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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att besvara våra frågor i denna 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Ulla Pettersson och våra opponentgrupper som hjälpt oss 

under resans gång.  
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Research questions: Does the sales employees performance get affected if they: 

•! are well-informed about and involved in the sales budget? 

•! have the ability to get rewards when reaching the sales budget? 

•! have the ability to get rewards in monetary forms upon reaching the sales budget? 

 

Purpose: This study aims to evaluate how the knowledge and commitment in a sales budget and a 

reward upon reaching the sales budget affect the sales employees performance.  

 

Method: The study is of a qualitative nature and a comparative design has been used. Theory have 

been collected in the form of both primary and secondary data. Six interviews were conducted 

with respondents from three different companies through semi-structured interviews. The 

empirical data have been set against the theory and then analyzed. From this conclusions then 

have been drawn.  

 

Conclusions: Clear and reasonable goals increases the employees motivation. It is important that 

the employees are well informed about the sales budget. Studies show that participation in the 

sales budget is important, but the respondents does not agree with this.  

 

Rewards motivates the employees to increase their performance and the efficiency at the 

workplace. Whether money is the reward that affects the performance the most positively the 

respondents but also previous studies disagree about. There are many other factors to take in 

consideration.  
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Frågeställning: Påverkas säljpersonalens prestation om de: 

•! är välinformerade om samt delaktiga i försäljningsbudgeten? 

•! har möjlighet att få belöningar vid uppnådd försäljningsbudget?  

•! har möjlighet att få belöningar i monetära former vid uppnådd försäljningsbudget?  

 

Syfte: Denna studie syftar till att utvärdera hur vetskapen om och delaktigheten i en 

försäljningsbudget samt belöning vid uppnådd försäljningsbudget påverkar säljpersonalens 

prestation. 

 

Metod: Studien är av en kvalitativ art och en komparativ design har använts. Teori har samlats in i 

form av både primär- och sekundärdata. Sex intervjuer har utförts med respondenter från tre 

olika företag med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den insamlade empirin har ställts emot 

teorin och analyserats. Slutsatser har sedan dragits utifrån detta. 

 

Slutsatser: Tydliga och rimliga mål ökar motivationen för de anställda. Det är viktigt att 

personalen är välinformerad om försäljningsbudgeten. Studier visar på att delaktighet i 

försäljningsbudgeten är viktigt men respondenterna är oeniga om detta.�

 

Belöningar motiverar de anställda till att öka sin prestation och effektiviteten på arbetsplatsen. 

Huruvida monetära incitament är den sorts belöning som påverkar prestationen mest positivt är 

respondenterna men också tidigare studier oeniga om, då det även finns många andra faktorer att 

ta hänsyn till.   
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne och problem. Syfte och avgränsning redogörs 
tillsammans med problemformulering som studien ämnar att besvara.  

1.1 Bakgrund 
Ekonomistyrning handlar om att styra de resurserna som finns dit där de behövs och helst utan 

att de tar slut. En typ av ekonomistyrning finns i de enskilda hushållen men främst talar man om 

det i företagssammanhang. Alla företag, oavsett företagets storlek och syfte, använder sig av 

ekonomistyrning och den kan tillämpas på olika nivåer i företaget och ha många olika 

benämningar. Det är främst när en företagsledning använder ett ekonomisystem för att styra 

företaget mot sina ekonomiska mål som det kallas för ekonomistyrning. Ett exempel på detta är 

när ett företag använder sig av en budget. (Greve, 2009) 

  

En budget visar en prognos för företagets planerade ekonomiska förlopp under en tidsbegränsad 

period. Vanligast upprättas en budget för en ettårsperiod men för att kunna följa budgeten och 

den faktiska utvecklingen under räkenskapsperioden delar företaget oftast upp budgeten i 

kortare perioder, exempelvis i månader. Det finns då ett ekonomiskt mål för varje period. (Greve, 

2009) 

  

Det sätts ofta budgetar för olika områden som sedan läggs samman och skapar bilden av hela 

företaget. De tre huvudbudgetar som normalt skildrar denna bild är resultatbudget, 

likviditetsbudget och balansbudget där resultatbudgeten är den vanligaste. Den planerar 

företagets intäkter och kostnader under året för att nå företagets planerade resultat. 

Resultatbudgeten är i sin tur uppdelad i olika delbudgetar där bland annat försäljningsbudget 

ingår. Försäljningsbudgeten är en prognos över den förväntade och planerade omsättningen 

under perioden. (Carlson, 2007) 

 

Oftast är det ledningen som upprättar en försäljningsbudget, men de personer i företaget som i 

grunden har störst påverkan på försäljningens storlek är säljpersonalen. Detta på grund av att det 

är de som har direktkontakt med kund och på så sätt kan påverka försäljningen. Därför är det 

betydande för företaget att få personalen involverad i försäljningsbudgeten samt att personalen 

känner sig motiverad till att uppnå den. Detta eftersom det i sin tur leder företaget mot sitt 

önskade och förväntade resultat. (Dunk, 1992; Carlson, 2007)  

 

Det finns många olika faktorer som påverkar huruvida personalen blir engagerad och motiverad 

till att nå försäljningsbudgeten eller inte. Faktorer som bland annat har inverkan kan vara att 

personalen är insatt och deltar i utförandet av företagets försäljningsbudget samt om de har 

incitament för att nå den. För att maximera personalens motivation till att uppnå företagets 

försäljningsmål använder sig många företag av belöningar. Ett exempel på detta kan vara att 

belöna personalen monetärt. (Dunk, 1992; Bonner & Sprinkle, 2002) 
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1.2 Problembakgrund 
Alla företag kräver någon typ av ekonomistyrning och budgeten är ett vanligt tillvägagångssätt för 

att styra företaget mot dess ekonomiska mål (Greve, 2009). Det är oftast ledningen som 

upprättar en försäljningsbudget, men det är i slutändan personalen som måste arbeta för att 

uppfylla den. Detta blir extra påtagligt i de företag där personalen har direktkontakt med kund 

och kan påverka försäljningen. (Carlson, 2007) Det är dock inte inom alla företag som personalen 

är informerad om den uppsatta försäljningsbudgeten samtidigt som personal inom vissa företag 

präglas och styrs enbart av den, vissa får dessutom monetära belöningar vid uppnått mål. I och 

med detta är det av intresse att undersöka företag som tillämpar olika metoder för att få de 

anställda att uppnå försäljningsbudgeten för att se hur dessa metoder fungerar. Huruvida 

personalens prestationer påverkas, och därmed också företagets försäljning, om personalen är 

delaktiga i försäljningsbudgeten samt om de har möjlighet att erhålla belöningar då de uppnår den 

är också en intressant aspekt.  

Tidigare studier som vi tagit del av inom ämnet har diskuterats utifrån ledningens perspektiv. 

Eftersom det är säljpersonalen som har möjligheten att öka försäljningen genom ökad prestation, 

och därmed  även öka företagets resultat, så tycker vi att det är intressant att studera ämnet 

utifrån säljpersonalens perspektiv. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Påverkas säljpersonalens prestation om de: 
•! är välinformerade om samt delaktiga i försäljningsbudgeten? 
•! har möjlighet att få belöningar vid uppnådd försäljningsbudget?  
•! har möjlighet att få belöningar i monetära former vid uppnådd försäljningsbudget?  

1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att utvärdera hur vetskapen om och delaktigheten i en försäljningsbudget 

samt belöning vid uppnådd försäljningsbudget påverkar säljpersonalens prestation. 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till säljpersonal i tre olika företag med säte i Västerås. Undersökningen 

genomförs genom att undersöka frågeställningarna endast ur personalens synvinkel, ej ur 

ledningens. Detta då vi endast är intresserade av hur personalens motivation och prestation 

påverkas av belöningar samt vetskapen om försäljningsbudgeten.  
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2. METOD 
I detta kapitel redogörs vilken metod som använts i studien. Hur arbetet har planerats, utförts och 
analyserats förklaras samt även varför vi har valt att göra på detta sätt och vilka svårigheter som stötts 
på under arbetets gång. Kapitlet avslutas med en diskussion kring källkritik.  

2.1 Undersökningsmetod 
Studien är av kvalitativ art vilket är en forskningsstrategi som fokuserar på ord istället för siffror 

vid insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningstrategin är tolkande och fokuserar på 

ett fåtal antal respondenter till skillnad mot en kvantitativ forskningsstrategi som lägger vikten vid 

kvantifiering vid datainsamling. (Bryman & Bell, 2013) 

 

En kvalitativ forskningsstrategi har valts istället för en kvantitativ eftersom den ger möjligheten 

att titta närmare på ett visst problem genom att studera en mindre grupp men på en djupare nivå. 

(Bryman & Bell, 2013) Med hjälp av en kvalitativ studie kan variationer bland företeelser, 

innebörder, egenskaper och inre relationer upptäckas och utredas (Starrin & Svensson, 2008). 

Detta är faktorer som väger tungt i denna studie då den går ut på att undersöka människors 

beteenden vid olika förutsättningar.  

 

Forskningsdesignen som har använts i studien utgörs av en komparativ design vilket går ut på att 

undersöka och jämföra liknande aspekter och dess påverkan men i olika miljöer (Bryman & Bell, 

2013). I studien har intervjuer utförts med respondenter i form av säljpersonal på tre olika företag 

som på tre olika sätt använder budget som styrmedel. Studien har utformats för att kunna få fram 

liknande information beträffande de olika ämnesdelarna från de olika företagen trots att 

företagens budgetstyrning är väldigt olika. 

 

Forskningsdesignen går även att likna med en tvärsnittsstudie som ger möjligheten att undersöka 

och identifiera vilka, hur och på vilket sätt olika aspekter påverkar till exempel prestationer och 

engagemang. När en tvärsnittsstudie används samlas all empiri in vid ett tillfälle och resultatet blir 

därför enbart baserat på data vid just den tidpunkten. (Bryman & Bell, 2013) 

2.2 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt redogörs hur tillvägagångssättet i studien har sett ut.  

2.2.1 Undersökningsdisposition 
Nedan följer en sammanställning över hur arbetets disposition utformats. Vid uppstarten av 

arbetet skapades ett utkast till studiens frågeställningar och syfte. Utifrån detta gjordes en 

litteraturgenomsökning och teori började samlas in. Ifrån detta kunde bakgrunden utformas. Efter 

att ha samlat in tillräcklig data inom ämnet valdes möjliga respondenter ut och kontaktades. Syfte 

och frågeställningar kunde fastställas närmare och en ytterligare insamling av sekundärdata 

kunde genomföras. Efter att intervjuer slutförts gjordes en komplettering med nödvändig 

information i form av sekundärdata för att empiri och teori till slut skulle kunna ställas mot 

varandra i analysen. Analysen mynnade sedan ut till slutsatser och egna reflektioner.  
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Figur 1. Översiktlig bild av studiens steg.   
 

2.2.2 Operationalisering 
Under studiens gång har frågeställningar och syfte legat till grund för samtliga val vid insamling av 

data. Endast information som upplevts relevant för att besvara studiens frågeställningar har 

använts och analyserats.  

 

Vid den första insamlingen av sekundärdata eftersöktes teori och information inom områdena 

budget och människors påverkan av olika belöningar. Dessa områden upplevdes som bra stommar 

att bygga vidare arbetet på samt nyttiga ämnen att sätta sig in i för att få djupare kunskap och 

förståelse i ämnet för att på sikt kunna nå studiens syfte.  
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Utifrån denna insamlade teori och information formulerades sedan utkast till intervjufrågor till de 

sex intervjupersonerna. Frågorna formulerades då först spontant utefter våra egna tankar kring 

studiens syfte. Efter det granskades frågeställningarna samt all insamlad teori för att säkerställa 

att alla viktiga vinklar och aspekter var inkluderade i frågorna. Detta för att sedan kunna ställa 

teori och empiri mot varandra och ha möjlighet att dra slutsatser utifrån detta. När samtliga 

önskade områden täckts in i frågorna adderades ytterligare några frågor som formulerades på ett 

annat sätt, men som undersökte samma svar. Detta för att försäkra oss om att få information och 

åsikter på alla områden, även om någon av frågorna skulle tolkas på ett sätt som i förväg inte 

önskats.  

 

I bilaga 1, 2 och 3 presenteras de intervjuguider som använts under de sex intervjuerna. Frågorna 

utformades i grunden lika för de olika respondenterna, men då de olika företagen följer olika 

arbetssätt och budgetstyrning korrigerades därmed intervjufrågorna till viss del för att 

frambringa den information som efterfrågades från respektive företag. Syftet har än dock varit att 

utforma intervjufrågorna på det sätt som ger möjligheten att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna har utformats så neutralt som möjligt och ledande frågor har 

undvikits i största möjliga mån så att respondenterna inte ska påverkas av hur frågorna är 

formulerade. Respondentens egna åsikter efterfrågades och då önskades ingen påverkan av yttre 

faktorer. 

 

 
 

Figur 2. Exempel på operationalisering av intervjufrågor utifrån teoriavsnitt. 
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2.2.3 Datainsamling för primärdata 
Den data som tagits fram och använts i och med denna studie kan delas in i primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är den typen av data som har samlats in och bearbetats av författarna 

själva (Bryman & Bell, 2013). I denna studie består primärdata av empirikapitlet då intervjuerna 

har utförts och sammanställts för denna undersökning.  

 

Intervjuer ansågs vara det bästa sättet att få fram den information som behövdes för att utföra 

studien. Detta eftersom det vid en intervju finns möjligheten att be respondenterna utveckla sina 

svar och därmed få en mer detaljerad och djupgående studie, samt för att erhålla 

respondenternas egna åsikter och tankar. Valet av metod för insamling av primärdata valdes 

därmed utifrån studiens syfte. För att på djupet kunna få vetskap om hur prestationen påverkas av 

att vara välinformerad och delaktig i en försäljningsbudget samt hur olika belöningar påverkar 

motivationen krävs en gedigen och grundlig förståelse i hur respondenterna tänker kring och 

upplever detta fenomen. För att uppnå detta upplevdes fysiska intervjuer som ett ändamålsenligt 

tillvägagångssätt.  

 

Sex stycken intervjuer utfördes med respondenter från tre olika företag. Alla intervjuer var 

semistrukturerade vilket innebär att frågornas ordningsföljd inte nödvändigtvis är fast utan 

intervjuaren kan under intervjuns gång ställa frågorna i en annan ordning. Intervjuaren har också 

möjlighet att ställa följdfrågor som kan förbättra studien. (Bryman & Bell, 2013) Under 

intervjuerna har en intervjuguide följts för att inte viktig information ska missas att tas upp under 

samtalet.   

 

Innan intervjuerna utfördes kontaktades ledningen på respektive företag för att de skulle 

godkänna att ett par av deras anställda intervjuades i studien. Detta på grund av att ämnet skulle 

kunna upplevas som känsligt bland de berörda. I och med utlovad anonymitet var detta dock inget 

problem. Efter att ett godkännande erhållits av respektive företags ledning skickades ett e-mail ut 

till de tänkta respondenterna där studien förklarades samt att de skulle vara anonyma om de 

valde att delta i studien. Det förklarades även att deras identitet inte heller skulle röjas inför 

respektive respondents ledning. 

 

I denna studie ansåg vi det viktigt att respondenterna var helt anonyma eftersom de då kan svara 

mer öppet på intervjufrågorna och inte behöver vinkla sina svar för att göra ledningen eller andra 

intressenter nöjda. Något som dock kan anses vara negativt med anonyma respondenter är att 

studien inte kan upprepas och källan går inte heller att granska (Bryman & Bell, 2013).  

 

Efter överenskommelse med respondenterna skickades intervjufrågorna ut i förväg. Tanken med 

det var att respondenterna i god tid innan intervjun skulle kunna läsa igenom dem och börja 

fundera på sina svar. I och med det blir svaren mer genomtänka och ger därmed ett mer trovärdigt 

resultat (Bryman & Bell, 2013). 

 

De fysiska intervjuerna utfördes utanför respondenternas arbetsplatser i lugn miljö för att de 

skulle kunna känna sig trygga och inte känna att det var tvungna att vinkla sina svar. Att utföra en 

intervju på en plats som inte alls är kopplad till arbetet påverkar också respondenterna att tänka 

fritt och inte ur företagets perspektiv. Det finns även många potentiella störningsmoment på en 
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arbetsplats. Respondenterna hade till exempel kunnat bli störda av kollegor eller telefonsamtal. 

