likaså anser 

hotelldirektör C att det är parametrar så som gästnöjdhet och personalnöjdhet som 

främst motiverar henne. Hon klargör att för henne handlar inte allt om pengar utan 

menar att det krävs så mycket mer än så för att driva ett hotell. Hotelldirektör B menar 

istället att det är företagets kultur som tilltalar honom och att han, även om inte något 

bonusavtal hade funnits, inte hade övervägt att lämna företaget då han anser att det finns 

andra förmåner och incitament. Hotelldirektör D säger att det främst är när hon ser 
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resultat i olika sammanhang som hennes motivation ökar och uttrycker sig enligt 

följande:  

 

“Jag är en väldigt resultatinriktad människa, jag drivs av att se resultat och jag drivs 

av att se människor omkring mig växa. När jag ser att alla jobbar och kämpar och gör 

ett bra jobb och det ger resultat så är det en payback i sig.” (Hotelldirektör D) 

 

Hotelldirektör D förklarar även att hon är en tävlingsmänniska och motiveras av att 

jämföra sina prestationer och resultat med andras i syfte att sträva efter att vara bäst i en 

grupp eller ett benchmarkingsystem. Att en sådan jämförande parameter finns i det 

befintliga bonusavtalet anser hon vara motivationshöjande. Hotelldirektör E klargör att 

något som motiverar henne utöver bonusavtalet är den feedback hon får från gäster och 

personal, vilket hon menar bör vara den främsta drivkraften för personer som arbetar 

inom servicebranschen.  

 

5.6 Handlande och beslutsfattande  

När vi ställer frågan om hotelldirektörerna uppfattar att bonusavtalet påverkar deras 

handlande och beslutsfattande svarar hotelldirektör A att det påverkar. Hon menar att 

hon tänker efter en extra gång innan hon beslutar om exempelvis en stor investering 

som kan påverka driftsresultatet, hon ställer sig frågan om investeringen verkligen är 

nödvändig för hotellet. Hotelldirektör A nämner ett exempel på en sådan situation där 

räddningstjänsten besökte hotellet och då rekommenderade att hotellet bör investera i 

rökdetektorer. Eftersom hotellet redan har ett brandskydd som uppfyller lagkraven anser 

hotelldirektör A att en så pass kostsam investering inte nödvändigtvis bör genomföras 

eftersom det troligtvis kommer bidra till ett lägre driftsresultat, vilket i slutändan 

kommer innebära att en eventuell bonus blir lägre. Ett annat exempel hon nämner är att 

genom att ändra om i scheman istället för att anställa fler kan personalkostnaderna 

minska vilket även det troligtvis kommer bidra till ett bättre resultat och därmed en 

högre eventuell bonus. Även hotelldirektör E menar att bonusavtalet i vissa fall 

påverkar hennes handlande och beslutsfattande. Hon nämner ett exempel då hon handlat 

i syfte att försöka få ett bättre utslag på en parameter som ingår i bonusavtalet. En tid 

innan en personalenkät ska delas ut väljer hon att anordna en personalaktivitet för att på 

så sätt öka trivseln på arbetsplatsen och förhoppningsvis få ett bättre utfall på 
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personalenkäterna. Hotelldirektör B, C och D svarar att bonusavtalet inte på något sätt 

påverkar deras handlande och beslutsfattande.   

 

På frågan om hotelldirektörerna i någon situation handlat i eget intresse eller tagit beslut 

som kanske inte varit de mest gynnsamma för hotellet i syfte att uppnå en högre bonus 

svarar samtliga hotelldirektör att de inte gjort detta. De förklarar att de i alla situationer 

handlar och tar beslut för hotellets bästa istället för att se till sin egen vinning. 

Hotelldirektör E upplyser om att hon snarare har gått miste om flertalet bonusar då hon 

alltid valt att handla för hotellets bästa.  

 

5.6.1 Hotelldirektörernas ställningstagande i simulerade situationer  

För att skapa oss en förståelse om hur hotelldirektörerna hade handlat i vissa situationer 

valde vi att simulera två olika situationer där hotelldirektörerna fick ta ställning till 

deras handlande och beslutsfattande. Den första situationen handlade om huruvida 

hotelldirektören väljer att göra ett inköp i slutet av en bonusperiod då bonusen är nära 

att uppnås och verksamheten riskerar att drabbas om inköpet inte utförs.  

 

Hotelldirektör A klargör att hon hade gjort inköpet direkt om det var för hotellets bästa. 

Hon förklarar att om hon väntar med inköpet till nästa år kommer resultatet bli sämre 

nästkommande år istället, och menar att det är bättre att få dessa nödvändiga åtgärder 

utförda omedelbart. Hotelldirektör B förklarar att han generellt hade gjort inköpet direkt 

för att på så sätt inte påverka driften negativt. Han menar att det är viktigt att titta på 

helheten och överväga om det kan påverka det ekonomiska resultatet negativt samt hur 

viktigt det är för driften av hotellet kontra lönsamheten den månaden. Han menar att 

beslutet bör vara grundat på en noggrann analys där frågan om inköpet kan vänta eller 

delas upp på exempelvis två månader bör ställas. Han förklarar vidare att det ändå på 

något sätt kommer påverka resultatet på längre sikt oavsett om inköpet görs nu eller i 

framtiden. Hotelldirektör C förklarar att för henne handlar det om yrkesstolthet, hon vill 

inte ha missnöjda gäster och personal för att hon inte gör nödvändiga inköp när de 

behöver göras. Hon klargör att om en hotelldirektör väljer att handla för att få sin egen 

bonus maximerad och inte ser till företagets bästa är denne på fel arbetsplats. 

Hotelldirektör D säger att det beror på hur stort inköp det handlar om och hur akut 

behovet är och förklarar att hon alltid sätter verksamheten i första rum. Är det akut 

väljer hon att göra inköpet omgående, men är det mindre akut överväger hon att vänta 
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för att på så sätt inte presentera ett sämre resultat. Hotelldirektör E klargör att det beror 

på i vilken utsträckning det skulle drabba verksamheten och menar, liksom 

hotelldirektör B och D, att hon alltid skulle överväga om inköpet ska äga rum nu eller 

om det kan vänta. I de fall det inte riskerar att drabba verksamheten hade hon valt att 

handla i syfte att erhålla en högre bonus.  

 

Figur 5.1: Situation 1, egen figur 

 

Den andra situationen handlade om hur hotelldirektörerna hade handlat då årets resultat 

redan är dåligt och de inte kunde förvänta sig någon bonus. Frågan var om de då skulle 

välja att göra exempelvis reparationer och inköp som egentligen inte är nödvändiga just 

nu men som kommer behöva göras nästa år och då kommer drabba nästa års resultat och 

bonus istället. Både hotelldirektör A och E förklarar att de hade kunnat tänka sig att 

göra sådana reparationer och inköp. De menar att om det är känt att målen ändå inte 

kommer uppfyllas det året anser de att de bör ”passa på” att göra så mycket som möjligt 

Situation 1: Du hamnar i en 
situation där du i de sista 

månaderna innan din bonus 
fastställs bör göra ett större inköp 
till hotellet som riskerar att drabba 

verksamheten om det inte görs. 
Om du inte gör inköpet finns det 

god chans att uppnå en viss 
bonusnivå som du strävat efter 
under året. Kommer du att göra 
inköpet nu eller väntar du tills 

nästa bonusperiod börjar? Skulle 
ditt beslut vara detsamma om ett 

bonusavtal inte hade funnits? 