(Bryman & Bell, 2013)  

 

Intervjuerna spelades in så att det var möjligt att gå tillbaka och lyssna igenom dem igen och så att 

ingen information skulle missas eller tolkas fel. Att spela in intervjuerna kan vara bra av flera 

anledningar. Det ger till exempel även intervjuaren en chans att noggrant analysera 

respondentens svar samt att om intervjun skulle bli ifrågasatt skulle det vara möjligt att gå tillbaka 

och granska den igen. En nackdel med att spela in intervjun kan dock vara att respondenten 

känner sig nervös och blir hämmad. (Bryman & Bell, 2013) Våra respondenter visade dock inga 

tecken på detta.  

 

Vid sammanställningen av intervjuerna har avlyssning av inspelningarna skett. Efter det har en 

återgivning av materialet utförts så ordagrant som möjligt utan att göra några egna tolkningar 

eller förvridningar av informationen. Sedan gallrades sammanställningen och endast den 

information som var av betydelse för studien behölls. Ordningen på informationen förändrades 

också till viss del så att resultatet blev mer sammanhängande för läsaren.  

2.2.4 Datainsamling för sekundärdata 
I studien har sekundärdata i form av litteratur, vetenskapliga artiklar, webbsidor och tidningar 

använts. Sekundärdata är ett bra sätt att snabbt och ekonomiskt få fram den information som 

behövs för studien (Bryman & Bell, 2013).  

 

Efter att ämne valts ut till studien och ett problem formulerats med tillhörande frågeställningar 

påbörjades datainsamling för referensramen. Litteratur eftersöktes som berörde de områden 

som upplevdes relevanta att titta på för denna studie, utifrån frågeställningarna som valts ut. Även 

vetenskapliga artiklar eftersöktes i databasen Discovery, med bland annat sökorden incentive, 
budget, reward system, motivation och monetary incentives. Ytterligare sekundärdata har hittats på 

webbplatser. All sekundärdata som valts ut har bearbetats och formulerats i studiens bakgrund, 

problemformulering, metod och teoretiska referensram. 

2.3 Urval 
I denna studie har sex stycken intervjuer utförts med anställda på tre olika företag. De valda 

företagen är olika typer av säljföretag vilket är den typ av företag som studien avgränsats till. Tre 

olika företag har valts ut för att få olika perspektiv på samma ämne från olika håll. Anledningen till 

att just dessa företag har valts ut till studien är att tidigare kontakt funnits med företagen och 

därmed även en del kunskap om deras sätt att informera sina anställda om försäljningsbudgeten. 

Valet av respondenter har därmed gjorts genom ett bekvämlighetsurval. På varje företag har två 

personer intervjuats för att få fler synvinklar från samma företag och därmed få fram ett mer 

trovärdigt resultat.  

 

På Företag 1 har företaget en gemensam försäljningsbudget som säljpersonalen strävar mot att 

uppnå och om de uppnår den får de alla belöning i form av pengar. På företag 2 har varje anställd 

en egen försäljningsbudget att sträva mot och personen i fråga får en individuell belöning i form av 

pengar vid uppnådd budget. På Företag 3 får de anställda endast veta i efterhand om 

försäljningsbudgeten är uppnådd eller ej och informationen om försäljningsbudgeten är knapp. De 
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får vanligtvis inte någon belöning i form av pengar om budgeten uppnås men de anställda har 

däremot möjlighet till belöningar av annan typ. Dock erhålls dessa sällan i samband med 

måluppfyllelse. Det är intressant att jämföra dessa företag därför att de alla använder sig av 

budget som styrmedel men använder ändå så olika sätt för att få personalen och företaget att 

uppnå den.  

 

Denna studie fokuserar på säljpersonalens synvinkel och inte på ledningen då säljpersonalens 

prestation och motivation påverkar företagets försäljning och därmed även företagets intäkter. 

Därför är det intressant att se hur insatta säljpersonalen är i försäljningsbudgeten och hur deras 

prestation och motivation påverkas om de får belöningar eller inte.   

 

När urvalet av respondenter har gjorts så har inte experter inom det aktuella området eftersökts. 

“De vanliga anställdas” perspektiv studeras och därför behövs ingen speciell förkunskap hos 

respondenterna. Det är ett medvetet val att i studien intervjua både män och kvinnor för att få 

fram information ur båda genusperspektiven.  

2.4 Analysmetod 
För att kunna komma fram till ett resultat krävs en analys av all insamlad data i en studie, teori och 

empiri i det här fallet. För att analysen ska bli så givande som möjligt krävs en differentiering 

mellan det som är betydelsefullt och det som är trivialt för att kunna skapa en mening ur den 

oerhörda mängden med insamlad data. (Fejes & Thornberg, 2009) 

 

Det finns många olika analysmetoder att välja bland. Enligt Patton (2002) finns inga absolut regler 

angående vilken metod som passar bäst till vad, bara den regeln att du som forskare ska välja det 

som passar din studie bäst och som du tror mest rättvist får fram resultatet. Därför blir varje 

arbetssätt för att analysera unikt då varje kvalitativ studie i sig själv är helt unik (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

Detta analysarbete utgår från metoden kategorisering. Kategorisering innebär inkodning i olika 

kategorier där likheter sorteras och grupperas och skillnader reduceras. Den stora textmassan 

struktureras så att den består av ett antal koder. (Fejes & Thornberg, 2009) Med hjälp av 

färgkodning av samtlig insamlad data, teori och empiri, har olika koder utsorterats och markerats. 

För att välja ut vilka koder som ska användas har substantiv kodningsmetod använts. Det innebär 

att kodningen utgår från den redan insamlade datans kärnområden för att sedan gå igenom texten 

utefter dem. (Fejes & Thornberg, 2009) De kärnområden som valts ut är försäljningsbudget, 
välinformerad om budget, delaktighet i uppförandet av budgeten, måluppsättning, ökad prestation och 
motivation i samband med belöning, ökad prestation och motivation på grund av andra faktorer, 
gemensam budget/belöning, enskild budget/belöning, monetära belöningar, ickemonetära belöningar 
samt negativa konsekvenser av monetära incitament. Den data som inte tillhör några av dessa 

kärnområden lades åt sidan. Efter att all data gåtts igenom och kodats har varje kärnområde 

utretts. Den data som inte fått någon kodning har analyserats. Är detta relevant data för studien 

har den fått en egen kodning. Är den inte relevant har vi undersökt om den är nödvändig över 

huvud taget eller om den kunnat sållats bort.  
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2.5 Trovärdighet 
Reliabilitet och validitet i en kvantitativ inriktad studie utgör väldigt viktiga kriterier vid 

bedömningen av studien. Det är även vanligt att använda sig utav dessa begrepp i en kvalitativ 

studie men då läggs betydligt mindre vikt på mätningen. Däremot finns det även andra 

ståndpunkter kring hur tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar ska bedömas. Vissa författare 

som menar att kvalitativa forskningar ska värderas och bedömas på helt andra kriterier än vilka 

kvantitativa forskare använder sig utav. Detta för att det anses vara nödvändigt att ange i detalj 

metoder och termer för att bedöma kvaliteten i studien. Begreppen reliabilitet och validitet 

formuleras om och de två grundläggande kriterierna för bedömningen blir istället trovärdighet 

och äkthet. (Bryman & Bell, 2013)  

 

I denna studie används trovärdighet och äkthet som kriterier för bedömningen istället för 

reliabilitet och validitet. Den huvudsakliga anledningen till att det finns tveksamheter för att 

använda reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie, beror på att kvantitativa forskare utgår ifrån 

att det finns en enda och absolut sanning om verkligheten och forskaren har som uppgift att 

avslöja den (Bryman & Bell, 2013; Ryen, 2011). I vår studie anser vi, precis som dessa författare, 

att verkligheten inte nödvändigtvis har en absolut sanning utan att det kan finnas flera 

beskrivningar av den.  

2.5.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet i en studie inbegrips bland annat av att säkerställa att resultatet bekräftas av de 

personer som studerats i forskningen (Bryman & Bell, 2013). Samtliga respondenter i denna 

studie har fått läsa igenom sammanställningen av respektive intervju och bekräfta att 

informationen stämmer med vad respondenten velat förmedla. Syftet med denna 

respondentvalidering har således varit att styrka studiens tillförlitlighet.  

2.5.2 Överförbarhet 
Överförbarhet uppnås genom att ge detaljerad information om miljön som studeras. På detta sätt 

kan läsaren själv, med hjälp av denna information, bedöma om resultatet kan överföras till andra 

miljöer. (Ryen, 2011) I vår studie har vi därmed försökt att ge tillräckligt med beskrivning om 

studien till läsaren så att denna ska kunna avgöra om resultatet är överförbart eller inte. 

2.5.3 Pålitlighet 
Pålitligheten fungerar som en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2013). Forskaren ska beskriva hur studien har genomförts för att samma eller åtminstone ett 

liknade resultat skulle kunna uppnås vid upprepning av studien (Ryen, 2011). 

 

Eftersom arbetsprocessen beskrivs utförligt i arbetet skulle ett liknade resultat kunna uppnås vid 

en upprepning av vår studie. Men i och med att detta är en tvärsnittsstudie, där samtlig empiri 

insamlats vid ett enda tillfälle med respektive respondent, baseras resultatet endast på den 

information som samlats in vid just det tillfället. Hänsyn tas inte till huruvida informationen 

förändrats sedan dess eller sett annorlunda ut innan. I denna typ av studie blir resultatet till stor 

del beroende på kontexten vid insamlingen av informationen samt betydelsen av de olika ämnen 

som diskuteras hos respondenterna vid just det tillfället. (Bryman & Bell, 2013) Vi har exempelvis 

redovisat våra intervjufrågor som ställts till respondenterna för att underlätta en upprepning av 



 
 

10 

studien. Men eftersom frågorna är öppna och det vid många gånger även ställts följdfrågor blir 

det svårt att uppnå samma svar från respondenterna vid en upprepning.   

2.5.4 Konfirmering 
Även då det för en forskare är svårt att vara hundraprocentigt objektiv i sina formuleringar och 

handlingar går konfirmering, eller bekräftelse, ut på att forskaren i sin studie strävar efter att vara 

så neutral och opartisk som det är möjligt. Forskaren ska med andra ord låta sina personliga 

värderingar och antaganden stå utanför studien. (Bryman & Bell, 2013) Vi har under hela studien 

arbetat för att hålla oss så objektiva som möjligt, i synnerhet i utformningen av intervjufrågorna 

samt under själva intervjuerna. En ansträngning har eftersträvats för att inte låta egna tankar eller 

eventuella omedvetet dragna slutsatser från teorin prägla formuleringar eller inställning under 

intervjuerna.  

2.5.5 Äkthet 
Det finns många olika sätt att beskriva autenciteten, det vill säga äktheten, i en studie. Bland annat 

nämns det av Bryman & Bell (2013) att äkthet uppnås om studien ger en rättvis bild av de olika 

ståndpunkter och värderingar som finns i den gruppen av människor som studeras. I och med att 

vi intervjuat två personer på varje företag får empirin flera vinklar än en, vilket ger studien en mer 

rättvisande bild av hur det ser ut och fungerar på respektive företag, än om endast en person hade 

intervjuats.  

2.5.6 Metodkritik 
En kvalitativ studie kan ofta kritiseras för att den är alldeles för subjektiv i den meningen att en 

forskares uppfattningar och val av undersökningsfrågor präglar studiens resultat (Bryman & Bell, 

2013). Vi har i denna studie eftersträvat ett så neutralt förhållningssätt som möjligt, men att 

undersökningspersonerna på något sätt påverkats av oss som utredare är ändå sannolikt.  

 

Att metodvalet fallit på genomförandet av intervjuer kan dessutom ses påverka tillförlitligheten 

negativt då frågorna som ställs är i förväg valda av forskaren, de är således till viss del ledande. 

Vetenskapligheten kan även den kritiseras eftersom den kvalitativa metoden är väldigt 

personberoende - olika svar erhålls beroende på vem du frågar. (Ryen, 2011)  

 

Två andra problem med en kvalitativ studie är att den generellt är väldigt svår att replikera och 

generalisera ifrån (Bryman & Bell, 2013). Vi har intervjuat två personer på respektive företag, 

men frågorna kan ändå upplevas som relativt subjektiva och därmed erhålls olika svar beroende 

på hur varje enskild individ upplever det. Personen i frågas förförståelse för ämnet och 

livssituation är också faktorer som kan påverka. Ytterligare några personer skulle ha kunnat 

intervjuats på varje arbetsplats om mer tid hade prioriterats till detta. Då hade dock andra delar i 

studien fått försakats. En annan aspekt som är av betydelse att nämna är att intervjupersonerna 

besvarat samtliga frågor så sanningsenligt de kan utifrån deras egen uppfattning. Detta är dock 

inte per automatik exakt samma sak som hur verkligheten egentligen ser ut. Till exempel kan de 

påverkas mer av olika sorters belöningar än vad de själva tror eller är medvetna om. Däremot är 

detta problem svårt att gå runt för oss som forskare då vi inte kan göra egna tolkningar av vad 

respondenterna säger.  
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Resultatet i empiriavsnittet påverkas också av att de undersökta företagen har olika storlek och 

bedriver olika verksamheter, detta leder följaktligen till olika svar. Det respondenterna uppger är 

också väldigt beroende på sin kontext, till exempel när, var och hur intervjun gick till. Svaren skulle 

troligtvis få en annan innebörd om de lyftes ur sitt sammanhang.  

 

Vi som utredare har dock inte i förväg haft någon större kunskap inom forskningsämnet och vi har 

inte heller utgått från något önskat resultat i studien. Detta gör att vi ännu mindre drivit resultatet 

åt något givet håll, utan arbetet har fått ta den riktning som blivit naturligt.  

 

2.5.7 Källkritik 
I studien har både primär- och sekundärdata använts. Enbart sådana källor som upplevts 

trovärdiga och neutrala har använts i studien. För att säkerställa detta har alla källor granskats 

noggrant och syftet med publiceringen av dessa har undersökts. I studien används inte sådana 

källor som kan ha en vinning av att publicera sin teori eftersom det då inte kan anses vara en 

objektiv källa. Datan kan då ha manipulerats för att framhäva ett visst resultat. 

 

I de fall sekundärdata använts har den noggrant valts ut och kontrollerats. Det har undersökts 

varifrån datan kommer och vem det är som har tagit fram den. Då det varit möjligt har datans 

ursprungliga källa letats fram och bearbetats. Detta för att datan inte ska ha skrivits om och 

tolkats i flera led. Inom studiens valda ämne finns det en del tidigare studier gjorda, vilket innebär 

att flera vetenskapliga artiklar som grundar sig på tidigare vetenskapliga studier har kunnat 

användas. Dessa har varit väldigt nyttiga i strävan efter att styrka trovärdigheten på denna studie. 

En vetenskaplig artikel skriven av Bonner & Sprinkle har använts vid flertalet tillfällen då den 

hänvisar till många bra tidigare studier. Eftersom många andra vetenskapliga artiklar som hittats 

hänvisar till den artikeln upplever vi att den är tillförlitlig. Då det är ursprungskällan har den 

använts istället för att hänvisa till de andra artiklarna som hittats. Ett par av källorna som använts 

är några år gamla, men då detta innehåll mestadels berör människors mentala påverkan på grund 

av olika belöningar och stimuli bedöms dem ändå som trovärdiga då inte några nyare studier som 

säger emot dessa hittats.  

 

Syftet med denna studie var inte att intervjua personer som var experter inom ett visst område. 

Istället låg fokus på att intervjua säljpersonal utan någon speciell förkunskap och därför var 

egentligen inte valet av respondenter det viktigaste i studien. Viktigt var däremot att de företag 

respondenterna arbetade på passade in för studiens syfte. Studiens syfte kan upplevas som 

känsligt för berörda personer vilket kan påverka respondenterna. I denna studie upplevdes dock 

inte respondenterna tycka att ämnet var känsligt eller att de var motvilliga att svara på några 

frågor. Tvärtom möttes studien med stort engagemang och intresse. Det upplevdes inte heller 

som att respondenterna tyckte att det var jobbigt eller att de blev hämmade av att intervjun 

spelades in. Här kan anonymiteten ha spelat stor roll.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras teori om budget i allmänhet med en fördjupning inom försäljningsbudget. Även 
teori om olika typer av belöningar samt dess påverkan på människor redogörs. 

3.1 Styrning med budget 
Det var först på 1970-talet som benämningen ekonomistyrning började användas allmänt. Alla 

företag använder sig av ekonomistyrning men i olika grad och på olika sätt. (Greve, 2009) Syftet 

med ekonomistyrning är att få företaget att nå sina strategiska mål (Ax, Johansson & Kullvén, 

2012). För att nå dessa strategiska mål används ekonomisystem som exempelvis kalkylering, 

internredovisning och budgetering (Greve, 2009). 

3.1.1 Budget 
Ett företag använder en budget för att planera och förbereda sin framtida verksamhet. Företaget 

behöver till exempel planera vilka investeringar som ska göras, om personalen ska utbildas, vilka 

varor som ska beställas med mera. Verksamhetens framtid ska bedömas och planeras men det 

sker under osäkerhet vilket även det behöver beaktas i budgeten. (Andersson, 2013) Budgeten 

används som ett styrinstrument och syftet är att hjälpa till att uppfylla målen, dimensionera, 

samordna, kontrollera verksamheten samt vägleda personalen (Carlson 2007). För att uppnå 

målen måste lämpliga åtgärder vidtas och någon bör ha ansvar för de åtgärderna. För att 

formulera en relevant budget måste det alltså finnas mål för verksamheten och företagsledningen 

måste ha viss kunskap för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör tas för att uppfylla målen. 

(Andersson, 2013) 

 

En budget kan mätas i monetära termer men även i ickemonetära termer som till exempel i tid, 

antalet kunder och så vidare (Andersson, 2013). En budget kan även formuleras med olika 

tidsperspektiv. Den vanligaste budgeten utformas över ett år, dels för att räkenskapsåret sträcker 

sig över ett år, men även för att det är svårt att formulera en realistisk budget för en längre 

tidsperiod med dagens förändringstakt. Ettårsbudgeten delas sedan upp i delbudgetar, oftast 

månadsvis, för att det ska bli lättare att följa verksamhetens utveckling. (Greve, 2009) Det är dock 

vanligt att företagen även gör budgetar över längre perioder men då är syftet oftast att se hur 

verksamheten kommer att se ut i framtiden (Carlson, 2007). 

 

Planering och budgetering är tillsammans ett betydande styrsystem för finansiella resultat. 

Planeringen kan vara uppdelad i olika delar. I den strategiska planeringen planeras strategiska 

projekt och andra idéer som till exempel kan vara till för att styra vad de anställda gör. I 

verksamhetsplaneringen görs till exempel listor över arbetsuppgifterna som hjälper de anställda 

att veta vad de ska göra. Det finns inte alltid en tydlig koppling till ekonomin men planeringen 

hjälper till att styra de anställdas beteende och är därmed en viktig del i ekonomistyrningen. 

(Malmi. & Brown, 2008) 

  

I de flesta företag är användningen av budgeten väldigt omfattande. Det kan bero på att budgeten 

väver ihop alla lösa trådar i verksamheten och utformar en omfattande planering med många olika 

syften. Några syften kan till exempel vara att planera de anställdas prestationer och sedan 

utvärdera den verkliga prestationen efter budgetperiodens slut. (Malmi & Brown, 2008)  
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Det finns tre huvudbudgetar som ett företag kan upprätta: resultatbudget, budgeterad 

balansräkning och likviditetsbudget. Alla företag följer i princip samma struktur för 

huvudbudgetarna men vilka delbudgetar som används varierar mellan företagen. 

Huvudbudgetarna ger en överblick över företaget och dess struktur. Därmed är de en bra 

utgångspunkt för planering, samordning och riskbedömning. (Carlson, 2007) 

  

I resultatbudgeten sammanställs de budgeterade intäkterna och kostnaderna. Den upprättas 

oftast för ett år och kan ses som en planering för framtiden och en resultatprognos. 

Resultatbudgeten kan också visa hur ansvar kan struktureras inom verksamheten och hur arbetet 

kan delegeras mellan enheter. (Andersson, 2013) En resultatbudget kan delas upp i delbudgetar 

som sedan läggs ihop till den sammanlagda resultaträkningen. Delbudgetarna kan till exempel 

vara försäljningsbudget, omkostnadsbudget, inköpsbudget, personalbudget, investeringsbudget 

och finansieringsbudget. Vilka delbudgetar ett företag väljer att göra beror på hur deras 

verksamhet ser ut. (Carlson, 2007) 

3.1.2 Försäljningsbudget 
En försäljningsbudget är en budget över ett företags förväntade försäljning eller omsättning. I 

försäljningsbudgeten måste företagsledningen försöka förutse hur mycket som ska säljas samt till 

vilket pris. Försäljningsbudgeten är viktig eftersom den är en utgångspunkt för de andra 

delbudgetarna. Hur mycket företaget planerar att sälja styr exempelvis hur mycket som ska köpas 

in och hur mycket personal som behövs. För att få en bra total resultatbudget måste därför ett 

noggrant arbete göras från början med försäljningsbudgeten. (Greve, 2011) 

  

Utgångspunkten för försäljningsbudgeten är en uppskattning av marknaden och kunderna. Det är 

svårt att förutse framtiden eftersom marknaden ständigt förändras och konkurrensen varierar, 

men genom noggrann strukturering blir det lättare. (Carlson, 2007) En bra början kan vara att 

titta på vilka kunderna är och vilka produkter de köper, men vad som är viktigt beror på vilken typ 

av företag det är. Nästa steg kan vara att titta på produkternas priser. Här kommer marknaden 

och konkurrenterna att spela in men även hur företaget väljer att förpacka och sälja sina 

produkter. Det viktigaste att tänka på i arbetet med försäljningsbudgeten för att undvika vanliga 

fällor är att uppskatta kunderna och priserna individuellt. Detta är något som säljpersonalen ofta 

har stor vetskap om. (Carlson, 2007)  

3.1.3 Personalens betydelse i budgetarbetet 
Att säljpersonalen och marknadsansvariga i företaget oftast har en mycket bra kunskap om 

kunderna är tydligt enligt Carlson (2007) och det är därför givande att de deltar i budgetarbetet. 

Att chefer och personal deltar i budgetarbetet gör även att de engagerar sig i styrningen av 

organisationen eftersom de direkt blir inblandade i beslutsfattandet och målsättningen. (Carlson, 

2007) Dunk (1992) har genomfört en studie där deltagarna beskriver att de i och med att de 

deltar i budgetarbetet kan välja olika tillvägagångssätt och därmed sedan ändra sitt sätt att utföra 

uppgifter på. Eftersom budgeten vanligen är en väsentlig del av en organisations strategi som ger 

riktlinjer och utvärderar individuella och totala prestationer ger deltagandet i budgetarbetet 

cheferna och personalen en möjlighet att utöva kontroll över deras ansvarsområde. (Dunk. A, 

1992) 
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Det har visat sig att tillfällen då individer har kontroll och ansvar på sin arbetsplats har ett positivt 

samband med hur de trivs på jobbet. En studie som har gjorts i fyra olika länder visar även den att 

en individs kontroll över arbetet påverkar trivseln positivt. (Dunk. A, 1992) Vroom (1964) som är 

refererad i Dunk (1992) drog i sin studie om arbete och motivation slutsatsen att de som trivs på 

sina arbeten är de som har möjligheten att påverka. 

 

Genom att ha engagerad personal som trivs på jobbet ökar oftast prestationerna hos de anställda, 

vilket i sin tur leder dem till att arbeta för att uppnå bättre resultat. Med andra ord blir 

arbetsmotivationen högre. För att uppnå maximal effektivitet är det även av stor vikt att 

personalen känner väl till företagets affärsidé och mission. Det är då som kvaliteten och 

produktiviteten hos en anställd kan maximeras. Som anställd behöver man kunna se helheten och 

sambandet mellan insatsen och resultatet. (Lindblom, 1996) 

 

Enligt Lindblom (1996) leder högre arbetsmotivation till bättre resultat i arbetet, både kvalitativt 

och kvantitativt. Bättre resultat bör således leda till högre belöningar för att de anställda ska 

bibehålla motivationen. Bättre belöningar i sin tur leder till större intresse hos de anställda att nå 

goda resultat, större kunskaper och bättre sätt att utföra det arbete som uppmuntras och 

premieras. Det ena leder till det andra och uppfylls de olika nivåerna resulterar detta i en god 

spiral. (Lindblom, 1996) 

3.2 Belöningssystem 
Belöningssystemet finns till för att motivera och engagera de anställda. Systemet tillämpas för att 

kunna göra en distinkt koppling mellan företagets resultat och personalens belöningar. Det är 

dessutom viktigt att systemet grundar sig på tydliga mål som är knutna till en positivt påverkan på 

företagets effektivitet. (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002) 

3.2.1 Belöningars påverkan på personalen 
Det är alltså viktigt att belöna personalen för att behålla personalen samt motivationen hos dem. 

Det är också viktigt för att kunna styra verksamheten samt för att de ska prestera som önskat, 

vilket sätt personalen vill belönas på för att bli nöjd kan variera. Belöningar utgörs ofta av lön men 

kan även bestå av olika typer av förmåner och bonusar. En belöning kan dessutom vara både 

monetär och ickemonetär. En monetär belöning kan vara övertidsersättning, bonus eller 

vinstutdelning. En icke monetär belöning kan istället vara bra arbetstider, utbildning eller bekväm 

arbetsmiljö. Även attribut och statussymboler, uppskattning, mer resurser, 

utvecklingsmöjligheter eller en chans till att kunna påverka, är belöningar som man som anställd 

kan värdera högt. För oss människor kan det vara minst lika viktigt att bli sedda och utöver vår 

familj och närstående, är vår chef och våra arbetskamrater några av de personer som påverkar 

vårt välbefinnande och trivsel mest. (Gatu, 2006; Lindblom, 1996) 

3.2.2 Belöningsstrategi 
Att belöna de anställda kan ses som en del av företagets strategi och kan bidra till 

konkurrenskraften. Varje företag bör utveckla sin egen strategi för att ta fram sitt 

belöningssystem och inte använda en färdig. Företaget bör ha kunskap om olika förutsättningar 

som gäller för det egna företaget och därefter formulera strukturen. (Saltsa, 2006) 
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När ett företag utvecklar sin strategi bör det se både till den yttre och inre miljön. Den inre miljön 

kan dock ses som viktigare än den yttre eftersom den omfattar organisationens kultur. (Saltsa, 

2006) Monetära belöningar, exempelvis i form av lön och bonusar, upplevs av många som det 

tydligaste tecknet på arbetsgivarens värdering av den anställdes prestationer i arbetet. Detta 

beror till stor del på att den är mätbar och ofta används för jämförelse. Detta till trots finns det 

många andra uttryck för värdering som påverkar oss mycket mer i vårt vardagliga arbete och i 

vårt beteende på arbetsplatsen än vad vi kan tro. Dessa faktorer är viktiga att utreda för 

ledningen för att de ska kunna påverka personalens beteende. Vissa företag eller organisationer 

skulle svara nej på om det förekommer belöningssystem i deras verksamhet. Detta är dock en 

sanning med modifikation då det i alla verksamheter finns handlingar som premieras och 

bestraffas mer än andra, även om det inte handlar om uttalande belöningar eller medvetna och 

uttänkta reaktioner. Inom företaget förekommer det alltid allmänna värderingar, vissa är uttalade, 

men vissa har inte alls diskuterats igenom. (Svensson & Wilhelmson, 1989) 

 

När det kommer till en undersökning av den yttre miljön bör företaget titta på till exempel lagar 

och regler, skattelagstiftning, arbetsrätt, inflationstakt och sociala relationer. Vissa faktorer är 

viktigare än andra. Stor vikt bör läggas vid konkurrenternas belöningsstrategi, arbetsmarknaden 

och företagets affärsstrategi. När de anställda ska belönas är det dock även viktigt att titta på 

kollektivavtalen, hur konkurrensen om personalen ser ut på marknaden och om det finns några 

fackföreningar inblandade. (Saltsa, 2006) 

3.2.3 Belöningsstruktur 
Belöningsstrukturen utformas i flera olika steg. Det första steget är att göra en beskrivning av 

arbetet och sedan att analysera och värdera arbetsuppgifterna. Därefter kan de olika nivåerna i 

belöningsstrukturen upprättas. Belöningsstrukturen är till för att hjälpa företaget att förverkliga 

sin belöningspolicy och den är tänkt att visa de anställda vad de kan uppnå och hur. 

Belöningsstrukturen består av olika nivåer som är kopplade till olika belöningar. De olika nivåerna 

kan antingen vara grundade på den enskilda individen eller på arbetet. I en individbaserad 

belöningsnivå är det viktiga inte hur bra arbetet är utan det viktiga är individens utveckling och 

kunskap. I en arbetsbaserad belöningsnivå däremot är det arbetet som är det viktiga och individen 

i sig värderas inte. (Saltsa, 2006)�

 

Det finns många olika belöningsstrukturer att välja mellan. En vanligt förekommande 

belöningsstruktur är till exempel “löne-trappan” som är åldersbaserad. I och med den strukturen 

belönas inte personalen för sitt arbete utan för sin ålder. (Saltsa, 2006) Det förekommer också att 

personal belönas efter hur länge de arbetat på företaget samt vilken branschvana de innehar 

(Svensk Handel & Handels, 2013). Belöningsstrukturen visar de anställda vilka kriterier som finns 

medan belöningssystemet faktiskt belönar de anställda (Saltsa, 2006).  

 

Ett sätt att belöna de anställda kan vara att göra det kollektivt, det vill säga att belöningen baseras 

på hur en grupp tillsammans presterar. Motsatsen till det är att belöna personalen individuellt 

beroende på den enskilda anställdes prestation. Det är också vanligt att kombinera personlig 

belöning och belöning i grupp, om verksamhetsarten bjuder in till detta. (Smitt et al., 2002)  

 

Schaeffner et al. (2015) beskriver hur grupper av människor tenderar att vara mer benägna att 

kommunicera bättre och vara mer effektiva om de arbetar mot ett gemensamt mål där de är 



 
 

16 

beroende av varandra. Att arbeta mot ett gemensamt mål bidrar också till att människorna i 

gruppen lättare kan åsidosätta eventuella personliga konflikter mellan varandra, ambitionen att 

nå det gemensamma målet ställer sig över detta. Att identifiera sig med en grupp som arbetar för 

något tillsammans medför ett känslomässigt band mellan gruppmedlemmarna och 

sammankopplas med en inre önskan av måluppfyllelse. (Schaeffner, M. et al, 2015) 

 

Aimea, Meyer & Humphrey (2010) som refereras i Ladley, Wilkinson och Young (2015) påpekar 

däremot att det trots hundratals studier beträffande gruppbelöningar varit svårt att fastställa 

exakt hur effektiva de egentligen är. Ladley, Wilkinson och Young (2015) påvisar dock i sin 

forskning att belöningar på gruppnivå överträffar enskilda belöningssystem i de flesta fall. Den 

enda gång de individuellt baserade systemen överträffar de på gruppnivå är när de enskilda målen 

även gynnar målen för hela gruppen. 

 

Även om belöningar och kompensationer ofta är kopplade till styrning så finns det andra 

anledningar att använda sig av dem. Det kan till exempel vara för att behålla sina anställda och 

uppmuntra företagets kultur. Eftersom det finns flera olika anledningar till att använda sig av 

belöningar och kompensationer är det viktigt att överväga olika alternativ och studera deras 

koppling till olika typer av styrning. (Malmi & Brown, 2008)   

 

Syften till att upprätta ett väl fungerande belöningssystem kan vara bland annat att skapa en 

känsla av gemenskap och vi-känsla, trigga till goda prestationer, behålla personal som man vill ha 

kvar i företaget eller att ge företaget en bra konkurrenskraft utåtsett när det gäller rekrytering av 

ny personal. Ett belöningssystem är väl upprättat om ledningen medvetet lyckats premiera de 

rätta handlingarna för att de anställdas interaktioner och beteenden ska generera ett effektivt 

arbetssätt och en bland personalen upplevd motivation och arbetstillfredsställelse. (Svensson & 

Wilhelmson, 1989) 

3.3 Monetära belöningar  
Som tidigare studier ovan har visat samt som Bonner & Sprinkle (2002) berättar är den generella 

hypotesen angående effekterna av incitament att det leder till högre prestation och ansträngning 

än om personerna inte får något incitament. Men Bonner & Sprinkle (2002) menar även att 

monetära incitament har större påverkan än övriga incitament. 