E 

Beror på i vilken 
utsträckning det skulle 
drabba verksamheten. 
Skulle överväga om 

det kan vänta. 
Riskerar det inte att 

drabba verksamheten 
väljer hon att vänta för 

att nå högre bonus. 

D 

Beror på inköpets 
storlek och hur akut 

behovet är, men 
sätter alltid 

verksamheten först. 
Mindre akut, väljer 
att vänta för att inte 
presentera ett sämre 

resultat.  

C  

Handlar om 
yrkesstolthet, vill inte ha 

missnöjda gäster eller 
personal för att hon inte 
gör nödvändiga inköp 

när de måste göras. 
Anser att man är på fel 
arbetsplats om man inte 
ser till företagets bästa.  

B 

Generellt gjort 
inköpet direkt för att 
inte påverka driften 

negativt. Viktigt att se 
till helheten, bör göra 

noggrann analys. 
Kommer ändå 

påverka på längre 
sikt.  

A  

Hade gjort inköpet 
direkt om det var för 

hotellets bästa. 
Väntar hon kommer 
resultatet bli sämre 

nästa år istället, bättre 
att få nödvändiga 
åtgärder utförda 

omedelbart.  
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nu då det ändå kommer behöva göras inom den närmsta tiden. På frågan om 

hotelldirektörerna hade tänkt annorlunda om ett bonusavtal inte hade existerat svarade 

båda nej. Hotelldirektör B svarade att han inte skulle välja att göra sådana reparationer 

och inköp nu, utan att han istället hade agerat enligt den befintliga planen. Däremot 

klargör han att vid en diskussion med hans chef kan de tillsammans ändå överväga att 

göra dessa åtgärder detta år istället. Därmed beslutar de att ta dessa ökade kostnader 

detta år istället för nästa år eftersom resultatet redan ser mindre bra ut och att det inte 

gör något om det påverkas ytterligare lite negativt. Hotelldirektör C säger att hon inte 

hade gjort dessa utan förklarar att hon i vissa situationer tar beslut om att skjuta på 

kostnader istället. Hon menar att detta inte har något med bonusen att göra utan handlar 

endast om hur hotellets ekonomi ser ut för tillfället och att hon inte vill lämna ett dåligt 

årligt resultat. Hotelldirektör D klargör att hon inte hade valt att göra sådana inköp eller 

reparationer. Hon förklarar att i den bästa av världar ligger man hela tiden i fas och 

behöver inte köpa sådant som egentligen inte behövs, utan det är alltid en fråga om, som 

hon uttrycker det, “need to have or want to have”. Hon tydliggör att behöver man det så 

behöver man det och då köper man det. Hon säger att hon inte vill lämna ett sämre 

resultat om hon har en möjlighet att undvika det.  
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Figur 5.2: Situation 2, egen figur 

 

5.7 Positiva och negativa effekter 

Vi ställde frågan om hotelldirektörerna anser att det finns några positiva och negativa 

effekter med det existerande bonusavtalet. Hotelldirektör A anser att de positiva 

effekterna är hon arbetar hårdare och att det är något som hon ständigt tänker på i och 

med att det görs ständiga uppföljningar av hotellets resultat. Hon menar att 

uppföljningarna och att bonusavtalet och dess parametrar ständigt finns i åtanke även 

gynnar företaget som helhet. De negativa effekter som hon anser att bonusavtalet skulle 

kunna bidra till är om de mål som finns är så högt uppsatta att de redan i början av 

bonusperioden känns omöjliga att uppnå. Hon menar att det då inte skulle vara lika 

roligt att sträva efter att uppnå dem. Hotelldirektör A nämner även en aspekt som hon 

anser vara negativ med det befintliga bonusavtalet. Det finns en parameter i 

bonusavtalet som baseras på koncernens resultat som hon anser vara ett mål som hon 

inte kan påverka i lika stor utsträckning som hon kan med mål som endast gäller hennes 

Situation 2: Du märker att 
resultatet för året är dåligt och 

att ingen bonus kommer 
erhållas. Kommer du då besluta 

om att göra exempelvis 
reparationer och inköp som inte 
är nödvändiga just nu, men som 
ändå kommer att behöva göras 
under nästa år och då istället 

kommer drabba nästa års 
resultat och bonus? Skulle ditt 
beslut vara detsamma om ett 
bonusavtal inte hade funnits?  

E 

Ja, kan tänka sig att 
göra inköp och 

reparationer. Bör 
”passa på”. Hade 

inte tänkte 
annorlunda utan 

bonusavtal. 

D 

Nej, hade inte gjort 
inköp och 

reparationer. Vill 
inte lämna ett dåligt 
resultat om det går 

undvika.  

C  

Nej, hade inte gjort 
inköp och 

reparationer. Handlar 
bara om hur hotellets 
ekonomi ser ut just 

nu, vill inte lämna ett 
dåligt resultat.   

B 

Nej, hade inte gjort 
inköp och 

reparationer. Men 
kan vid diskussion 

med högre chef 
överväga att göra det 

i år istället för 
nästkommande år. 

A  

Ja, kan tänka sig att 
göra inköp och 

reparationer. Bör 
”passa på”. Hade 

inte tänkte 
annorlunda utan 

bonusavtal.   
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egna hotell. Även om de enskilda hotellens mål bör vara en del av hela koncernens mål 

anser hon att hennes bonus endast bör vara baserad på sådana mål som hon som 

hotelldirektör kan påverka. Om hennes hotell visar bra siffror behöver inte det betyda att 

hon med säkerhet får ta del av en bonus. Presenterar andra hotell sämre siffror kan det 

innebära att det drabbar det totala resultatet för koncernen och en bonus till samtliga 

hotelldirektörer uteblir och därmed kan även hennes motivation till att prestera minska.  

 

Hotelldirektör B säger att de positiva effekterna som bonusavtalet ger upphov till 

påverkar honom som person, då ett positivt resultat ökar hans drivkraft. Han menar att 

det är hotellets framgång som sätts i första rum där bonusen inte är det viktiga utan 

endast ses som en positiv följd. Hotelldirektör B säger att en negativ effekt av 

bonusavtalet kan vara om hotelldirektörer väljer att handla för egen vinning istället för 

att se till hotellets bästa.  

 

Hotelldirektör C förklarar att det föregående bonusavtalet främst baserades på vinsten, 

vilket bidrog till att hotelldirektörer snålade i syfte att öka sin egen bonus. Hon anser 

därför att det nuvarande bonusavtalet, som innehåller parametrar så som gästnöjdhet och 

personalnöjdhet, är ett bättre och mer fördelaktigt sätt att basera en bonus på.  

 

Hotelldirektör D anser att de positiva effekter som bonusavtalet ger upphov till är att det 

bidrar till att hon blir glad och tycker det är roligt när hon får bonus. Hon tydliggör dock 

att glädjen av en bonus är kortvarig och att det är lätt att vänja sig vid att få en. Hon 

anser att bonusen kan ses som en hygienfaktor och något som hör till. Hon anser att för 

henne personligen finns inte några negativa effekter med det existerande bonusavtalet.  

 

Hotelldirektör E säger att bonusavtalet skapar en drivkraft till att göra bra ifrån sig. De 

negativa effekterna av bonusavtalet anser hon är att det ibland är orättvist. Eftersom 

målen är så pass högt uppsatta krävs det ofta något extra för att vissa mål ska kunna 

uppnås. Hon förklarar vidare att det ibland inte är hotelldirektörerna själva som 

påverkar utfallet till ett bra resultat, utan det kan bero på olika händelser, exempelvis en 

naturkatastrof eller andra lokala händelser som gör att beläggningen på just det hotellet 

ökar. Hon föreslår att genom att analysera varför vissa hotell har presenterat ett över 

förväntan högt resultat kan bonusavtalet förbättras och göras mer rättvist.  
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5.8 Empirisammanställning 

Syftet med denna sammanställning är att ge läsaren en överblick över 

hotelldirektörernas uttalanden kring hotellkedjans belöningssystem. Genom denna 

sammanställning får läsaren möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt ta del av vårt 

empiriska material som tillsammans med den teoretiska referensramen kommer ligga 

till grund för den kommande analysen.  

 

Hotell-

direktör 
A B C  D E 

Har du 

vetskap om 

hur belönings-

systemet för 

dig som 

hotelldirektör 

är utformat? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har du 

vetskap om 

vilka 

parametrar 

bonusavtalet 

baseras på?  

Ja Ja Ja Ja Ja 

På vilket sätt 

tycker du 

bonusavtalet 

påverkar dig? 

Påverkar på 

ett positivt 

sätt, 

”morot” 

Tänker inte 

på det i 

vardagen 

Påverkar inte 

på något sätt 

Fungerar 

som en 

”morot” 

men tänker 

inte så 

mycket på 

det 

Påverkar, 

kämpar för 

att nå 

uppsatta mål 

Uppfattar du 

att 

bonusavtalet 

påverkar din 

motivation att 

prestera till att 

uppnå 

hotellets 

uppsatta mål? 

Motivations

höjande och 

fungerar 

som en 

sporre 

Bonusavtal ej 

drivkraften, 

vill prestera 

så bra som 

möjligt 

utifrån givna 

förutsättning

ar 

Påverkar inte 

motivationen  

Motiverar 

endast till 

en viss del, 

25 % 

Påverkar 

motivation, 

målen bör 

vara 

relevanta  
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Finns det 

något, som 

inte är kopplat 

till 

bonusavtalet, 

som påverkar 

din 

motivation? 

Nej, 

motivations-

höjande 

parametrar 

finns redan 

Nej Nej, 

gästnöjdhet 

och 

personalnöjd

het motiverar 

mest, finns 

redan 

Nej, främst 

resultat och 

jämförelse 

som 

motiverar, 

finns redan 

som 

parametrar 

Ja, 

uppskattning 

från gäster 

och personal  

Uppfattar du 

att 

bonusavtalet 

påverkar ditt 

handlande och 

besluts-

fattande? 

Påverkar, 

tänker efter 

en extra 

gång 

Påverkar ej  Påverkar ej Påverkar ej Påverkar i 

vissa fall 

Har du i någon 

situation 

handlat i eget 

intresse eller 

tagit beslut 

som kanske 

inte varit de 

mest 

gynnsamma 

för hotellet i 

syfte att uppnå 

en högre 

bonus? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Anser du att 

det finns några 

positiva 

effekter med 

det existerande 

bonusavtalet? 

Arbetar 

hårdare, 

tänker 

ständigt på 

det pga 

uppföljning

ar, gynnar 

företaget 

Påverkar 

honom som 

person, 

positivt 

resultat 

påverkar 

drivkraft 

Gästnöjdhet 

och personal-

nöjdhet är 

motivations-

höjande 

Hon blir 

glad och 

tycker det 

är roligt 

med bonus  

Skapar en 

drivkraft att 

prestera bra  

Anser du att 

det finns några 

negativa 

effekter med 

det existerande 

bonusavtalet? 

Om mål är 

för högt 

uppsatta är 

de inte 

roliga att 

sträva efter. 

Dåligt med 

koncernmål 

som hon 

inte kan 

påverka 

Om man 

handlar för 

egen vinning 

istället för att 

se till 

företagets 

bäst 

Kan innebära 

att hotell-

direktörer 

snålar för att 

uppnå högre 

bonus  

Det finns 

inga 

negativa 

effekter 

Ibland 

orättvist, 

krävs ofta 

något extra 

för att nå 

mål. Ej alltid 

något som 

hotell-

direktörerna 

själva 

påverkar  

Figur 5.3: Empirisammanställning, egen figur 
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6. Analys  

I detta kapitel får läsaren möjlighet att ta del av våra ställningstaganden kring den 

teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Syftet med kapitlet är således att 

analysera teori och empiri samt göra kopplingar mellan dessa två.   

 

 
6.1 Belöningssystemets utformning 

Belöningssystem som utgör ett styrmedel i företags verksamhetsstyrning har som syfte 

att motivera sina medarbetare till att prestera i enighet med uppsatta mål, säkerställa 

verksamhetens effektivitet, behålla befintlig personal och se till att företaget håller sig 

konkurrenskraftigt på marknaden (Arvidsson, 2008). Belöningssystemet kan bidra till 

att påverka medarbetarnas beteende i syfte att styra företaget i en önskvärd riktning. 

Genom att erbjuda belöningar för utvalda prestationer kan det påverka medarbetarna till 

att handla och besluta i enighet med de prestationer som företaget anser vara önskvärda. 

(Cäker & Olve, 2013) I hotellkedjan fungerar belöningssystemet som ett styrmedel och 

motivationsverktyg. Bonusavtalet, som utgör en central del i belöningssystemet, bidrar 

till att hotelldirektörerna på de enskilda hotellen motiveras till att utföra prestationer 

vilka är i enighet med företagets uppsatta mål och därmed möjliggör att företaget kan 

styras i en önskvärd riktning.  

 

Ett belöningssystem kan enligt Arvidsson (2008) utgöras av olika delar, vanligtvis lön, 

bonus och förmåner. Belöningarna kan således vara både monetära och icke-monetära. I 

hotellkedjan består belöningssystemet för hotelldirektörer av en fast lön, ett individuellt 

bonusavtal som baseras på ett antal parametrar och flertalet förmåner så som tjänstebil 

och reducerade priser på mat och logi. Ett bonussystem bör vara utformat så att det 

speglar företagets målstyrningsprocess. Hotellkedjans existerande bonusavtal har som 

mål att styra de enskilda hotellen, och därmed hotellkedjan som helhet, i den riktning 

som eftersträvas. Parametrarna i bonusavtalet har upprättats av ledningen i syfte att de 

enskilda hotellen ska fokusera på de mål som idag är viktiga för hotellkedjan att uppnå.  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan belöningar baseras på både finansiella och 

icke-finansiella mått. Arvidsson (2008) förklarar att med finansiella mått finns en risk 

för ett kortsiktigt handlande i syfte att maximera sin egen bonus. I hotellkedjans 
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bonusavtal förekommer både finansiella och icke-finansiella mått. De finansiella utgörs 

av den första parmetern och dess tre delar av koncernens EBITDA, mål med lägre 

kostnader för arbetskapital och eventuellt de individuella målen. De icke-finansiella 

utgörs av RGI, personalnöjdhet, gästnöjdhet och eventuellt de individuella målen. 