 

Monetära incitament brukar tilldelas de anställda om personerna i fråga har uppnått ett mål så 

som till exempel en budget. Målet är ofta uppsatt under en längre period och visas genom 

resultatmått. Detta för att kunna mäta varaktigheten av prestationen och ansträngningen hos 

personerna under vissa perioder och om de har uppnått målet. Varaktigheten av prestationen 

avser den tid som personerna ägnar till att utföra en viss uppgift eller aktivitet. (Bonner & 

Sprinkle, 2002) 

  

Rent instinktivt gör monetära incitament att personer ökar prestationens varaktighet genom att 

exempelvis välja att ta kortare raster eller arbeta övertid. Men dessa effekter av monetära 

incitament på varaktigheten kan också visas i laboratorieexperiment. Dessa laboratoriestudier 

visar effekterna under längre perioder. Ett av dessa laboratorieexperiment är Kanfers (1990) som 

är refererad i Bonner och Sprinkle (2002) där personerna i studien arbetar helt i sin egen takt och 
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de styr även över all sin tid. Personerna kan alltså lämna uppgiften när de vill. Sedan mäts det hur 

lång tid det tar för individerna att slutföra uppgiften eller aktiviteten. (Bonner & Sprinkle, 2002) 

 

Detta visar hur mycket uppmärksamhet en person ägnar åt en uppgift under en viss period, alltså 

hur effektivt en person arbetar, och hur denna intensitet påverkas av belöningar. Resultatet av 

laboratorieexperimentet visar att ekonomiska incitament har teoretiskt positiva effekter på 

prestationen och ansträngningens intensitet. De anställda ökar alltså sina intellektuella resurser 

om de vet att det kommer belönas vid måluppfyllelse vilket leder till högre prestation och 

ansträngning till att klara uppgiften. Alltså blir personalen mer effektiv för företaget. (Bonner & 

Sprinkle, 2002) 

 

Enligt Vroom (1964) som är refererad i Bonner och Sprinkle (2002) finns en teori angående 

förväntningar som menar att individer agerar för att maximera förväntad tillfredsställelse med 

resultatet och att motivationen i en viss situation är en funktion utav två faktorer. Motivationen 

skapas alltså utav två faktorer som leder individer till att välja en viss nivå av sin prestation som 

leder till det önskade resultatet. Den första faktorn handlar om förhållandet mellan prestation och 

ett visst resultat, exempelvis en viss lön vid en viss prestation. Den andra faktorn handlar om 

attraktionskraften i resultatet. Individens motivation blir alltså sannolikt högre när ersättningen 

baseras på prestation, på grund av både ökad förväntning av prestationen och resultatet samt en 

ökad attraktionsnivå av resultatet. (Bonner & Sprinkle, 2002) 

 

Monetära incitament har klart större påverkan på prestationen än inget incitament alls, men 

pengar kan också ha större påverkan än andra incitament menar Bonner och Sprinkle (2002). 

Detta kan bero på att pengar är avgörande för att kunna köpa materiella ting men det kan också 

bero på att pengar har ett symboliskt värde genom exempelvis status i samhället. 

 

Enligt Bonner och Sprinkle (2002) så bör alltså företaget använda resultatmål i samband med 

ekonomiska incitament för att motivera de anställda till högre prestation och för att även öka 

varaktigheten av prestationen. De funderar dock över om måluppfyllelse kopplat till incitament är 

effektivare än om de hålls separata, men de menar att det är viktigt att inte sätta upp för svåra mål 

utan måttliga mål för att motivationen ska bibehållas. De ser även att motivationen av belöningar 

kan bero en hel del på skickligheten i arbetet hos individen. Om en individ tilldelas en uppgift som 

den inte har kompetens för att slutföra, ökar inte prestationen trots monetära incitament eftersom 

prestandaökningen ändå inte kommer leda till måluppfyllelse och därmed belöning. Detta kan 

förklaras genom att individer med hög kompetens är mer benägna att välja lön där ökad prestation 

leder till monetära incitament medan en individ med lägre kompetens hellre vill ha fast lön.    

 

Enligt Lindblom finns det två gängse sätt att sätta  monetära belöningar. Alla anställda får lika 

mycket betalt eller löner sätts efter insats och prestation. Två grundbultar kvarstår dock alltid vid 

lönesättningen: vad är det chef eller företagsledare egentligen vill betala för? Och vad vill den 

anställda få betalt för att göra ett helhjärtat och hundraprocentigt arbete i företaget, stanna kvar 

och fortsätta utvecklas? Här bör, i den bästa av världar, arbetsgivare och anställd mötas för att 

båda ska bli nöjda. (Lindblom, 1996) 
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3.3.1 Negativa konsekvenser av monetära belöningar 
En studie av Kvaløy, Nieken och Schöttner (2015) visar däremot på att belöning i form av pengar 

sänker prestationen om belöningen inte åtföljts av muntlig motivation. Detsamma gäller när 

personal endast får muntlig motivation och ingen monetär belöning. Får personal däremot båda 

av dessa faktorer ökar prestationen. Dessa effekter visar sig dessutom på kvaliteten av det 

utförda arbetet, enligt samma studie. Författarna menar på att enbart belöning i form av pengar 

leder till mer misstag i arbetet. Monetära belöningar kan minska personalens inre och naturliga 

motivation genom att sänka deras tilltro till sin egen förmåga. Är värderingen av den monetära 

belöningen väldigt hög kan även det påverka självförtroendet negativt. Här gör alltså den 

muntliga motivationen den stora skillnaden. Får personen i fråga belöning i form av pengar när 

den uppnått olika mål och även muntlig motivation tenderar resultatet och prestationen att bli 

mycket bättre. Enligt studien ovan ökar prestationen med hela 20 procent och misstagen minskar 

med mer än 40 procent. (Kvaløy et al., 2015) 

 

Lundqvist (2013), föreläsare inom ledarskap och chefscoach, hävdar bestämt att pengar är ett 

dåligt och dyrt sätt att motivera personal på. Han menar att säljares prestationer minskar om 

lönen till stor del är provisionsbaserad. Anledningarna till detta är dels att de monetära 

belöningarna minskar personalens inre motivation. Om du som anställd vid tillfällen får ersättning 

för att göra extra insatser kommer du i framtiden att bli missnöjd om du inte får samma 

kompensation vid liknande tillfällen. Detta beror på att vi människor har lätt att tillvänja oss denna 

gottgörelse och en så kallad habituering uppstår, det vill säga att vi som människor vänjer oss och 

bara vill ha mer för att bli nöjda. Företaget behöver då höja betalningarna successivt för att skapa 

samma motivation hos de anställda. Dessutom minskar människors förmåga till att lösa problem 

och tänka kreativt när man betalar dem för att göra det, jämfört med att andra faktorer gör att 

personen i fråga känner  ett inre driv av att lösa problemet. (Lundqvist, 2013) 

 

Ytterligare en sämre effekt av att belöna personal monetärt är, enligt Lundqvist (2013), att det 

uppmuntrar människor till att ta genvägar och slarva på de uppgifter som är viktiga att utföra men 

som inte ger någon belöning när den anställda utför dem. Detta kan resultera i ett sämre utfört 

arbete då dessa uppgifter lätt kommer i kläm och bortprioriteras. Belöningar i form av pengar kan 

ibland även framhäva negativt beteende. Det kan till exempel handla om att de anställda känner 

sig omotiverade eller tvivlar på sin egen förmåga och kunskap att utföra en viss uppgift. 

Prestationen och kreativiteten riskerar att försämras eftersom de anställda indirekt uppmuntras 

att tänka kortsiktigt. Belöningen i sig blir målet, istället för att långsiktigt bygga upp arbetsresultat 

som på sikt blir mer lönsamma för företaget. (Kvaløy et al., 2015; Lundqvist, 2013) 

 

När företag kontrollerar sina anställda med yttre belöningar använder de sig av något som heter 

transaktionellt ledarskap, det vill säga att de anställda utför ett uppdrag åt arbetsgivaren i utbyte 

mot pengar. I och med ett transaktionellt ledarskap tar inte arbetsgivaren hänsyn till att de 

anställda kan ha egna motiv för att utföra uppdragen utan gör det endast för pengarna. De flesta 

människor vill känna att deras arbete är meningsfullt och att de gör någon nytta. Det kan därför 

vara mer framgångsrikt för företaget att identifiera de anställdas egna motiv och dragningskraft 

till sitt arbete för att lyckas motivera dem utefter dessa. (Pink, 2010)  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras den empiri som erhållits i och med intervjuerna. Samtliga respondenter har 
angivits med fiktiva namn.  

4.1 Företag 1 
Företag 1 är ett företag med cirka fem anställda som har timlön som grundlön. De anställda får dessutom 
en enskild belöning i form av pengar när den gemensamma försäljningsbudgeten uppnås. 

4.1.1 Intervju den 18 april 2016: Respondent 1  
 

Rut Bergqvist:  

”Har jag bra kollegor som motiverar varandra och hjälps åt så 
ökar det min prestation.”  
  

Bergqvist berättar att de anställda på hennes arbetsplats är välinformerade om budgeten. Det 

finns tydliga mål och nyckeltal uppsatta som de anställda kan ta del av. Hon uppger att företagets 

budget baseras helt på föregående års resultat och därför är inte de anställda med i uppförandet 

av budgeten. Företaget har även en separat budget för varje dag och belöningen fås i tre steg vilka 

är grundade på hur många procent över budgeten de sålt för den dagen.  

  

Budgeten finns alltid i bakhuvudet under arbetsdagen, uppger Bergqvist, och därmed försöker 

hon hela tiden att öka sin prestation för att kunna uppnå den. Men om målet blir orimligt att nå 

avtar motivationen. Vissa dagar då Bergqvist kan känna att det är näst intill omöjligt att uppnå 

dagens budget på grund av olika anledningar kan hon ibland släppa budgeten och inte anstränga 

sig lika mycket. Däremot uppger Bergqvist att hon börjar varje dag med avsikten att uppnå den. 

Hon börjar dagen med den avsikten mycket på grund av att belöning väntar om personalen 

uppnår målet. Respondenten tycker att en belöning gör mycket för motivationen och att hon vill 

försöka öka sin prestation om hon vet att hon får något för det. Hon säger att om hon inte skulle få 

en belöning skulle hon inte sträva efter att uppnå budgeten på samma sätt. Bergqvist är dock 

tydlig med att hon oavsett belöning vill göra ett bra arbete och prestera men att det absolut 

hjälper med en belöning i åtanke. 

  

Bergqvist berättar även att det inte enbart är belöningar som påverkar hennes prestation på 

arbetet utan även en del andra faktorer. Hon säger att det för henne är väldigt viktigt att hon trivs 

på arbetsplatsen och att hon har bra kollegor. ”Har jag bra kollegor som motiverar varandra och 

hjälps åt så ökar det min prestation.”  

 

Hon berättar att de på arbetsplatsen har en del olika tävlingar för att motivera personalen. Det är 

både tävlingar mellan de olika företagen i koncernen och de anställda individuellt. Priserna i 

tävlingarna kan exempelvis vara presentkort eller en middag på någon fin restaurang. 

  

Trots att Bergqvist har budgeten i bakhuvudet under dagen berättar hon att det egentligen inte är 

jätteviktigt att uppnå budgeten utan hon ser det mer som ett plus i kanten om hon gör det. Hon 
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tror däremot att det är svårare att inte känna press för cheferna och ledningen som kanske har 

mer press på sig ovanifrån. Respondenten berättar också att de anställda inte bryr sig så mycket 

om helheten och företagets resultat. Att de uppnår budgeten betyder för dem mest lite extra 

pengar i månaden. 

  

Bergqvist tror inte att det skulle fungera om varje anställd hade en enskild budget på hennes 

arbetsplats. Hon tror att detta skulle leda till för mycket konkurrens mellan de anställda och att 

detta skulle skapa negativ stämning och osämja. Det skulle inte heller vara gynnsamt för företaget 

då det arbetar i team på arbetsplatsen. Hon tror däremot att det skulle kunna fungera på andra 

typer av företag där de anställda inte arbetar i team på samma sätt som på hennes arbetsplats. 

  

Den största fördelen med att få en belöning vid uppnådd budget, berättar Bergqvist, är att de 

anställda blir effektivare. Hon tycker även att det är bra att ha en budget att jobba mot eftersom 

det då finns tydliga mål. Men hon tror att hon skulle försöka vara lika motiverad och arbeta hårt 

trots att hon inte visste om budgeten och inte heller fick någon belöning när den uppnåtts. 

 

Eftersom hon inte räknar med att uppnå budgeten varje dag och det inte är något som är 

avgörande för hennes grundlön tycker hon inte att belöningen är helt avgörande för hennes 

prestation. Däremot nämner hon än en gång att belöningen är en väldigt bra morot för att 

prestera på topp under dagen. Bergqvist vill försöka sälja så mycket som möjligt och uppnå målen 

oavsett men hon tror att om hon var mer beroende av belöningen, till exempel om hon fick 

provision, så skulle det spela ännu större roll och motivationen skulle kanske påverkas 

annorlunda. 

  

Bergqvist är väldigt nöjd med de belöningar företaget har valt att ha. Hon tycker att det är bra 

med en belöning i form av pengar som de anställda får enskilt. Det är även bra att det finns 

tävlingar mellan företagen eftersom det då finns chans att få en kollektiv belöning. Hon säger att 

det är viktigt att hålla en bra sammanhållning på arbetsplatsen och då kan sådana belöningar 

fungera bättre än individuella. Hon berättar att på arbetsplatsen går den enskilda och den 

kollektiva belöningen lite hand i hand. Uppnår de budgeten och får sin enskilda belöning är det 

större chans att de vinner mot andra företag i koncernen och då får de en kollektiv belöning. 

  

Det viktigaste för att Bergqvist ska maximera sin prestation är att hon har bra kollegor. ”Det ska 

vara kul att gå till jobbet och man måste trivas för att prestera.” Eftersom belöningen inte utgör en 

del av lönen tycker respondenten att det är viktigare med en trivsam arbetsplats, bra stämning 

och bra kollegor. Hon tror däremot att det beror väldigt mycket på vilken typ av arbetsplats man 

arbetar på. På respondentens arbeta jobbar de anställda väldigt tätt ihop vilket gör att de blir 

vänner även utanför arbetet. Hon tycker därför att det är kul med belöningar där de anställda får 

göra något tillsammans. Om Bergqvist istället hade arbetat enskilt hade hon tyckt att det var 

bättre med enskilda belöningar i form av pengar. 
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4.1.2 Intervju den 24 april 2016: Respondent 2  
 

Inger Larsson: 

”Jag blir jättemotiverad av att känna att jag är en del av teamet 
och att jag får beröm och blir peppad.” 

 

Larsson berättar precis som Bergqvist att de anställda är väldigt informerade om budgeten på 

arbetsplatsen. Larsson uppger att det finns fasta siffror dag för dag och månad för månad att ta 

del av för de anställda.  

 

Respondenten berättar även att de anställda inte är delaktiga i budgetarbetet på hennes 

arbetsplats eftersom budgeten helt grundar sig helt på föregående års försäljning. Larsson uppger 

att det är ett enkelt sätt att sätta upp budgeten men att den ibland kan bli lite missvisande 

eftersom den inte anpassas alls. Hon tycker att det borde läggas ner mer tid och arbete på 

budgeten för att få den lite mer rättvis och jämn under hela perioden, i dagsläget baseras varje 

dags försäljningsbudget på exakt samma dag föregående år. Hänsyn tas alltså inte till om det varit 

till exempel lön eller någon högtid året innan som haft stor påverkan på försäljningen och som då 

gör samma dags försäljningsbudget i år svåruppnåelig. Hon skulle å andra sidan inte själv vilja vara 

delaktig i budgetarbetet eftersom hon tycker att det skulle vara för tidskrävande. Hon tycker att 

det i sådana fall skulle vara chefen som justerade budgeten och inte de anställda. 

 

Larsson tycker att det är bra att ha en budget att rätta sig efter. Hon tycker att det för henne är 

väldigt viktigt med tydliga mål för att veta på vilken nivå hon bör ligga. Att hon sedan får en 

belöning när hon uppnår budgeten ökar motivationen ännu mer och gör att hon ökar sin 

prestation ytterligare.  

 

Det är inte bara belöningar i form av pengar som ökar motivationen utan Larsson tycker även att 

det är väldigt viktigt att få uppmuntran på jobbet och känna att hon är delaktig. ”Jag blir 

jättemotiverad av att känna att jag är en del av teamet och att jag får beröm och blir peppad.” 

Respondenten säger att uppmuntran gör att hon vill göra ett bra arbete och hela tiden utvecklas 

och bli ännu bättre. 

 

Larsson berättar precis som Bergqvist om de olika tävlingar som anordnas för de anställda, både 

enskilda och för företaget. Larsson tycker inte att de enskilda tävlingarna där de exempelvis  kan 

vinna presentkort, biocheckar eller vin gör så mycket för motivationen. Hon skulle då hellre vilja få 

belöningar som genererade lite extra pengar till lönen. Hon tycker däremot att det är motiverande 

med tävlingar för företaget där de som team vinner tillsammans. Då kan de till exempel få gå ut 

och äta eller göra något kul tillsammans. Sammanhållning är väldigt viktigt på arbetsplatsen 

berättar Larsson och därför tror hon att dessa sorters belöningar gynnar alla, både företaget och 

personalen. 

 

Larsson tycker att det oftast är en fördel att ha en budget att arbeta emot. Hon säger dock att det 

inte är så kul de dagar de går dåligt. ”Det finns en press att uppnå budgeten eller att iallafall vara 

nära att uppnå den.” Larsson berättar att de ofta uppnår budgeten på hennes arbetsplats och 
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därför blir inte pressen lika stor men hon tror att om det gick en längre tid utan att de skulle uppnå 

målen skulle det vara jobbigt. Hon tror även att de anställda skulle kunna känna att de inte är 

tillräckligt bra och att det kan bli något negativt. ”Målen är ju uppsatta av en anledning och då 

känns det som att man borde kunna nå dem. Annars kan man känna sig otillräcklig.” Larsson 

uppger att det är viktigt att budgeten ska vara uppnåelig för att prestationen ska ökas. Ibland när 

de märker att budgeten inte alls går att uppnå en viss dag så minskar motivationen och även 

prestationen. 

 

Larsson berättar att det troligtvis inte skulle fungera med enskilda budgetar på hennes 

arbetsplats. Hon tror att det skulle bli för mycket press på de anställda och skapa negativ 

stämning. Det skulle likaså bli konkurrens mellan de anställda vilket i slutändan skulle bli negativt 

för kunderna. Hon tror att om ledningen vill ha uppsikt på de anställdas enskilda prestationer så 

finns det andra sätt att göra det på som inte sätter samma press på dem. Larsson tror att det kan 

fungera med en enskild budget för en del personer men Larsson själv skulle tycka att det var 

väldigt jobbigt.  

 

Den största fördelen med att ha en budget är att det finns tydliga mål att arbeta emot menar 

Larsson. Det är lättare att se vilken nivå ledningen vill att de anställda ska prestera på. Hon tycker 

även att det är bra att de får en belöning vid uppnådd budget. ”Belöningen är som ett kvitto för en 

bra dag”. Om de inte fick någon belöning skulle alla dagar var lika. Nu uppmärksammas de dagar 

då de har uppnått budgeten och det känns bra när de går hem för dagen, berättar Larsson. Om 

dessa dagar inte skulle uppmärksammas skulle motivationen sjunka och det är bra att ha något att 

jämföra sin prestation med, uppger hon. Hon tror även att budgeten gör så att de anställda blir 

mer effektiva och att de skulle anstränga sig mindre om den inte fanns. 

 

Larsson säger att det viktigast för att hon ska maximera sin prestation är att de arbetar som ett 

team. Hon tycker att det är viktigt att alla arbetar tillsammans och inte fokuserar på sin egna 

prestation. Uppmuntran både från ledningen och kollegor är också väldigt viktigt. En annan viktig 

faktor som påverkar prestationen och motivationen enligt Larsson är arbetsmiljön. 
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4.2 Företag 2 
Företag 2 är ett företag med ca tio anställda. Samtliga anställda har provisionsbaserad lön samt en 
personlig försäljningsbudget. 

4.2.1 Intervju den 17 april 2016: Respondent 3  
 

Stefan Bodin:  

“Engagerade chefer som ser sin personal gynnar både de 
anställda och företaget” 

 

Bodin berättar att han har en individuell månads- och årsbudget för sin försäljning. Årsbudgeten 

består av det totala värdet för de tolv månadsbudgetarna tillsammans. Klarar han årsbudgeten får 

han en i förväg bestämd bonus, men han får dessutom en ytterligare bonus för varje 

månadsbudget han klarar för respektive månad. Detta gör att han kan misslyckas några månader 

om året med sina månadsbudgetar och ändå klara årsbudgeten om han gör tillräckligt bra resultat 

de övriga månaderna. Han berättar att företaget och/eller koncernen ibland dessutom upprättar 

olika säljtävlingar där vinnarna får åka på resor eller vinner en fysisk produkt, exempelvis 

elektronikprodukter.  

 

Respondenten uppger att han är insatt och välinformerad om sin budget eftersom det är hans 

personliga budget som han själv jobbar mot varje dag. Han berättar att månadsbudgeten, och 

således också årsbudgeten, baseras på hans försäljning föregående år samt en ytterligare 

försäljningssumma i form av värvning av nya kunder. Det är ledningen som fastställer denna 

extrasumma inför varje nytt år, och den är likadan för alla anställda. Däremot berättar Bodin att 

belöningarna ser olika ut för varje anställd då inte alla får belöningar när de uppnått sin 

månadsbudget. Detta beror på hur väl den anställde har förhandlat med cheferna, hur länge hen 

har jobbat där och så vidare.  

 

Bodin säger att han gärna skulle vilja vara med och påverka sin budget mer. Han skulle till exempel 

föredra en mer uppdelad budget än vad han har idag, förslagsvis per kvartal istället för helår. 

Detta på grund av att han tycker att det kan bli stressande om det går sämre några månader, 

eftersom det i sin tur gör att det blir mycket svårare att nå årsbudgeten och att den då kan gå helt 

förlorad. “Skulle årsbudgeten istället vara uppdelad på kortare perioder skulle det inte påverka 

hela årets bonus om försäljningen gick sämre under exempelvis ett kvartal.”  

 

Dock är detta inget som respondentens chefer vill införa. Bodin uppger att han tror att det beror 

på att företaget vill att det ska vara svårt för de anställda att nå årsbudgeten. Enligt honom sätter 

de de anställdas budgetar riktigt högt för att det ska finnas en morot, men utan allt för stor risk att 

de ska behöva betala ut bonusar till de anställda. “Detta fungerar dock inte som en särskilt bra 

morot för att personalen ska sälja mer, utan årsbudgeten blir en i nio fall av tio ouppnåelig siffra 

för de anställda, och förlorar då sin verkan”. Bodin tror därför att ledningen är ointresserad av att 

involvera personalen mer i budgetarbetet. Han uppger också att han och hans kollegor gärna 

skulle vilja vara med och bestämma vad belöningarna ska bestå av. I dagsläget är det cheferna 

själva som beslutar även om detta. “Det handlar inte alltid om att belöningarna ska vara så 
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påkostade som möjligt utan mer om att det ska trigga oss att prestera, belöningen ska vara 

anpassad efter vad vi som anställda vill ha.”  

 

Bodin berättar att det på arbetsplatsen även förekommer en gemensam budget tillsammans med 

kollegorna. Han berättar att den går ut på att alla i personalen ska uppnå sin månadsbudget och 

om de når målet bjuder företaget på en gemensam middag eller liknande för alla de anställda. 

Dock är det väldigt sällan denna gemensamma budget uppnås uppger Bodin och att han därför ser 

denna budget som rätt så betydelselös. Detta också för att han upplever det som att han inte kan 

vara med att påverka de andras resultat. Dessutom tycker respondenten att de anställda borde få 

en större belöning än en middag om alla i personalen lyckats ta sin budget eftersom det är ett mål 

som är svårt att nå.  

 

Respondenten tror att den personliga budgeten är positiv för vissa i personalen och negativ för 

andra. “Eftersom budgeten inte är individuellt upprättad för respektive person är det vissa som 

har lättare för att uppnå den samtidigt som vissa aldrig ens kommer i närheten.” Bodin menar då 

att hos de sistnämnda förändras inte effektiviteten till det bättre på grund av budgeten eftersom 

de vet att de får det jättesvårt att nå den. Men för de som har en chans att ta budgeten fungerar 

budgeten som en bra morot och effektiviserar arbetet och försäljningen. Han uppger dessutom 

att det vore lämpligt att budgeten sattes mer individuellt för att alla skulle ha en chans att nå den 

samt att alla blev belönade när den uppnåddes. Detta skulle innebära en större motivation på 

arbetsplatsen tror Bodin.  

 

Bodin säger att han personligen ser den eventuella bonusen som en sporre i det vardagliga 

arbetet och han uppger att han till betydande del ökar sin prestation för att nå budgeten. Han 

poängterar däremot att budgeten upplevs som en positiv faktor de månader och/eller perioder 

det går bra i arbetet. Tvärtom påverkar budgetens existens negativt om det någon gång går 

sämre. “Då blir den som en stressfaktor och belastning istället.”  

 

Belöningen i form av pengar spelar en stor roll i motivationen, men Bodin uppger att han ändå 

föredrar att vinna resor eller upplevelser som är påkostade tillsammans med sina arbetskamrater 

eftersom det blir en upplevelse som peppar och motiverar honom och hans kollegor. Även ledig 

tid och mer frihet under ansvar är något som skulle uppskattas.  

 

Respondenten uppger att budgeten får honom att prestera det lilla extra på jobbet varje dag. Utan 

den skulle han troligtvis bara göra det som förväntades av honom, inget mer. Däremot påpekar 

han att även beröm och uppmuntrande ord från chefer är något som påverkar hans arbete och 

motivation. Bodin berättar att han önskar att det förekom mer uppmuntrande ord på 

arbetsplatsen än vad det gör i dagsläget då de inte berömmer eller motiverar sina medarbetare 

särskilt ofta. “Även en känsla av att cheferna uppskattar det jobb man gör saknas till stor del.” 

Bodin är övertygad om att förändring på den fronten skulle medföra att han trivdes mycket bättre 

på jobbet och därmed presterade ännu bättre. Får Bodin välja mellan lite större bonusar i form av 

pengar och mer motiverande chefer föredrar han det sistnämnda utan att tveka. “Jag tror att 

engagerade chefer som ser sin personal är något som gynnar både de anställda och företaget.” 

Bodin menar att om man känner sig betydelsefull och sedd på företaget man arbetar på presterar 

man för att man vill, inte för att man måste. 
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4.2.2 Intervju den 17 april 2016: Respondent 4  
 

Åsa Lindström:  

“För min del är den ökade provisionen det som triggar mig mest” 

 

Lindström har samma budgetsystem som Bodin, med månadsbudget och årsbudget som baseras 

på föregående års försäljning samt den nya extrasumman som ska uppfyllas av nya kunder. 

Respondenten känner sig välinformerad om sin budget, men upplever det ej som att hon kan vara 

med och påverka denna eftersom det är föregående års försäljning som är grunden samt att 

budgeten för nya kunder är fastställd helt och hållet av ledningen.  

 

Däremot blir Lindström ändå motiverad och peppad i sitt vardagliga arbete av att ha sin 

månadsbudget med tydliga mål och belöningen hon får när hon når dem. I respondentens fall 

innebär en uppnådd månadsbudget att hon får höjd provision på sin försäljning utöver 

månadsbudgeten och en uppnådd årsbudget att hon får en viss summa pengar. Årsbudgeten 

däremot är mycket svårare att nå och därför fokuserar hon mindre på den. “Eftersom 

årsbudgeten i princip kräver att du tar varje månadsbudget på hela året är den relativt 

svåruppnådd. Det skulle krävas en oerhört mycket större kraftansträngning för mig att ta 

årsbudgeten, så stor att jag knappt tror att belöningen är värd den.” 

 

Lindström uppger att hon skulle vilja ha ett mer individuellt belöningssystem för att öka motivationen 

ytterligare. Hon tycker att pengar är den bästa belöningen, men i hennes fall skulle hon i dagsläget 

motiveras ytterligare lite mer om hon kunde få byta ut sin belöning mot två veckor extra ledighet detta 

år för att få möjlighet att åka på en önskad semesterresa. Detta är dock inget som ledningen tar 

hänsyn till. “Budgeten och belöningarna är redan bestämda och så är det med det.” 

 

Lindström nämner precis som Bodin att budgeten mestadels är positiv, men att det händer att det 

går sämre vissa månader. Då blir budgeten något som påverkar henne negativt istället. Den får en 

stressande effekt som hon inte skulle uppleva utan budget och hon uppger att självförtroendet i 

försäljningen sjunker samtidigt som hon känner sig dålig inför sina kollegor och cheferna.  

 

Däremot tror hon inte på budget som bygger helt på en gemensam prestation då hon förmodar att 

det skulle stressa henne och de andra kollegorna för mycket inför varandra. Om någon i gruppen 

misslyckas påverkas alla de andra och det är ett ansvar som enligt henne skulle vara betungande att 

bära. Hon tror också att det på samma sätt skulle kunna innebära att vissa får göra grovjobbet 

samtidigt som vissa skulle sitta och maska eftersom det är det totala resultatet som påverkar din 

belöning. “Märker du att andra jobbar på bra skulle det finnas en risk att vissa inte ger 100% utan 

förlitar sig helt på de andra.” I dagsläget har företaget som tidigare nämnt en gemensam budget för 

samtliga anställda där belöningen som utlovas är en middag tillsammans eller dylikt. Eftersom detta 

inte påverkar varje individs lön eller liknande ser Lindström detta upplägg som något positivt. “Det 

är ingen budget som är livsviktig att nå, därför blir den mest som en kul sak som sporrar oss att 

kämpa på tillsammans. Men ingen blir förbannad om vi inte klarar det.”  

 

Respondenten tror att det i hennes och hennes kollegors fall, krävs att de erbjuds pengar som 

belöning när de uppnår budget. Inget annat skulle få dem att lägga manken till på samma sätt, om 
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det inte gynnade varje persons lön. “Resor och upplevelser är något som är roligt att få, men får 

jag välja åker jag hellre på resa med mina vänner eller min sambo.”  

 

Prestationsmässigt tror Lindström dock att mer spelar roll än pengarna i det långa loppet, även fast 

det är just lönen som hon tror påverkar och motiverar henne mest. Lindström berättar att om hon 

inte skulle trivas med kollegorna skulle det självklart påverka hennes prestation negativt. Även hur 

cheferna behandlar de anställda är en viktig faktor. Hon säger hon ibland önskat att de engagerade 

sig mer i arbetet men avslutar ändå med att berätta hur viktiga pengarna är för hennes prestation. 

“För min del är belöningen i form av ökad provision ändå det som triggar mig mest.”  
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4.3 Företag 3 
Företag 3 är ett företag med ca 130 anställda. Personalen är dåligt informerad om försäljningsbudgeten 
och får endast veta när månaden är slut om de uppnått den eller inte. De får heller inte några monetära 
incitament vid uppnått mål.  

4.3.1 Intervju den 14 april 2016: Respondent 5  
 

Robert Olsson:  

“Att jag trivs på jobbet är viktigare än pengarna” 

 

Olsson berättar att han idag är ganska dåligt informerad om budgeten. Han säger att det ges ut 

viss information varje månad om avvikelser från budgeten men det är först när månaden är slut. 

Han uppger att de anställda inte har en aning om vilka mål de har att arbeta mot förrän när 

månaden är över och då får de endast veta om målen är uppfyllda eller inte. Olsson säger också att 

det är mycket information som utelämnas från budgeten. Exempelvis är det aldrig några siffror i 

budgeten som de får se vid slutet av månaden utan det är endast förklaringar över hur månaden 

har gått och om de uppnått målet eller ej. Dock anordnas det ett samtal varje år där den anställde 

får veta ungefär vilken nivå av försäljning som förväntas av den anställde men det är aldrig några 

tydliga mål.  

 

Respondenten har arbetat på företaget i nio år men har aldrig sett företagets resultat på något 

möte, vilket han tycker är synd. Han skulle gärna vilja se mer utav budgeten och bli mer 

informerad om hur det går för företaget och dess försäljning.  

 

Olsson berättar också att det ibland känns som att budgeten inte tas på allvar när ledningen visar 

upp hur månaden har gått. Han tycker att det känns tråkigt eftersom det sänder ut signaler till de 

anställda om att det inte spelar någon större roll om vad budgeten är. Det är också tråkigt då 

respondenten själv gärna skulle vilja veta mer om budgeten och företaget.   

 

Däremot berättar Olsson att han troligtvis inte skulle bli så mycket mer motiverad av att vara 

delaktig i uppförandet av budgeten och heller inte om informationen var bättre. Detta då han 

menar att han ändå inte kommer kunna ha inflytande i det. “Jag kan ju bara styra min egna 

prestation vilket är en väldigt liten del av budgeten”. Det är för många anställda och för många 

faktorer som spelar in vilket gör att hans egen prestation bara är en liten del och inte en 

avgörande faktor. 

 

Respondenten säger dock att om det hade varit en enskild budget hade han blivit betydligt mer 

motiverad av att vara med i uppförandet och likaså mer motiverad vid mer information. “Vid en 

enskild budget är det min prestation som avgör resultatet vilket gör att jag gärna skulle vilja vara 

med vid uppförandet av budgeten och det skulle öka min motivation betydligt.” 