Samtliga parametrar, förutom den första delen av den första parametern, mäts på årlig 

basis. Då det förekommer både finansiella och icke-finansiella mått i bonusavtal där 

samtliga baseras på en årlig basis, är risken, enligt teorin, att hotelldirektörerna väljer att 

handla kortsiktigt för att maximera sin egen bonus inte särskilt stor. Då majoriteten av 

parametrarna i bonusavtalet är baserade på en årlig basis kan det istället innebära att 

hotellkedjan bidrar till ett långsiktigt tänkande.   

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att det kan vara lämpligt att skilja på 

individuella belöningar, gruppbaserade belöningar och belöningar som tillfaller alla 

individer i ett företag. Eftersom bonusavtalet tilldelas samtliga hotelldirektörer i 

hotellkedjan och är utformat på samma sätt anser vi att hotelldirektörerna utgör en 

grupp vilka får ta del av den första parametern som baseras på koncernens EBITDA. 

Den första parametern, och dess tre delar, kan liknas vid en gruppbaserad belöning 

vilken Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar kan bidra till att skapa samarbete inom 

gruppen då samtliga måste tillföra sin del till resultatet för att koncernens EBITDA-mål 

ska uppnås och bonus ska betalas ut.  

 

I vår studie framkom att det finns nackdelar med en gruppbaserad bonus. En av 

parametrarna, vilken baseras på koncernens resultat, utgör 50 procent av den totala 

bonusen kan det innebära att hotelldirektörernas motivation minskar. Motivationen 

minskar eftersom hotelldirektörerna då kan ha svårt att ser hur deras enskilda 

prestationer skulle kunna bidra till koncernens totala resultat. Genom att minska den del 

av bonusen som baseras på koncernens resultat kan hotellkedjan troligtvis öka 

motivationen hos sina medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna kan relatera till de 

mål som finns uppsatta och kan se hur deras enskilda prestationer bidrar till helheten. 

En annan nackdel med att en så pass stor del av bonusavtalet baseras på koncernens 

resultat är att även om ett av hotellen inom kedjan presenterar ett bra årligt resultat, 

behöver inte det betyda att hotelldirektören på det hotellet kan vara säker på att erhålla 

en bonus. Om ett eller flera andra hotell uppvisar ett sämre resultat som leder till att 

koncernens totala resultat minskar innebär det då även att det hotell som bidragit med 
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ett högt resultat påverkas. Då de andra hotellen presenterar sämre resultat kan det 

innebära att en bonus uteblir. I detta resonemang kan vi se en överensstämmelse mellan 

vårt empiriska material och den teori där Arvidsson (2008) menar att en gruppbaserad 

bonus kan innebära en risk vilket kan medföra att motivationen hos medarbetarna 

minskar.   

 

Resterande parametrar i hotellkedjans bonusavtal är mer individuellt inriktade. Fastän 

parametrarna är fasta är målsiffrorna i parametrarna rörliga och specifikt uppsatta för 

varje enskilt hotell. Beroende på hotellet storlek och geografiska placering skiljer sig 

målsiffrorna avseendevärt mellan hotellen. En av hotelldirektörerna poängterade att 

fastän målsiffrorna skiljer sig åt, skiljer de sig ibland inte tillräckligt. I vissa fall ses 

bonusavtalet som orättvist för att det ofta krävs “något extra”, till exempel ett stort event 

i staden, för att nå de uppsatta målsiffrorna vilket innebär att det inte är 

hotelldirektörernas insatser som bidrar till resultatet. Detta kan kopplas till en studie av 

Simon och Enz (1995) där de menar att den ansträngning en medarbetare väljer att lägga 

ned för att försöka uppnå ett hotells mål beror på om medarbetaren tror att denna 

ansträngning kommer att leda till tillfredsställelse av dennes egna behov och önskemål. 

För att hotelldirektörerna ska känna att bonusavtalet är mer rättvist och motiverande 

skulle andra villkor så som grundlön kunna vara olika. De hotelldirektörer som befinner 

sig på platser där färre event förekommer kan exempelvis kompenseras med en högre 

lön då en bonus kan vara svår att erhålla. En annan möjlig hantering av problemet kan 

vara att införa mer säsongsbetingade målsiffror för de hotell som uppvisar stora 

skillnader i resultatet under året. Således tyder vår studie på att bonusavtalet för 

hotelldirektörerna bör vara mer transparant. En av parametrarna utmärker sig än mer 

som ett individuellt mål då det är ett mål som varje hotelldirektör själv sätter upp för sitt 

eget hotell. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att individuella belöningar kan få 

individer att utföra en extra arbetsinsats eftersom individers motivation grundar sig i 

dennes enskilda behov och mål.  

 

I teorin uppmärksammades ett antal problem som kan uppstå i samband med 

användandet av belöningssystem. Ett av dessa problem är att det kan uppstå en 

“belöningsspiral” då medarbetarna ständigt kräver nya belöningar när belöningar har 

erhållits för att de ska känna sig motiverade. Ytterligare ett problem är att medarbetarna 

har en tendens att utföra de prestationer som företaget mäter och belönar. (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008) I vår studie har vi inte kunnat se att det finns en risk för att en 

belöningsspiral uppstår då hotelldirektörerna inte visat några tecken på att de behöver 

fler belöningar för att känna sig motiverade. Exempelvis svarade majoriteten av 

hotelldirektörerna att det är de parametrar som redan ingår och finns representerade i 

bonusavtalet som de anser vara mest motiverande. Vi tolkar detta som att det är ett 

tillräckligt bevis på att hotelldirektörerna nöjer sig med vad som finns att tillgå idag och 

inte känner ett behov av att kräva nya belöningar. Vi ser därför inte detta teorietiska 

problem som något som kommer uppstå i hotellkedjan. Att medarbetarna tenderar att 

utföra de prestationer som företaget mäter och belönar tror vi förekommer i hotellkedjan 

dock indikerar hotelldirektörernas intervjusvar på att detta inte är ett problem. 

Hotelldirektörerna förklarar att de prestationer som de anser är viktiga även är de som 

mäts i bonusavtalet. Men samtliga menar att prestationerna inte enbart utförs för att de 

belönas utan för att hotelldirektörerna själva ser de som prestationer som en 

förutsättning för ett fungerande och vinstdrivande hotell.   

 

Kohn (1993) förklarar att belöningar endast fungerar på kort sikt och att det finns en 

risk att medarbetare återgår till sitt gamla beteende när belöningar upphör. Han menar 

även att individer tenderar bli mindre benägna att ta risker. En av hotelldirektörerna 

förklarar att bonusen endast bidrar till en kortvarig glädje och är något som denne vänjer 

sig vid. Resonemanget överensstämmer med det Kohn (1993) presenterar i sin studie 

men vi har däremot inte fått något liknande svar från övriga hotelldirektörer och vi 

menar därför att det inte finns några tendenser till att belöningarna i hotellkedjan skulle 

vara kortsiktiga. Eftersom bonusen är baserad på en årlig basis och återkommer varje år 

finns det ständigt en belöning att sträva efter och därmed ser vi ingen risk för att 

medarbetarna skulle ändra sitt beteende. Att medarbetarna skulle bli mindre benägna att 

ta risker då en belöning förväntas tror inte vi förekommer i hotellkedjan, utan snarare att 

det skulle vara tvärt om. Vi tror att hotelldirektörerna snarare tenderar att ta större risker 

om de prioriterar att erhålla en bonus även om det kanske sker på bekostnad av 

verksamheten, exempelvis om de senarelägger kostnader för att inte belasta resultatet 

och därmed bonusen.  
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6.2 Motivation 

Då hotellbranschen är en serviceinriktad bransch som kännetecknas av stora 

fluktuationer i personalstyrkan är det av stor vikt att medarbetarna motiveras till att 

utföra dessa serviceinriktade tjänster på ett tillfredsställande sätt. Detta är något som 

Simon och Enz (1995) behandlar i sin studie, där de även tar upp att chefer både kan 

och inte kan påverka medarbetarnas motivation. I intervjuerna framkom det att 

uppskattning är en stor drivkraft och motivationsfaktor för majoriteten av 

hotelldirektörerna, vilket de själva kan påverka genom att se till att ha tillfredsställda 

gäster och nöjd personal. För att nå målen med tillfredsställda gäster måste 

hotelldirektören ha serviceinriktade medarbetare vilka kan tillfredsställa gästerna och 

deras behov. För att skapa en bra företagsanda på hotellet bör samtliga medarbetare 

trivas på arbetsplatsen, vilket Lee-Ross (1998) visar i sin studie ökar motivationen bland 

medarbetarna. Svaren i våra intervjuer gav oss inga indikationer på att 

hotelldirektörerna inte är tillfredsställda med sina arbetsförhållanden. Högsta ledningen 

kan även ha en påverkan på hotelldirektörernas motivation genom att tillgodose dem 

med bonusavtalet där även parametrarna gästnöjdhet och personalnöjdhet ingår, vilka är 

de som till stor del motiverar hotelldirektörerna.  

 

Forskare menar att motivation främst handlar om att skapa initiativkraft och en ökad 

arbetsprestation och samtidigt fungera som ett verktyg för att få medarbetare att arbeta i 

en bestämd riktning, vilket vanligtvis är mot företagets uppsatta mål. (Arvidsson, 2008) 

I vår studie har vi sett att motivation i flera fall fungerar som en drivkraft för 

hotelldirektörerna inom hotellkedjan. Det existerande bonusavtalet och de parametrar 

som ingår i det är en bidragande faktor till att hotelldirektörerna känner sig motiverade 

till att genomföra bra prestationer. Genom att motivera hotelldirektörerna till att uppnå 

de enskilda hotellens uppsatta mål kan det också bidra till att de mål som är uppsatta för 

hela koncernen nås. En av hotelldirektörerna förklarade dock att bonusavtalet inte 

motiverar alls och det framkom även att bonusavtalet ses som mindre motiverande då 

målsiffrorna ibland känns orimligt höga. Detta gör att vi ställer oss frågande till om 

bonusavtalet i hotellkedjan är utformat på ett lämpligt sätt då syftet med 

belöningssystem är att motivera medarbetare till bättre arbetsinsatser.  

 

I våra intervjuer med hotelldirektörerna har det framkommit att de motiveras av både 

yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna, som främst utgörs av pengar och 
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uppskattning, speglas av det bonusavtal som samtliga hotelldirektörer har tillgång till. 

Samtliga hotelldirektörer menar att uppskattning från gäster och medarbetare är en 

viktig motivationsfaktor och att parametrar som gästnöjdhet och personalnöjdhet ofta är 

mer motiverade än de som baseras på exempelvis hotellets resultat. Inre faktorer så som 

att utföra handlingar för sin egen skull kan kopplas till en av hotelldirektörernas 

uttalande om hur viktigt det är för henne att upprätthålla sin yrkesstolthet. Hon vill inte 

riskera att få missnöjda gäster eller medarbetare på grund av de beslut och val hon tar 

som hotelldirektör. Att sätta företaget som helhet i första rum menar hon är det 

viktigaste för henne och det som främst motiverar henne. Denna tankegång ligger i linje 

med vad Smith (1999) menar i sin studie där hon påstår att finansiella belöningar så som 

lön och bonusar endast har en liten påverkan på medarbetares motivation och 

arbetstillfredsställelse. Även Spitzer (1996) och Kohn (1993) menar att sambandet 

mellan monetär belöning och motivation inte är särskilt hög och att en löneökning 

endast har en kortsiktig effekt. 

 

Arbetsmotivation tenderar enligt Schou (1991) att vara starkast när det krävs en viss 

ansträngning för att uppnå belöningen och då den anses vara viktig i relation till 

individens behov, vilket Spitzer (1996) dock menar att många belöningssystem inte gör 

då de är mindre flexibla. I hotellkedjans bonusavtal är samtliga parametrar, förutom det 

individuella målet, desamma för samtliga hotell men målsiffrorna för varje hotell är 

individuella och bestäms av ledningen. Eftersom det individuella målet inte är 

förutbestämt får varje hotelldirektör möjligheten att själv besluta om ett mål som denne 

vill rikta störst uppmärksamhet och som är av störst vikt och mest relevant för just det 

hotellet att uppnå. Med hjälp av denna valmöjlighet anser vi att hotellkedjan tar hänsyn 

till hotelldirektörernas individuella behov och mål som anses ge en stark 

arbetsmotivation. Således anser vi att Schous (1991) teori om motivation i arbetslivet, 

där syftet med hög arbetsmotivation är att den ska bidra till att både anställdas 

individuella behov och företagets mål tillfredsställs, överensstämmer med hur vi har 

uppfattat hotelldirektörernas arbetsmotivation. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) poängterar att motivation är som svagast då individer 

tror att en belöning är antingen ouppnåelig eller för lätt att uppnå och som starkast då 

det krävs en viss ansträngning för att uppnå den. Vår studie visar att hotelldirektörerna 

inte alltid anser att målsiffrorna i bonusavtalet känns rimliga. Då målsiffrorna är alldeles 
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för hög uppsatta för att hotelldirektörerna ska känna att det finns en möjlighet att uppnå 

dem, finns det en risk att de upplever målen som mindre motiverande än om de hade 

varit på en lägre nivå och känts mer rimliga. I studien framkommer att 

hotelldirektörerna blir mer motiverade om det krävs en ansträngning för att uppnå målen 

än om målen skulle anses vara antingen för enkla eller för svåra att uppnå. Även Lee-

Ross (1998) menar i sin studie att ett arbete som är komplext och utmanande kan 

generera i positiva arbetsprestationer förutsatt att individen har en stark vilja att prestera 

och utvecklas. Eftersom hotelldirektörerna befinner sig på en så pass hög nivå där de 

har ett visst ansvar och där det krävs goda prestationer för att hotellen ska uppnå bra 

resultat, gör vi ett antagande om att hotelldirektörerna alltid har en stark vilja att 

prestera. Hade hotelldirektörerna inte haft en stark vilja att prestera i utmanande 

situationer hade de troligtvis inte varit på den position de befinner sig på idag. 

Hotelldirektörerna har alla en möjlighet att göra en månadsvis återkoppling med högre 

chefer för att få feedback på utförda prestationer och för att ge dem en uppdatering av 

aktuella händelser, vilket Anthony och Govindarajan (2007) menar kan få individer bli 

mer motiverade.  