 

Detta gäller också enligt Olsson när han får frågan om han skulle försöka öka sin prestation om 

han hade monetära incitament vid uppnådd budget. Om budgeten var uppsatt för en större grupp 

anställda tror respondenten att prestationen ändå inte skulle öka vid monetär belöning då det är 
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så många anställdas prestation som mäts. “Om jag skulle slita arslet av mig för att uppnå budget 

samtidigt som jag vet att övriga anställda kanske inte anstränger sig lika mycket skulle ju mitt 

hårda arbete ändå inte spela någon roll”. Vid enskild budget däremot tror han att han absolut 

skulle försöka öka sin prestationen för att nå målet och därmed få sin belöning eftersom det, som 

han nämnt tidigare, är hans egen prestation som avgör resultatet. Olsson uppger att det är lättare 

att försöka öka sin prestation vid enskild budget än vid en gemensam. 

 

Däremot tror Olsson att om det var en mindre grupp, 10-15 personer maximalt, skulle 

sammanhållningen bli bättre av tydliga gemensamma mål.  Han berättar att gruppen troligtvis 

skulle försöka prestera bättre för att få belöning vid uppnått mål och därmed bli mer effektiva. Än 

en gång påpekar respondenten att målet inte får vara för svårt att nå samt att moroten måste vara 

värd att arbeta för. Han tror att fikapauser skulle minska och att gruppen skulle arbeta effektivare 

under arbetstiden om det väntade en belöning vid uppnått mål förutsatt att alla i gruppen 

arbetade för att nå det.  

 

Respondenten berättar att uppmuntran från cheferna är jätteviktigt och att det, tillsammans med 

en bra relationen med kollegor och kunder, har större påverkan på hans prestation än pengar. 

Även miljön på arbetsplatsen och att arbetsbördan är lagom påverkar hans prestation berättar 

Olsson. “Om arbetsbördan är för tung och min arbetsgivare inte gör något åt det, ger det mig 

signaler om att slutprodukten inte är det viktiga utan kvantitet går före kvalitet”. En lagom 

arbetsbörda, menar respondenten, visar att arbetsgivaren bryr sig om kvaliteten på arbetet och 

även om den anställdas hälsa vilket leder till att den anställda vill göra ett bra arbete och prestera 

sitt bästa på arbetsplatsen. “Att jag trivs på jobbet är viktigare än pengarna.” 

 

Olsson tycker ändå att en klar fördel med ökad information om budget samt monetära incitament 

är att motivationen till arbetet ökar med tydliga mål samt att det skulle leda till effektivare 

anställda. Fikaraster skulle minska men även de vardagliga samtalen bland kollegorna. 

Respondenten tror dock att detta skulle kunna påverka stämningen på kontoret till det negativa. 

Trivseln på arbetsplatsen skulle därmed bli sämre och det skulle inte vara lika roligt att gå till 

jobbet. Olsson nämner återigen att kvantitet skulle gå före kvalitet vilket är negativt för kunderna 

och därmed negativt för företaget. Respondenten tror ändå att om budgetarbetet sköts bra med 

inte allt för höga mål samt att de anställda får belöning när de uppnår målen skulle fördelarna för 

företaget vara fler än nackdelarna. Om Olsson skulle uppnå de mål som satts upp skulle han helst 

vilja ha belöning i from av påkostade aktiviteter. “Om jag fick välja belöning skulle det vara att jag 

och kollegorna fick åka iväg på en påkostad weekend någonstans”. För Olsson värderas det högre 

än extra pengar. Han tycker även att det är viktigt att belöningen ser olika ut, för att de ska 

fortsätta vara roliga och intressanta att arbeta för. Han menar att om belöningen hela tiden var en 

middag på samma restaurang skulle intresset för belöningen minska och därmed skulle man inte 

arbeta lika hårt för att nå målet.   

 

Respondenten berättar om vilka belöningar han får idag och kan bara komma på att han och hans 

kollegor får gå på gruppaktiviteter någon gång då och då vilket han verkligen uppskattar. 

Gruppaktiviteten sker inte i samband med uppnådda mål men Olsson uppger att han tar detta 

som belöning ändå trots att det inte kommer i samband med måluppfyllelse. Olsson uppger att det 

troligtvis arrangeras för att förbättra sammanhållningen. “Det är nog främst för att få bättre 

sammanhållning men det uppskattas väldigt mycket ändå och därför tar jag det som en belöning.” 
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4.3.2 Intervju den 14 april 2016: Respondent 6  
 

Martin Ek:  

“Jag skulle troligtvis bli en effektivare anställd men också en 
tråkigare kollega” 

 

Ek berättar att han är dåligt informerad om företagets budget. Han uppger att de får viss 

information i slutet av månaden där de anställda får veta om budgeten är uppnådd eller inte men 

han kan inte minnas att det visats klart och tydligt i siffror vad budgeten samt resultatet är. Han 

säger att de aldrig får några mål att arbeta mot och då har Ek arbetat på företaget i fyra år.  

 

Ek säger att budgeten givetvis är intressant för honom. Han skulle gärna vilja veta mer. “Det är 

viktigt och intressant för mig att kunna följa företaget även i sina negativa perioder för att få 

vetskap om företagets situation och därmed min egen situation och framtid.” 

 

Respondenten tycker dock att det är svårt att säga om en delaktighet i uppförandet av budgeten 

skulle öka hans motivation. Ek tror dock att om det inte fanns någon belöning om budgeten blev 

uppnådd skulle inte uppförandet heller göra honom mer motiverad. Men om han var med i 

uppförandet och samtidigt visste att det skulle löna sig att uppnå den skulle motivationen öka, och 

därmed skulle han också försöka prestera bättre. Men han påpekar att budgeten inte får gälla för 

allt för stor grupp då det blir för många faktorer som spelar in om budgeten faktiskt uppnås. 

 

Om Ek var mer informerad om budgeten uppger han att motivationen skulle öka något. “Jag är en 

tävlingsmänniska och därför skulle tydliga mål ge mig mer att arbeta för och därmed skulle min 

prestation öka.” Men respondenten säger också att det är svårt att säga med hur mycket 

prestationen skulle öka. Däremot säger Ek att prestationen definitivt skulle påverkas mycket om 

han skulle få pengar vid uppnått mål. Pengar betyder mycket i dagens samhälle och därför blir det 

en bra morot till att öka sin prestation och lägga in en till växel, uppger Ek.  

 

Det som främst påverkar respondentens prestation uppger han är omgivningen på arbetsplatsen. 

Att relationen med kollegorna är bra och även kulturen på företaget. Han säger också att det 

måste finnas bra verktyg på arbetsplatsen för att kunna göra ett bra arbete, exempelvis bra 

datorer. Ek nämner även att det betyder mycket att få motivation från cheferna men han är tydlig 

med att goda ord från cheferna utan någon fysisk belöning då och då inte leder till ökad prestation. 

“Om jag skulle få goda ord och uppmuntran i två år från chefen men aldrig någon fysisk belöning 

som typ en middag, så skulle det till slut bara bli tomma ord och motivationen skulle minska 

betydligt”. 

 

Att säga huruvida Ek och hans kollegor skulle bli effektivare under arbetstiden om de fick någon 

belöning vid uppnått mål, tycker han är svårt eftersom företaget har så många anställda och alla är 

så olika. Men respondenten uppger att om det var en mindre grupp som hade ett gemensamt mål 

så skulle gruppen förmodligen bli mer effektiv. Ek berättar att han troligtvis skulle peppa sina 

kollegor och försöka få med hela gruppen till att arbeta mot målet. Alla skulle anstränga sig lite 

extra för att nå målet och likaså skulle de hjälpa varandra mycket mer inom gruppen. Detta skulle 
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även leda till bättre sammanhållning tror Ek. Respondenten säger att det absolut skulle vara 

lättare att öka sin prestation vid enskild budget än vid en gemensam. Detta eftersom allt bara 

berodde på han själv men han tror att detta också kan bli stressigt. 

 

Ek säger att ökad information om budget samt monetära incitament vid uppnått resultat skulle 

kunna medföra en del nackdelar. Som han nämnt tidigare tror han att stressnivån på arbetsplatsen 

skulle öka och likaså pressen. Det kan också leda till att stämningen blir lite stel och tråkig på 

arbetsplatsen. Ek säger att exempelvis fikarasterna skulle försvinna eller i alla fall minska. “Jag 

skulle troligtvis bli en effektivare anställd men en tråkig kollega.” Han funderar på om det till och 

med kan bli en hatisk stämning vid en individuell budget. Att personalen skulle konkurrera mot 

varandra och ingen skulle vilja hjälpa någon annan vid kriser och så vidare.   

 

Men Ek är tydlig med att detta skulle gälla då personalen var väldigt styrda utav budgeten och att 

resultatet var helt avgörande för de anställdas lön. Han tror att vid rimliga mål som inte är för 

höga så är fördelarna fler. “Tydliga och rimliga mål tror jag leder till ökad motivation och det är 

bara positivt. Sedan kan det i extrema fall bli så att nackdelarna tar över.”   

 

Om respondenten själv skulle få bestämma sin belöning skulle det vara pengar. Han säger att ledig 

tid också värderas högt. Ek har ibland fått en ledig dag då han hjälpt någon kollega vid stressiga 

perioder och det uppskattar han verkligen och det gör också att han gärna hjälper till. Utöver det 

tycker intervjupersonen inte att han får någon direkt belöning eftersom det aldrig sker i samband 

med uppnådda mål. Han och kollegorna kan gå på någon gruppaktivitet ibland och det kan kännas 

som en viss typ av belöning men i slutändan så är det nog främst för att behålla sammanhållningen 

i gruppen.  

 

För att Ek ska maximera sin prestation vill han ha tydliga och rimliga mål att arbeta mot, samt mer 

pengar. Målen får inte vara ouppnåeliga för då blir det inte värt att kämpa för att uppnå dem, men 

det är också viktigt att arbetsbördan inte blir för hög. Han berättar att pengarna vid för hög 

arbetsbelastning inte spelar någon roll tillslut utan fritid och hälsa värderas då högre.    
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5 ANALYS 
I detta kapitel ställs teorin mot empirin och resultatet analyseras. Analysen sammanfattas i Tabell 1.  
 
Tabell 1.  

Område Teori Empiri 
Personalens medvetenhet om 
försäljningsbudgeten 

Försäljningsbudgeten brukar vara 
prioriterad då den lägger grunden 
för resterande budgetar i 
företaget. 

Respondenterna tycker att det är 
bra att ha en försäljningsbudget då 
den fungerar som ett tydligt mål. 

Personalens delaktighet i 
budgetarbetet 

Det är viktigt att säljpersonalen 
deltar i budgetarbetet eftersom de 
har mycket kunskap om 
försäljningen och kunderna. 
Delaktighet i budgetarbetet gör 
även personalen mer engagerade. 

Tre av respondenterna vill inte alls 
vara delaktiga i budgetarbetet. 
Resterande tre respondenter säger 
att de skulle vilja vara delaktiga om 
det gällde en enskild budget eller 
att de fick en belöning vid 
måluppfyllning. 

Måluppsättning Resultatmål i samband med 
ekonomiska incitament ökar de 
anställdas prestationer och 
effektivitet. Det är dock väldigt 
viktigt att målen inte är för högt 
satta. 

Respondenterna tycker att tydliga 
mål som satts i samband med 
budgeten hjälper dem i deras 
arbete samt motiverar dem att 
prestera bättre. Att målen är 
rimliga tycker de är väldigt viktigt. 

Gemensamma kontra enskilda mål 
och belöningar 

Ett gemensamt belöningssystem är 
bättre än ett enskilt när det handlar 
om anställdas prestationer. En 
individuell belöning kan dock vara 
bättre om den enskilda 
prestationen även leder till ökad 
prestation för gruppen. 

Respondenterna har delade 
meningar om vilken typ av budget 
som är att föredra. En del vill helst 
ha en gemensam budget medan 
andra vill ha en enskild. Vilken typ 
av budget som fungerar bäst tror 
de beror på typ av företag. 

Ökad prestation och motivation i 
samband med belöning och andra 
faktorer 

Det är viktigt att belöna de 
anställda för att behålla dem samt 
deras motivation. Även 
effektiviteten hos de anställda 
ökas. Det är dock viktigt för 
arbetsgivaren att ta reda på vilken 
belöning som passar de anställda 
bäst då det kan variera väldigt. 
Uppmuntran från cheferna i 
samband med övriga incitament är 
viktigt. 

Samtliga respondenter är eniga om 
att prestationen och motivationen 
ökar om de får incitament vid 
uppnått resultat. Dock är de oeniga 
om vilka belöningar som påverkar 
dem mest. Vissa menar också att 
arbetsmiljön och andra faktorer 
spelar stor roll för deras prestation 
och motivation. Uppmuntran från 
cheferna är även viktigt. 

Negativa konsekvenser av 
belöningssystem 

Teorierna är oeniga kring 
belöningar. En del menar att 
kreativiteten och den inre 
motivationen riskeras att 
försämras. De anställda tänker mer 
kortsiktigt och de uppgifter som 
inte ger någon belöning kan bli 
åsidosatta eller slarvas med. Det 
kan också leda till att de anställda 
börjar tvivla på sin egen förmåga de 
gånger som målet inte uppfylls. 
Andra menar dock att belöningar 
leder till en ökad arbetsmotivation 
vilket resulterar i bättre prestation 
både kvalitativt och kvantitativt. 

Majoriteten av respondenterna 
nämner stress i samband med 
negativa effekter av belöning i 
samband med måluppfyllelse. De 
nämner även att det skulle kunna 
leda till en tråkigare arbetsmiljö 
med mer konkurrens mellan 
kollegorna. Kvantitet skulle lätt 
kunna gå före kvalitet. En 
respondent nämner även att hon 
ibland kan känna att 
självförtroendet för sitt arbete 
minskas de gånger hon inte uppnår 
försäljningsbudgeten. 
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5.1 Personalens medvetenhet om försäljningsbudgeten 
De allra flesta företag använder sig idag av olika budgetar för att nå sina ekonomiska och 

strategiska mål (Ax et al, 2012; Carlson, 2007). För att upprätta en betydelsefull budget krävs det 

rätt kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas för att uppfylla målen (Andersson, 2013). En 

ekonomisk planering i form av en budget syftar således till att styra de anställdas beteende (Malmi 

& Brown, 2008).  

 

En av de tre huvudbudgetar som företag ofta använder sig av är resultatbudgeten (Carlson, 

2007). I en resultatbudget sammanställer företaget sina intäkter och kostnader (Andersson, 

2013). Som en del i resultatbudgeten brukar även en försäljningsbudget upprättas. Denna typ av 

budget brukar vara väldigt viktig och prioriterad i företaget eftersom den blir en utgångspunkt för 

alla de andra budgetarna. Beroende på hur mycket företaget beräknar att sälja påverkar hur 

mycket som kan köpas in och hur mycket personaltimmar som kan förbrukas. (Greve, 2011) Vid 

upprättandet av försäljningsbudgeten är det viktigt att priser och kunder uppskattas individuellt. 

Detta är något som säljpersonalen oftast är välinsatta i, enligt Carlson (2007).  

 

Alla de tre undersökta företagen använder sig av försäljningsbudgeten som styrmedel men på 

olika sätt. Företag 1 har en gemensam försäljningsbudget för alla anställda. Uppnåelse av 

budgeten mäts var dag för sig. På företag 2 har varje anställd en personlig försäljningsbudget som 

baseras på månads- respektive årsbasis. På det sista företaget, företag 3, finns en månatlig 

gemensam försäljningsbudget för hela verksamheten.  

 

Samtliga respondenter i undersökningen beskriver att de gärna ser att företaget använder sig av 

en försäljningsbudget på grund av att budgeten i sig då fungerar som ett tydligt mål. Däremot är 

det olika mellan företagen hur insatt och välinformerad säljpersonalen är om budgeten. Företag 1 

och 2 har väldigt tydliga budgetar på dags-, månads- och/eller årsbasis där de har fasta siffror att 

uppnå. De är i och med det relativt insatta i hur det går för företaget i stort, beroende på hur de 

presterar. Detta eftersom företagen är relativt små och att säljpersonalens prestationer är en 

avgörande del för företagets intäkter. Företag 3 å andra sidan har en månadsbudget, men 

personalen är inte informerad på förhand om hur den ser ut. Däremot får de veta efter respektive 

månad om de nått den eller ej. De anställda är dåligt insatta i hur det går för företaget 

resultatmässigt.  

5.2 Personalens delaktighet i budgetarbetet 
Säljpersonalen och marknadsansvariga är ofta de i företagen som har mycket kunskap om 

kunderna och försäljningen och därför är det enligt Carlson (2007) viktigt att de deltar i arbetet 

med budgeten. Det är även viktigt att personalen är delaktiga i budgetarbetet eftersom det gör 

att de blir mer engagerade i styrningen av organisationen i och med att de får vara med direkt i 

beslutsfattandet och måluppsättningen (Carlson, 2007). Ingen av respondenterna är i dagsläget 

delaktiga i budgetarbetet på sina arbetsplatser. Bodin säger dock att han skulle vilja vara med i 

budgetarbetet och därmed kunna påverka till exempel utformningen av budgeten.  