 

6.2.1 Behovsteorier och förväntansteori 

Maslow (1998) hävdar att inom varje människa finns en rangordning av fem behov, 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av erkännande och behov av 

självförverkligande. Samtliga hotelldirektörer har en fast lön som kan tillfredsställa de 

primära och sekundära behoven i Maslows behovshierarki. Hotelldirektörernas 

fysiologiska behov tillfredsställs genom att de med hjälp av sin lön kan förse sig med 

till exempel mat. Trygghetsbehovet blir tillfredsställt i och med den stabilitet som 

uppstår då hotelldirektörerna varje månad erhåller en fast lön. Det tredje behovet, det 

sociala behovet, kan uppstå när medarbetarna känner att de tillhör en grupp. En av 

hotelldirektörerna menar att företagets kultur är tilltalande, vilket vi anser kan tolkas 

som att hotelldirektörerna anser att det bör finns en god företagsanda på hotellen och en 

bra gemenskap mellan medarbetarna. Det fjärde behovet kan uppfyllas då 

hotelldirektörerna känner uppskattning, självsäkerhet och när de får uppmärksamhet 

från andra. Parametrar så som gästnöjdhet och personalnöjdhet är de som främst 

motiverar hotelldirektörerna och som ger dem en känsla av uppskattning där de kan få 

en bekräftelse på att de gör ett bra jobb. Även bonusen som hotelldirektörerna kan 

erhålla för vissa utförda prestationer anser vi är ett bevis på att prestationerna uppskattas 
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och värdesätts av hotellkedjan. Det sista behovet i behovshierarkin är 

självförverkligande, vilket vi anser kan uppnås eftersom hotelldirektörerna är chef för 

sin egen verksamhet och på så sätt kan bestämma vad de vill prestera för att uppnå 

självförverkligande. Även att en av parametrarna i bonusavtalet bestäms av 

hotelldirektörerna själva anser vi vara ett sätt för ledningen på hotellkedjan att tillåta 

hotelldirektörerna att uppnå självförverkligande.   

 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori, som består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer, 

bygger på Maslows behovshierarki. Hygienfaktorerna syftar inte till att skapa en 

tillfredsställelse eller motivation på arbetsplatsen utan det är motivationsfaktorerna som 

bidrar till detta. Majoriteten av hotelldirektörerna har medgivit att hygienfaktorer så som 

lön och bonus är en drivkraft och påverkar deras arbetsmotivation till en viss del, vilket 

inte överensstämmer med Herzbergs tvåfaktorteori. En av hotelldirektörerna anser dock 

att bonusen inte är det som främst motiverar henne och väljer att använda just ordet 

hygienfaktor i sin beskrivning av bonusavtalet eftersom det är något som hör till och 

som hon vänjer sig vid, vilket således överensstämmer med Herzbergs tvåfaktorteori. 

Erkännande är ett exempel på en motivationsfaktor vilken Herzberg menar skapar 

motivation på arbetsplatsen. Hotelldirektörerna förklarar att uppskattning är en 

motivationshöjande faktor vilket därmed stämmer överens med tvåfaktorteorin.  

 

Förväntningsteorin säger att det inte är behov som i första hand motiverar utan att det är 

förväntningar om en önskvärd belöning som skapar motivation. Individen måste tro på 

ett samband mellan arbetsprestation och resultat för att belöningen ska anses vara 

motiverande. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) I intervjuerna med hotelldirektörerna 

framkom det att det inte är förväntningar om en eventuell bonus som främst motiverar 

dem. Med hjälp av bonusavtalet kan hotelldirektörerna dock se ett samband mellan 

utförda prestationer och resultat då uppföljningar av hittills utförda prestationer och dess 

utfall presenteras. En av hotelldirektörerna menar dock att hon inte ser något samband 

mellan hennes prestationer och den parameter som baseras på koncernens resultat och 

blir därför inte lika motiverad av den parametern. Således är överensstämmelsen mellan 

förväntningsteorin och hotelldirektörernas syn på vad som motiverar, inte tillräckligt 

hög för att teorin ska kunna bekräftas. 
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6.3 Handlande och beslutsfattande 

Beslut definieras som val mellan olika alternativ där valet medför en skyldighet till 

handling. För att säkerställa ett företags inre och yttre effektivitet bör beslutsfattandet 

vara rationellt, vilket innebär att handla förnuftigt där alla möjliga alternativ med 

tillhörande konsekvenser går att överblicka och där det alternativ som är mest lämpligt 

för att nå uppsatta mål väljs. (Jacobsen och Thorsvik, 2008) Hotelldirektörerna tar 

dagligen ställning till flertalet beslut som har betydelse för verksamheten. Då 

hotelldirektörerna fick ta ställning till hur de hade handlat i två beslutssituationer som 

skulle kunna uppstå i deras arbetsvardag, fick vi en inblick i hur de i vissa fall resonerar 

vid beslutsfattande. Den första situationen handlade om hur hotelldirektörerna skulle 

handla om de var tvungna att i slutet av en bonusperiod göra ett större inköp som skulle 

innebära att en bonus skulle utebli men skulle påverka verksamheten på ett negativt sätt. 

Samtliga hotelldirektörer svarade att om det hade riskerat att påverka verksamheten 

negativt hade de inte tagit risken att inte göra inköpet. De hade istället valt att riskera att 

gå miste om sin bonus. Deras resonemang tyder på att de väljer att ta beslut som 

säkerställer verksamhetens inre och yttre effektivitet och att de inte väljer det alternativ 

som främst gynnar de själva för att erhålla en bonus. Eftersom hotelldirektörerna ser till 

olika alternativ och gör en övervägning mellan dessa samt tar ställning till de 

konsekvenser som kan uppstå kan vi anta att de försöker ta rationella beslut. Vi antar att 

hotelldirektörerna försöker vara så rationella som möjligt i beslutssituationer men 

eftersom människan, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008), endast är begränsat rationella 

tror vi att hotelldirektörerna i vissa situationer kan missa mer fördelaktiga alternativ. 

Däremot antar vi att hotelldirektörerna alltid strävar efter att välja det alternativ, av de 

alternativ de har full information om, som ger det mest tillfredsställande resultatet och 

är i enighet med hotellets uppsatta mål. 

 

Situation två gick ut på att få reda på hur hotelldirektörerna hade handlat om hotellets 

resultat förväntades bli dåligt och en bonus därför inte skulle erhållas. Frågan var om de 

då skulle ta beslut om att göra inköp och reparationer nu för att inte belasta nästa års 

resultat och därmed påverka nästkommande bonus. Svarsbilden vid denna 

situationsfråga var delad där majoriteten svarade att de hade tagit beslutet att inte göra 

detta för att på så sätt inte presentera ett sämre resultat än nödvändigt. Däremot ansåg 

övriga hotelldirektörer att de borde ”passa på” att göra sådana investeringar nu för att 

inte nästkommande års resultat och bonus ska drabbas. Att en av hotelldirektörerna 
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klargör att denne ändå hade gjort en övervägning med en högre chef anser vi innebär att 

han försöker skapa sig information om fler tänkbara alternativ och dess konsekvenser, 

vilket således skulle kunna ger ett mer rationellt beslut. Som Jacobsen och Thorsvik 

(2008) beskriver i sin teori tror vi också att tidigare erfarenheter och preferenser hos 

hotelldirektörerna kan ha en avgörande roll vid en övervägning mellan olika alternativ 

och vid beslutsfattande. Denna teori anser vi kan vara en förklaring till varför 

svarsbilden skiljer sig åt i denna situation. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) har 

tydliga mål och strategier en avgörande roll vid beslutsfattande i organisationer. 

Parametrarna i hotellkedjans bonusavtal visar tydligt vilka mål som är aktuella och bör 

fokuseras på, vilket kan ge hotelldirektörerna vägledning då beslut ska fattas och 

troligtvis leder till att hotelldirektörerna väljer att ta beslut som är mest fördelaktiga för 

både det enskilda hotellet och hela hotellkedjan.  

 

Att hotelldirektörerna tar beslut som är mest fördelaktiga för både det enskilda hotellet 

och hela hotellkedjan, och inte väljer det alternativ som främst gynnar dem själva, kan 

kopplas till agentteorin. Agentteorin bygger enligt Anthony och Govindarajan (2007) på 

antaganden om att alla individer handlar i eget intresse och att agent och principal 

kommer att ha oförenliga mål och preferenser, vilket kan minskas med hjälp av 

belöningar. I hotellkedjan kan högsta ledningen liknas vid principalen och de olika 

hotelldirektörerna på de enskilda hotellen kan ses som agenter. Det är av stor vikt att 

ledningens mål och hotelldirektörernas mål överensstämmer, vilket hotellkedjans 

bonusavtal kan bidra till där de olika parametrarna utgör de mål som är viktigast och 

som bör prioriteras.  
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7. Resultat och slutsatser  

I detta avslutande kapitel presenteras de resultat och slutsatser vi kommit fram till i 

studien. Kapitlet syftar till att knyta ihop säcken genom att svara på våra valda 

frågeställningar.  

 

 
7.1 Resultat 

7.1.1 Hur är belöningssystemet i fallföretaget utformat? 

Belöningssystemet i hotellkedjan är samma för alla hotelldirektörer och kan delas upp i 

tre delar, en fast lön, förmåner och bonuslön. Förmånerna utgörs av tjänstebil, fri 

telefon, personalpriser på hotellen inom hotellkedjan samt reducerade matpriser. 

Bonuslönen baseras på ett bonusavtal som består av sex parametrar och betalas ut en 

gång per år. Om hotelldirektörerna uppfyller samtliga parametrar till 100 procent 

erhåller de ett förutbestämt belopp vilket motsvarar det maximala belopp som kan 

betalas ut så länge inte några av parametrarna uppfylls med mer är 100 procent. 

Samtliga parametrar står för en särskild procentsats vilken visar hur stor del av den 

förutbestämda totala bonusen som ska betalas ut vid en måluppfyllelse av parametern på 

100 procent. Det finns även en möjlighet att uppnå samtliga parametrars mål, förutom 

det individuella målet, med 200 procent vilket innebär att hotelldirektörerna erhåller det 

dubbla beloppet. Den första parametern består av tre delar som alla baseras på 

koncernens resultat och utgör tillsammans 50 procent av bonusavtalet. Resterande 

parametrar utgörs av:  

 RGI, som syftar till att göra jämförelser med liknande hotell i samma stad 

 Personalnöjdhet, vilken fastställs genom en personalundersökning och syftar till 

att ta reda på hur personalen på hotellet trivs 

 Gästnöjdhet, vilken fastställs genom en gästundersökning som visar hur gästerna 

upplevde sin hotellvistelse  

 Arbetskapital i procent, där syftet varje år är att minska personalkostnaderna 

 Individuella mål, vilka bestäms av hotelldirektörerna själva i syfte att sträva efter 

det enskilda hotellets aktuella mål  

Varje parameter innehåller en målsiffra som skiljer sig åt för varje hotell. Samtliga 

parametrars målsiffror, förutom det individuella målet, bestäms av hotellkedjans 
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ledning. Varje månad får hotelldirektörerna möjlighet att med en högre chef göra 

uppföljningar av hittills utförda prestationer och hur de har påverkat målsiffrorna.    

 

7.1.2 Hur uppfattar hotelldirektörerna att bonussystemet, som är en del av 

belöningssystemet, påverkar deras motivation, handlande och beslutsfattande?  

Hur bonusavtalet uppfattas av hotelldirektörerna skiljer sig åt mellan de fem 

hotelldirektörerna som medverkat i studien. Tre av hotelldirektörerna menar att det 

påverkar deras motivation till att prestera och fungerar som en sporre för att uppnå de 

uppsatta målen. Hotelldirektörerna poängterar dock att målen bör vara relevanta för att 

de ska få en motivationshöjande effekt. Däremot anser två av hotelldirektörerna 

bonusavtalet inte påverkar deras motivation. Då vi ställer frågan om bonusavtalet 

påverkar hotelldirektörerna vid handlande och beslutsfattande svarade två 

hotelldirektörer att det i vissa fall påverkar och gör att de tänker efter en extra gång. 

Övriga svarade att det inte påverkar alls. Samtliga hotelldirektörer svarar att de inte tar 

beslut som riskerar att påverka verksamheten negativt och som istället gynnar dem 

själva. 

 

7.1.3 Vilka positiva och negativa effekter ger bonussystemet upphov till?   

Samtliga hotelldirektörer förklarar att det existerande bonusavtalet ger upphov till 

positiva effekter där två av dem klargör att det skapar en drivkraft att arbeta hårdare. Att 

få en bonus är för dem en positiv upplevelse som gör att de får en drivkraft till att 

prestera bättre. De månadsvisa uppföljningarna som hotelldirektörerna har en möjlighet 

att göra bidrar till att de uppsatta målen ständigt finns i tankarna, vilket även gynnar 

hela hotellkedjan. De två parametrarna gästnöjdhet och personalnöjdhet är de som 

främst motiverar hotelldirektörerna.   

 

Enligt hotelldirektörerna finns det även negativa effekter med det existerande 

bonusavtalet. Om målen är för högt uppsatta känner hotelldirektörerna sig inte 

motiverade till att uppnå dem. En annan nackdel är att den första parametern, vilken 

endast baseras på koncernens resultat, innebär att de inte kan relatera till hur deras 

prestationer skulle kunna bidra till det totala resultatet. Ytterligare en negativ effekt som 

bonusavtalet kan ge upphov till är om hotelldirektörer väljer att handla för egen vinning 

och exempelvis snålar i syfte att uppnå en högre bonus, istället för att se till 

hotellkedjans bästa. Att det inte alltid är hotelldirektörerna själva som påverkar sitt 
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hotells resultat positivt utan att det ofta handlar om någon extern händelse som bidrar 

till detta är även något som framkommer som en negativ effekt. Det anses orättvist att 

hotelldirektörerna inte alltid själva kan påverka resultatet.  

 

7.2 Slutsatser 

En av slutsatserna vi har kommit fram till i vår studie är att belöningssystemet i 

hotellkedjan fungerar som ett styrmedel och motivationsverktyg. Belöningssystemet 

bidrar till att hotelldirektörerna på de enskilda hotellen motiveras till att utföra 

prestationer, vilka är i enighet med hotellkedjans mål och som möjliggör att företaget 

kan styras i en önskvärd riktning.  

 

Att hotelldirektörerna känner sig motiverade är en förutsättning då servicebranschen 

kännetecknas av en hög personalomsättning, detta både för att kunna erbjuda en service 

av hög kvalitet och kunna behålla sin arbetskraft. Motiverade medarbetare som erbjuder 

en bra service är en förutsättning för att företag ska vara och förbli konkurrenskraftiga 

på marknaden.   