 

Dunk (1992) kom i sin studie fram till att om personalen är delaktig i budgetarbetet kan de 

påverka sitt tillvägagångssätt och ändra sättet de utförde sina arbetsuppgifter på. Ek är inne på 
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lite samma spår när han säger att om han fick en belöning när budgeten uppnåddes så skulle han 

vilja vara delaktig i budgetarbetet och samtidigt också försöka prestera bättre eftersom 

motivationen skulle öka. Men skulle han inte få någon belöning vid uppnådd budget skulle han inte 

heller vilja vara delaktig. Detta eftersom hans motivation troligtvis inte skulle ökas av 

delaktigheten och han därmed inte skulle öka sin prestation. 

 

I en studie som gjorts om arbete och motivation har slutsatsen dragits att de som trivs bäst på sin 

arbetsplats är de som har möjligheten att påverka (A.S Dunk, 1992).  

Olsson berättar att han troligen inte skulle motiveras mer av att vara delaktig i budgetarbetet 

eftersom han ändå skulle känna att han inte kunde påverka något. Han menar att vid en 

gemensam budget för företaget så är det för många anställda och för många faktorer som spelar 

in. Vilket gör att hans prestation är en så liten del av det. Ek påpekar även han att budgeten inte 

får gälla en allt för stor grupp då det blir för många faktorer som spelar in för att budgeten faktiskt 

ska uppnås.  

 

Bergqvist och Lindström säger båda två att de inte kan vara delaktiga i budgetarbetet eftersom 

deras budgetar baseras på föregående års resultat. Larsson håller med om det men hon tycker att 

budgeten skulle kunna göras om så att den blir mer rättvis och mindre missvisande. Hon vill dock 

inte vara med i budgetarbetet eftersom det är för tidskrävande, utan tycker att det är cheferna 

som ska sätta budgeten. Olsson, å andra sidan, uppger att om de anställda på företaget hade haft 

en enskild budget hade han, utan minsta betänklighet, velat vara med i uppförandet av den då den 

rör honom personligen.   

5.3 Måluppsättning 
Respondenterna som har en tydlig försäljningsbudget att arbeta utefter är helt eniga om att 

tydliga mål som satts i och med budgeten underlättar och hjälper dem i deras arbete. Larsson 

berättar att det bland annat underlättar att veta på vilken nivå ledningen förväntar sig att de 

anställda ska prestera. Även Ek och Olsson som idag inte har några tydliga mål att arbeta för är 

eniga om att mål är viktiga att ha för att underlätta men också öka motivationen till arbetet. Ek 

berättar exempelvis att han är en tävlingsmänniska och därför blir tydliga och rimliga mål den 

viktigaste faktorn för att han ska prestera maximalt. 

 

Bonner och Sprinkle (2002) menar också att det är viktigt för företaget att använda resultatmål. 

De menar att resultatmål i samband med ekonomiska incitament motiverar de anställda till högre 

prestation och även högre effektivitet hos de anställda. De diskuterar dock över om incitament 

kopplat till måluppfyllelse är effektivare än om de hålls separat. Några utav respondenterna 

berättar att de ser aktiviteter med mera som belöningar oavsett om det sker i samband med en 

måluppfyllelse. Olsson berättar exempelvis om gruppaktiviteter som han uppskattar jättemycket 

och därmed ser han det som en belöning trots att det inte sker i samband med ett uppnått mål. Då 

uppnår det även samma resultat i hans prestation. 

 

Respondenterna är eniga med varandra och även med Bonner och Sprinkle (2002) när de 

diskuterar kring målens uppbyggnad. Bonner och Sprinkle (2002) menar att det är väldigt viktigt 

att inte sätta upp för svåra mål. Det måste vara måttliga mål för att motivationen ska bibehållas. 

Alla respondenter har åsikter om ouppnåeliga mål och de alla kommer fram till att för svåra mål 
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inte leder till ökad motivation utan snarare till minskad motivation och därmed minskad 

prestation. Bergqvist, men också Larsson, berättar exempelvis om vissa dagar då motivationen 

avtar eftersom målet är orimligt att nå. Bergqvist uppger att hon då släpper målet och inte 

anstränger sig lika hårt för att nå det. 

 

Bodin berättar om årsbudgeten som företaget använder sig utav och att den i nio fall av tio är 

ouppnåelig för de anställda. Han säger att företaget troligtvis sätter upp en svår budget för att 

inte behöva betala ut bonusar till de anställda men ändå ge de anställda en morot att arbeta för. 

Han menar dock att detta inte längre fungerar som en morot utan något som många anställda inte 

ens kämpar för att nå. Detta håller även hans kollega Lindström med om och säger att hon inte 

fokuserar lika mycket på årsbudgeten eftersom hon menar att det kräver så mycket arbete utav 

henne och att belöningen inte är värd det.  

 

Bodin berättar även att målen inte är individuellt satta och därmed kan denna effekt också 

förekomma på de anställda som inte besitter samma kompetens och därmed får svårt att uppnå 

dessa mål. Om även detta diskuterar Bonner och Sprinkle (2002) i sin studie. De menar att 

motivationen av belöningar kan bero en del på skickligheten hos den anställda. Om en individ 

tilldelas en uppgift som personen inte har kompetens för att slutföra, ökar inte prestationen trots 

monetära incitament vid måluppfyllelse. Detta eftersom individen vet att målet troligtvis inte går 

att uppnå och därmed utesluts belöningen. Därför menar de också att det är vanligare att 

individer med hög kompetens är mer benägna att välja lön som baseras på prestationer än de 

individer som inte besitter samma kompetens och därför väljer fast lön. 

5.4 Gemensamma kontra enskilda mål och belöningar 
När ett företag upprättar en budget och ett belöningssystem finns det otaliga sätt att gå tillväga. 

En aspekt att beakta är huruvida budgeten och belöningssystemet ska grundas på en kollektiv 

eller enskild prestation. Huvudsaken är att valet faller på ett system som bygger på mål som har 

en positiv påverkan på effektiviteten i företaget. Det kan också vara berättigat att använda sig av 

en kombination av dessa system, om företaget är av den verksamhetsart där detta passar. (Smitt 

et al., 2002)  

 

Både Schaeffner et al (2015) och Ladley et al. (2015) beskriver att ett gemensamt 

belöningssystem överträffar ett enskilt när det kommer till människors prestationer. Ladley et al 

(2015) påpekar dock också att en individuellt belöningssystem kan vara mer lyckosamt om det går 

ut på att den individuella prestationen också bidrar till en ökad prestation för gruppen.  

 

Respondenterna är oeniga på frågan om de föredrar en försäljningsbudget och ett 

belöningssystem som är gemensamt eller enskilt. Bergkvist berättar att hon tror att det på hennes 

arbetsplats skulle innebära en konkurrens mellan de anställda, vilket leda till dålig stämning och 

eventuellt osämja. Detta baseras mestadels på att hon beskriver sin arbetsplats som ett jobb där 

alla måste arbeta i team för att företaget ska lyckas. Larsson som arbetar på samma arbetsplats 

stämmer in. Båda nämner också att de kollektiva belöningarna gynnar sammanhållningen mellan 

de anställda.  
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På företag 2 upplevs istället den gemensamma budgeten som relativt betydelselös. Här är det den 

individuella budgeten som har störst fokus. Detta beror, enligt Lindström och Bodin, dels på att 

den gemensamma är väldigt svår att uppnå. Bodin förklarar också att han tycker att han har svårt 

att påverka den gemensamma budgeten eftersom den hänger på så många olika personers 

prestationer. På företag 2 jobbar alla anställda väldigt individuellt. Lindström förespråkar inte 

heller någon gemensam budget av den anledningen att hon skulle uppleva det som väldigt 

stressigt att behöva prestera på topp varje dag. Har hon en dålig försäljning påverkar det ju inte 

bara henne utan även hennes arbetskollegor. Hon tror även att vissa skulle maska i arbetet och 

förlita sig på de andra.  

 

Liknande resonemang förs hos Olsson som istället för en gemensam budget skulle föredra att 

budgeten på hans arbetsplats var enskild. Han skulle uppleva det som att hans prestation inte 

skulle spela särskilt stor roll, slutresultatet hänger ändå på att så många andra ska prestera bra. 

Då skulle hans slit kunna vara bortkastat för hans egen del. Även Ek förespråkar en individuell 

budget och belöning av anledningen att arbetsplatsen är alldeles för stor. Skulle det vara en 

mindre grupp skulle lagkänslan öka, enligt både Ek och Olsson. De skulle då peppa varandra och 

anstränga sig lite extra. De skulle även kunna hjälpa varandra om det behövs, vilket på sikt skulle 

gynna alla. Detta menar också Svensson och Wilhelmson (1989) då de säger att syftet med att 

upprätta ett välfungerande belöningssystem bland annat kan vara för att skapa en gemenskap och 

en vi-känsla i gruppen.  

5.5 Ökad prestation och motivation i samband med belöning och 
andra faktorer 
Det är viktigt att belöna personalen både för att behålla och motivera dem. Det är även ett viktigt 

redskap för att få personalen att prestera som önskat. (Saltsa, 2006) Våra respondenter tycker 

alla att prestationen och motivationen ökar om en belöning erhålls vid uppnådd budget. Bodin 

säger att han ser en möjlig bonus som en sporre i det dagliga arbetet och att han därmed till en 

betydande del ökar sin prestation för att nå budgeten. Även Bergqvist berättar att hon hela tiden 

tänker på budgeten och försöker öka sin prestation för att kunna uppnå den. Hon säger dock att 

eftersom hon inte räknar med att uppnå budgeten och att belöningen inte är en del av hennes lön, 

så är den inte helt avgörande för hur hon presterar. Hon tycker dock att det är en väldigt bra 

morot som håller henne motiverad. Bergqvist säger att hon tror att det skulle vara annorlunda om 

hon var mer beroende av belöningen och om den var mer som en provision. Lindström som får sin 

belöning som en typ av provision håller med på den punkten och hon säger att det är den ökade 

provisionen som triggar henne mest till att prestera bättre. Men några av respondenterna tar 

också upp att arbetsbördan inte får vara för hög. Ek säger att pengarna inte har något värde om 

arbetsbördan blir för stor, då värderas hälsan och ledig tid mer.  

 

Att ett företag belönar sina anställda kan anses som en del i deras strategi och kan även stärka 

dess konkurrenskraft. Då det finns flera olika anledningar till att använda sig av belöningar är det 

viktigt att överväga vilka olika alternativ det finns och deras koppling till olika typ av styrning. När 

företagets belöningsstrategi utformas är det viktigt att den utformas efter företaget och att 

hänsyn tas till de faktorer som rör företaget.(Saltsa, 2006, & Malmi & Brown, 2008) 
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Att en anställd belönas till exempel med en bonus eller en förmån kan ses som arbetsgivarens 

värdering av den anställdes prestation. Det finns dock andra belöningar som kan påverka den 

anställde mer än den monetära belöningen. Det är viktigt att arbetsgivaren tar reda på vilken typ 

av belöning som passar de anställda bäst. (Svensson & Wilhelmson, 1989) Bodin tar upp att han 

och hans kollegor gärna skulle vilja vara med och bestämma vad belöningarna består av, för att få 

dem anpassade efter vad de anställda vill ha och därmed trigga de anställda till att prestera. Även 

Lindström uppger att hon ibland skulle vilja byta belöning till något som hon värderar högt, i 

stunden till exempel ledighet, för att få extra motivation. 

 

Ett företag har lyckats med sitt belöningssystem om företaget hittar de typer av belöningar som 

gör att dess anställda arbetar effektivt, känner sig motiverade och trivs på arbetsplatsen. Vissa 

organisationer eller företag menar att de inte använder sig av belöningssystem men detta är en 

sanning med modifikation. Då det kanske inte handlar om uttalade belöningar men det finns 

handlingar som premieras och ibland bestraffas, mer än andra. (Svensson & Wilhelmsson, 1989) 

 

En icke monetär belöning kan exempelvis vara bekväm arbetsmiljö, bra arbetstider eller 

utbildning medan en monetär belöning kan vara bonus, övertidsersättning eller vinstutdelning. 

Likaså uppskattning eller en chans till att påverka, är belöningar som anställda kan värdera högt. 

Att bli sedd kan vara minst lika viktigt för människan och utöver människans närmaste krets, är 

det chefen och arbetskamraterna en av de personer som påverkar välbefinnandet och trivseln 

mest. (Gatu, 2006 & Lindblom, 1996) 

 

Våra respondenter nämner lite olika typer av belöningar som de uppskattar. Bland annat ledig tid, 

uppmuntran från cheferna, påkostade aktiviteter och upplevelser samt pengar. Tre av 

respondenterna berättar även om olika tävlingar med fina priser som företaget anordnar för att 

öka prestationen. Ek och Lindström tycker att monetära incitament är det som påverkar deras 

prestation mest. Lindström menar att de anställda på hennes företag inte skulle prestera lika bra 

om de inte fick monetära incitament. Varför monetära incitament är en så bra morot för Ek uppger 

han är för att pengar är så viktigt i dagens samhälle. Även Bonner och Sprinkle (2002) menar att 

monetära incitament har större påverkan än andra incitament. Detta eftersom pengar är 

avgörande för att kunna köpa materiella ting men också för att pengar har ett symboliskt värde 

genom exempelvis status i samhället.   

 

Alla respondenter är överens om att en belöning vid uppnådd budget ökar effektiviteten på 

arbetsplatsen. Bergqvist säger att det är den största fördelen med att en belöning delas ut. Som 

nämnt tidigare menar Bonner & Sprinkle (2002) att monetära incitament har störst effekt på 

motivationen, prestationen och effektiviteten. Att den anställda får en belöning i form av pengar 

kan till exempel göra så den anställde väljer att inte ta en rast eller att den jobbar övertid. Ett antal 

studier har gjorts på just detta område och de visar att effektiviteten över tiden ökar i och med en 

monetär belöning och att det även får de anställda att anstränga sig mer. (Bonner & Sprinkle, 

2002) Olsson, som inte får någon belöning på sin arbetsplats, tror att om en belöning utlovades 

skulle personalen bli effektivare. Han tror till exempel att fikarasterna och de vardagliga samtalen 

mellan kollegorna skulle minska.  

 

Det finns teorier som säger att det är två olika faktorer som får individer att välja en viss 

prestationsnivå som leder till det önskade resultatet. Den första faktorn är relationen mellan 
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prestationen och ett visst resultat och den andra faktorn är attraktionskraften i resultatet. 

Teorierna menar alltså att en individs prestation sannolikt ökar när belöningen baseras på 

prestationen. (Bonner & Sprinkle, 2002) Larsson berättar att belöningen är som ett kvitto på en 

bra dag. Om hon inte fick någon belöning de dagar hon presterade skulle alla dagar bli likadana. 

Nu uppmärksammas de dagarna då de har presterat bra och uppnått budgeten och därmed har 

hon även något att jämföra sina prestationer med.  

 

De flesta av respondenterna berättar att uppmuntran från cheferna är väldigt viktigt. Bodin 

uppger exempelvis att något han idag saknar på sin arbetsplats är motivation från cheferna och en 

känsla av att ens arbete uppskattas. Han tror att det är något som skulle göra att han trivdes 

bättre på jobbet samt att han presterade bättre. Bodin berättar att för honom är det viktigare 

med en engagerad chef som ser sina anställda än att han får ytterligare en bonus. Han tror att om 

de anställda känner sig sedda och uppskattade så presterar de för att de vill och inte för att de 

måste. En studie av Kvaløy, Nieken och Schöttner (2015) visar på att belöning i form av pengar 

sänker prestationen om belöningen inte åtföljts av muntlig motivation och detsamma gäller med 

muntlig motivation utan belöning. Detta nämner också Ek i sin intervju. Om han skulle få 

uppmuntran från chefen i två år men inga fysiska belöningar skulle det bara bli tomma ord. Får 

personal däremot båda av dessa faktorer ökar prestationen. Dessa effekter visar sig dessutom på 

kvaliteten av det utförda arbetet, enligt samma studie (Kvaløy et al., 2015).   
 

Även om det verkar vara belöningar som påverkar de flesta av respondenternas prestation och 

motivation mest så nämner de även en del andra faktorer som påverkar. Bergqvist berättar till 

exempel att det för henne är väldigt viktigt att trivas på arbetsplatsen samt att hon har bra 

kollegor. Även Larsson tycker att det är väldigt viktigt med bra kollegor och att de arbetar 

tillsammans i ett team. Hon nämner även att det är viktigt med en bra arbetsmiljö för att trivas. 