 

I vår studie har vi även kommit fram till att det är av stor vikt hur belöningssystemet är 

utformat, konstruktionen av systemet utgör en väsentlig del för vilka effekter det ger 

upphov till. Målsiffrorna i bonusavtalet för de enskilda hotellen är avgörande för hur 

hotelldirektörerna uppfattar systemet. Målsiffrorna måste ses som relevanta och 

trovärdiga för hotelldirektörerna. Eftersom individers motivation grundas i dennes 

preferenser bör ett företags belöningssystem vara utformat så att hänsyn till dessa tas 

(Schou, 1991). Hotelldirektörerna måste även kunna relatera till hur deras enskilda 

prestationer kan påverka utfallet. För att bonusavtalet inte ska uppfattas som orättvist 

bör det vara utformat utefter de enskilda hotellens förutsättningar, däremot kan andra 

villkor, så som lön, vara olika men bonusavtalet bör vara transparant. Vi har dock, 

under studiens gång, kommit fram till att det inte är helt lätt att upprätta det ett perfekt 

belöningssystem som passar alla.  

 

Vi har i studien lärt oss att det framförallt inte är de finansiella belöningarna som 

motiverar, utan att det istället är uppskattning från gäster och personal som ses som den 

främsta motivationsfaktorn för hotelldirektörerna. Problemet som uppmärksammades i 

vår förstudie, att hotelldirektörer ibland väljer att handla i egenintresse istället för att se 
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till företagets bästa, har vi i vår studie kommit fram till att så inte alltid är fallet. 

Samtliga hotelldirektörer i vår studie ser alltid till att sätta hotellets verksamhet i första 

rum. Dock görs ibland en övervägning mellan olika alternativ, vilket i slutändan ändå 

kan innebära att de erhåller en bonus.  

 

Med denna erfarenhetsstudie bidrar vi med en ökad kunskap och förståelse om hur 

belöningssystem i företag bör vara utformat för att uppnå önskvärda effekter. Således 

kan andra företag ta lärdom av denna studie för att få sitt belöningssystem att fungera på 

ett så funktionellt sätt som möjligt för att få sina medarbetare mer motiverade på 

arbetsplatsen.    
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Bilagor 

Bilaga 1 - Brev till respondenter 

Hej!  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser tredje året på 

civilekonomprogrammet med inriktning controller. Denna termin skriver vi vår C-

uppsats som är inriktad på belöningssystem och dess påverkan på de anställda. Syftet 

med vår uppsats är att kartlägga hur ett belöningssystem är uppbyggt och fungerar i 

praktiken på ett företag inom hotellbranschen. Vi vill även skapa oss en bild om, och i 

sådana fall hur, hotelldirektörer uppfattar att belöningssystemet påverkar motivation och 

beslutsfattande.  

 

Genom att intervjua dig hoppas vi på att kunna få en bild av hur du, som hotelldirektör, 

uppfattar att belöningssystemet påverkar just dig och din motivation samt om och hur 

det påverkar ditt handlande och beslutsfattande. Vi har valt att låta företaget vara 

anonymt och även du personligen har möjlighet att vara anonym om du så önskar. Detta 

val gjordes för att vi anser att vi på så sätt troligtvis kommer få mest ärliga svar. Vi vill 

förtydliga att vårt syfte med uppsatsen inte är att “avslöja” några detaljer utan vi vill, 

genom vår uppsats, utöka våra kunskaper inom området och se hur ett belöningssystem 

fungerar i praktiken.  

 

Vid vår intervju med dig kommer vi att ställa frågor som berör motivation och 

beslutsfattande med koppling till belöningssystemet. Vi kommer även be dig ta ställning 

till hur du skulle handla i vissa simulerade situationer, både med och utan tillgång till 

belöningssystem.  

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill ställa upp på vår intervju som kommer äga 

rum under vecka 19 och som uppskattningsvis kommer ta 20 minuter. Om du inte vill 

ställa upp på intervjun vänligen kontakta oss annars hör vi av oss.  

 

Tack för att ni ställer upp! Vänliga Hälsningar, 

Stefanie Winterberg             Malin Karlsson 

sw222dv@student.lnu.se               mk222kf@student.lnu.se 

076-8538140              073-0464711 

mailto:sw222dv@student.lnu.se
mailto:mk222kf@student.lnu.se
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Bilaga 2 - Intervju med initial kontakt 
 

 Kan du berätta om hotellkedjan?  

 

 Vilka uppgifter och vilket ansvar har du som hotelldirektör?  

 

 Hur är belöningssystemet i företaget utformat? 

 

 Vilka berörs av belöningssystemet? 

 

 Vad baseras bonuslönen på?  

 

 Finns det en fast och en rörlig del? 

 

 När och varför uppkom det nuvarande belöningssystemet och har det förändrats 

med tiden?  

 

 Har de olika hotellen inom hotellkedjan olika belöningssystem?  

 

 Ser du några för- och nackdelar med att ha ett belöningssystem?  

 

 Får vi återkomma till dig med ytterligare frågor?  
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Bilaga 3 - Telefonintervjuer 

 Vilka uppgifter och vilket ansvar har du som hotelldirektör?  

 

 Vilka övergripande beslut måste du som hotelldirektör ta?  

 

 Har du vetskap om hur belöningssystemet för dig som hotelldirektör är 

utformat?  

 

 Har du vetskap om vilka parametrar bonusavtalet baseras på?  

 

 På vilket sätt tycker du att bonusavtalet påverkar dig?  

 

 Uppfattar du att bonusavtalet påverkar din motivation att prestera till att uppnå 

hotellets uppsatta mål och i så fall hur?   

 

 Finns det något, som inte är kopplat till bonusavtalet, som påverkar din 

motivation? I så fall vad?   

 

 Finns det någon typ av belöning som du anser skulle öka din motivation som 

inte finns att tillgå idag?   

 

 Uppfattar du att bonusavtalet påverkar ditt handlande och beslutsfattande och i 

så fall hur?  

 

 Har du i någon situation handlat i eget intresse eller tagit beslut som kanske inte 

varit de mest gynnsamma för hotellet i syfte att uppnå en högre bonus? Om ja, 

kan du exemplifiera?   

 

 Situation 1: Du hamnar i en situation där du i de sista månaderna innan din 

bonus fastställs bör göra ett större inköp till hotellet som riskerar att drabba 

verksamheten om det inte görs. Om du inte gör inköpet finns det god chans att 

uppnå en viss bonusnivå som du strävat efter under året. Kommer du att göra 
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inköpet nu eller väntar du tills nästa bonusperiod börjar? Skulle ditt beslut vara 

detsamma om ett bonusavtal inte hade funnits?   

 

 Situation 2: Du märker att resultatet för året är dåligt och att ingen bonus 

kommer erhållas. Kommer du då besluta om att göra exempelvis reparationer 

och inköp som inte är nödvändiga just nu, men som ändå kommer att behöva 

göras under nästa år och då istället kommer drabba nästa års resultat och bonus? 

Skulle ditt beslut vara detsamma om ett bonusavtal inte hade funnits?  

 

 Anser du att det finns några positiva effekter med det existerande bonusavtalet?  

 

 Anser du att det finns några negativa effekter med det existerande bonusavtalet?  