Och Olsson uppger att det för honom är viktigast att han trivs på jobbet. Lindblom (1996) tar 

också upp detta och menar att genom att ha engagerad personal som trivs på jobbet ökar oftast 

prestationerna hos de anställda, vilket i sin tur leder dem till att arbeta för att uppnå bättre 

resultat. 

5.6 Negativa konsekvenser av belöningssystem 
Fyra av våra respondenter tar upp stressnivån när frågan kring negativa effekter av budget och 

belöning tas upp. Olsson och Ek nämner också att fikaraster och de vardagliga konversationerna 

skulle minska. Detta menar de skulle kunna leda till en tråkig arbetsmiljö som i sin tur skulle leda 

till en mindre trivsam arbetsplats. Och för Olsson är den viktigaste faktorn för prestationen att 

han trivs på arbetsplatsen. Bergqvist å andra sidan medger istället att hon inte känner någon 

speciell stress inför målen utan ser det mer som ett plus i kanten om hon når dem. Däremot tror 

hon att ledningen känner mer press än personalen. 

 

Ek tror att han skulle bli en effektivare anställd men en tråkig kollega. Han funderar också om det 

skulle kunna bli konkurrens bland kollegorna om budgeten var individuell och att de anställda inte 

skulle vilja hjälpa varandra. Detta tar också Bergqvist och Larsson upp. Viktigt är ändå att alla 

respondenter är eniga om att tydliga och rimliga mål är en sporre i arbete som tillsammans med 

incitament leder till ökad motivation. Ek säger att han tror att fördelarna väger upp nackdelarna i 

de flesta fall. Och att det i extrema fall, då lönen baseras på måluppfyllelsen, kan bli fler nackdelar. 
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Detta instämmer både Bodin och Lundström i som båda är styrda av budget. De säger att det blir 

stressigt de månader då budgeten inte nås. Lundström uppger till och med att hon känner att 

självförtroendet i försäljningen sjunker och att hon kan känna sig dålig inför sina kollegor och 

chefer. Detta är också Larsson inne på i sin intervju då hon berättar att hon tror att det kan leda 

till att de anställda känner att de inte räcker till om det inte uppnår målet. 

 

Belöningar i form av pengar kan ibland framhäva ett negativt beteende som att till exempel de 

anställda känner sig omotiverade eller tvivlar på sin egen förmåga och kunskap att utföra en viss 

uppgift. Prestationen och kreativiteten riskeras då att försämras eftersom den anställde 

uppmuntras att tänka kortsiktigt. (Lundqvist, 2013) Olsson nämner i sin intervju att kvantitet 

skulle gå före kvalitet. Monetära belöningar till de anställda leder till att de kommer att vilja ta 

genvägar och slarva på de uppgifter som är viktiga att utföra men som inte ger någon belöning när 

de är färdiga. Det kan då resultera i sämre utfört arbete och dessa uppgifter kan lätt glömmas bort 

och bortprioriteras vilket leder till mer misstag i arbetet. Belöningen blir då målet istället för att 

tänka långsiktigt och bygga upp arbetsresultatet och därmed på sikt bli mer lönsamt för företaget 

(Kvaløy et al., 2015; Lundqvist, 2013). 

 

Monetära belöningar kan även minska de anställdas inre och naturliga motivation (Kvaløy et al., 

2015). Om en anställd får ersättning varje gång personen har gjort en extra insats kommer den 

anställde i framtiden att bli missnöjd om inte samma kompensation utges vid nästa tillfälle 

(Lundqvist, 2013). Detta nämner också Olsson då han säger att belöningarna måste förändras för 

att fortsätta vara intressanta att arbeta för. Detta beror på att vi människor har lätt att vänja oss 

och därmed kräver vi hela tiden mer för att bli nöjda. Företaget behöver då höja belöningarna för 

att bibehålla motivationen och då blir det ett dåligt och dyrt sätt att motivera sin personal. 

Dessutom minskar människors förmåga till att lösa problem och tänka kreativt när man betalar 

dem för att göra det, jämfört med att andra faktorer gör att personen i fråga känner ett inre driv 

av att lösa problemet. (Lundqvist, 2013) 

 

Lindblom (1996) menar dock att belöningar leder till högre arbetsmotivation till ett bättre 

resultat både kvalitativt och kvantitativt Och bättre resultat bör således leda till högre 

prestationer och därmed ser han inte detta som ett negativt sätt att motivera sin personal. Han 

menar istället att bättre belöningar leder till större intresse hos de anställda att nå goda resultat. 

 

Pink (2010) håller inte med utan menar att när de anställda utför ett uppdrag åt arbetsgivaren i 

utbyte mot pengar tar inte arbetsgivaren hänsyn till att de anställda kan ha egna motiv för att 

utföra uppdragen. Människor vill känna att deras arbete är meningsfullt och därför kan det vara 

mer gynnsamt att företaget istället fokuserar på de anställdas egna motiv och dragningskraft till 

att utföra sitt arbete och lyckas motivera dem genom detta. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i och med studien. Frågeställningarna 
besvaras. 

6.1 Påverkas säljpersonalens prestation om de är välinformerade om 
samt delaktiga i försäljningsbudgeten? 
 

Respondenterna är eniga om att tydliga och rimliga mål i form av en försäljningsbudget ökar deras 

motivation till arbetet. Även Olsson och Ek som idag inte är speciellt informerade om företagets 

försäljningsbudget anser att tydliga mål, som till exempel en försäljningsbudget, skulle underlätta 

deras arbete. Genom att vara välinformerad om försäljningsbudgeten har de anställda riktlinjer 

att arbeta efter och därmed ökar deras prestation. Företaget har då också möjlighet att styra de 

anställda mot sina resultatmål. Det är dock viktigt för företaget att inte sätta upp för svåra mål i 

försäljningsbudgeten för att motivationen ska bibehållas. Samtliga respondenterna är eniga om 

att ouppnåeliga mål inte ökar deras motivation och prestation utan då blir effekten snarare 

tvärtom.  

 

Studier visar på att det är fördelaktigt om de anställda deltar i upprättandet av 

försäljningsbudgeten då säljpersonalen innehar mycket värdefull information om hur 

försäljningen ser ut. Delaktigheten gör dessutom att de anställda blir mer engagerade i 

verksamheten, vilket gynnar företaget. Chansen att de anställda förändrar sättet att utföra sina 

arbetsuppgifter på till det bättre ökar också. Respondenterna är dock oeniga om huruvida en 

delaktighet i budgetarbetet skulle påverka deras motivation och prestation. I dagsläget är ingen av 

respondenterna delaktiga i upprättandet. För hälften av dem vore det önskvärt att vara med i 

budgetarbetet för att kunna påverka och att detta troligtvis skulle öka deras prestation. De vill 

dock bara vara med om de blir belönade samt om de upplever att de själva kan påverka utfallet. Är 

de en del av en stor grupp med gemensam budget upplevs det således onödigt att delta. Den 

andra hälften har inget intresse alls i att medverka i budgetarbetet.  

6.2 Påverkas säljpersonalens prestation om de har möjlighet att få 
belöningar vid uppnådd försäljningsbudget?  
  

Att belöna sin personal är viktigt för att både behålla och motivera dem. Detta är viktigt eftersom 

säljpersonalens prestation påverkar företagets försäljning och därmed deras resultat. Valet av 

belöningssystem kan ses som en typ av strategi. En belöning kan även ses som ett tecken på att 

den anställda värderas på arbetsplatsen. Det är viktigt för företaget att personalens prestation är 

Alla respondenter tycker att deras prestation och motivation ökar i och med att de har tydliga mål 

samt får en belöning vid måluppfyllelse. De respondenter som idag får kontinuerliga belöningar 

tycker att det är en bra sporre för att vilja prestera bättre och anser att de anstränger sig mer för 

att uppnå målen på grund av dem. Även de övriga två som sällan får några belöningar i dagsläget 

berättar att de få belöningar som de får uppskattas väldigt mycket och att belöningar därmed 

leder till ökad prestation och motivation till arbetet. 
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Alla respondenter är överens om att effektiviteten på arbetsplatsen ökar i och med att en 

belöning utlovas. Studier har gjorts som styrker detta och säger att effektiviteten ökar över tiden 

och att de anställda anstränger sig mer. Däremot ökar inte prestationen om inte den fysiska 

belöningen följs upp med muntlig motivation och samma sak gäller vid muntlig motivation utan 

fysisk belöning. En av respondenterna nämner detta och menar att om inte motivationen följs upp 

med en fysisk belöning blir det mest tomma ord och motivationen avtar därmed. Däremot styrker 

alla respondenter att uppmuntran från chefen är väldigt viktig. I synnerhet en av dem som säger 

att det för honom är viktigare med en engagerad chef än att han får ytterligare en bonus.  

 

Även om belöningar är viktiga för att hålla motivationen uppe och prestera bättre, så finns det en 

hel del andra faktorer som är viktiga. Respondenterna tycker bland annat att det är viktigt med 

bra kollegor, en bra arbetsmiljö samt att de trivs på jobbet. Försäljningsbudgeten får heller inte 

vara uppsatt för en allt för stor grupp. Bland annat en av respondenterna uppger att i en stor 

grupp är det svårt att öka sin prestation för att nå målet då det är så många faktorer som avgör 

utfallet. Även den kompetens som de anställda besitter spelar roll i måluppsättningen. Om 

individen inte har kompetens för att slutföra uppgiften spelar inte en belöning någon roll för 

prestationen då målet troligtvis inte kommer uppnås ändå.  

 

Det finns många fördelar med belöningar vid uppnådd budget men det finns även en del negativa 

aspekter att ta hänsyn till. Flera av våra respondenter nämner stress som en negativ effekt av att 

ha ett belöningssystem. De uppger att det kan bli en viss press att uppnå budgeten och att om de 

inte uppnår kraven kan känna sig otillräckliga.   

6.3 Påverkas säljpersonalens prestation om de har möjlighet att få 
belöningar i monetära former vid uppnådd försäljningsbudget?  
 

Pengar är avgörande för att kunna köpa materiella ting och även en statussymbol i samhället. 

Därför kan motivationen, prestationen och effektiviteten ökas mer hos de anställda vid monetära 

incitament än övriga incitament. Det är dock inte det viktigaste incitamentet för alla 

respondenters prestation. Två av respondenterna delar åsikten om att pengar ökar prestation 

mest. De uppger att övriga belöningar, som exempelvis ledig tid, också uppskattas men att 

monetära incitament är den bästa moroten för att prestera maximalt. 

 

Däremot är teorierna som tidigare har presenterats oeniga kring konsekvenserna av monetära 

incitament. Vissa menar att belöning i form av pengar kan framhäva negativa beteenden som 

exempelvis tvivel på sin egen förmåga och kunskap att utföra en viss uppgift. Detta uppger också 

en av respondenterna då hon kan känna att hennes självförtroende kring försäljning sjunker de 

månader hon inte uppnår försäljningsbudgeten och därmed inte får någon monetär belöning. 

 

Studier pekar även på att personalens inre och naturliga motivation till att göra ett bra arbete 

minskas. Likaså riskeras kreativiteten att försämras eftersom de anställda uppmuntras att tänka 

kortsiktigt. Kvantitet kan lätt prioriteras före kvalitet och personalen kommer då att vilja ta 

genvägar och slarva på de uppgifter som inte leder till den monetära belöningen. Detta leder i sin 

tur till ett sämre utfört arbete där de anställda tänker kortsiktigt istället för att bygga upp 

arbetsresultatet långsiktigt och därmed på sikt bli mer lönsamt för företaget. Samtidigt menar 
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andra att belöningar leder till högre arbetsmotivation till att göra ett bättre arbete både kvalitativt 

och kvantitativt och att incitamenten leder till större intresse hos de anställda att nå goda resultat.  

 

Respondenterna uppger att monetära incitament är en bra belöningsform men att det då är 

viktigt att lönen inte baseras enbart på det. De tror att detta kan leda till en stressig arbetsmiljö 

där konkurrensen ökar bland kollegorna samt att personalen blir ofrivillig att hjälpa varandra. 

Studier visar också att människan har lätt att vänja sig och därför krävs det också att belöningarna 

förändras och förbättras för att de ska fortsätta vara intressanta att arbeta för. Företaget 

behöver då höja belöningarna för att bibehålla motivationen och då kan det enligt teorier bli ett 

dyrt och dåligt sätt att motivera sin personal på. Istället kan det vara mer gynnsamt att fokusera 

på de anställdas egna motiv och dragningskraft till att utföra sitt arbete och lyckas motivera dem 

genom detta. 
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7 EGNA REFLEKTIONER 
I detta kapitel diskuteras studien i sin helhet och resultatet utifrån egna tankar och reflektioner. 
 

Respondenterna i våra studier är alla anställda som säljpersonal på olika säljföretag. De arbetar 

dock på företag av olika art och storlek, vilket gör att deras utgångspunkter ser olika ut. Därmed 

erhålls olika svar och olika upplevelser av de intervjuade. Det system som passar bättre på det ena 

företaget är inte automatiskt bra på det andra eller tredje. Detta gör också att det är svårt att dra 

generaliserade slutsatser på respondenternas svar. De är också relativt få till antalet vilket även 

det påverkar möjligheten att generalisera. Dock ger deras svar en hint om hur situationen kan se 

ut på olika säljföretag av deras slag.  

 

Värt att reflektera vid är också att respondenterna uppger vad de själva tror och hur de upplever 

situationen. De respondenter som till exempel säger att en delaktighet i budgeten inte skulle 

engagera dem mer eller påverka dem positivt kan inte helt säkerligen veta svaren på denna fråga 

eftersom de aldrig deltagit. Svaren skulle således kunna se annorlunda ut om fallet vore annat. 

Samma fenomen förekommer när Bodin påstår att han föredrar gemensamma aktiviteter före 

ytterligare monetära belöningar. Beror det på att han redan får pengar som belöning i sin 

provisionslön? Skulle fallet vara så att han inte hade en provisionslön skulle eventuellt pengarna 

föredras framför aktiviteterna. På så sätt finns det olika faktorer som spelar in vilka belöningar 

som anses passa bäst för de anställda.  

 

När det kommer till försäljningsmål är det väldigt olika hur människor påverkas. Vissa blir triggade 

av en budget och presterar bättre samtidigt som andra blir stressade och blir påverkade negativt på 

grund av kravet och förväntan som budgeten innebär. Även olika belöningar verkar ha olika effekt 

på olika människor. Vilken sorts belöning en person föredrar beror på personlighet, men även 

livssituation och trivsel med arbetskollegor spelar roll. En person som inte trivs med sina 

arbetskollegor föredrar troligare pengar som belöning än gemensamma aktiviteter vid uppnådd 

prestation. För att få en anställd att bli inspirerad till att prestera måste belöningen därmed vara 

anpassad efter personens behov. Detta är upp till ledningen att undersöka för bästa möjliga effekt.  

 

För de företag som använder sig av belöningssystem för att få de anställda att prestera är det 

viktigt att se till att belöna rätt bedrifter. Det som ska belönas bör vara de handlingar som ser till 

att företaget kommer närmare sina mål och som går i linje med verksamhetens vision och 

affärsidé. Ledningen kan därför klargöra för de anställda vilket handlingssätt som är relevant och 

viktigt för företaget och därmed tydliggöra hur deras prestation påverkar företagets resultat. 

Detta borde kunna motivera personalen ytterligare.  

 

Det är också av relevans för företaget att se över om belöningarnas prestationsökningar 

överträffar kostnaderna för att använda dem. Användandet av belöningar borde generellt öka 

personalens prestationer, men precis som med allting annat vänjer sig människan vid positiva 

saker och vill i längden ha mer för att bibehålla motivationen. Lönar det sig då att öka belöningarna 

eller har ledningen då satt sig själv i en fälla av stora löpande kostnader? Ett alternativ till belöning 

vid måluppfyllelse av exempelvis budget kan vara att företaget istället belönar sina anställda 

sporadiskt vid väl utfört arbete utan att ett tydligt mål alltid måste uppfyllas. På så sätt borde de 

komma undan den negativa effekt som kan komma med att måluppfyllelse jagas av de anställda. 
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De underbyggande arbetsuppgifter som är viktiga för verksamheten, men som inte premieras i 

och med belöningen, försakas. Vilken metod som är mest effektiv och gynnsam borde dock också 

bero på verksamhetsarten samt personerna som arbetar i företaget.  

 

Hur försäljningsbudgeten sätts, vare sig det sker endast av ledningen eller i samverkan med de 

anställda, är rimligheten i budgeten av väldigt stor vikt. Har den anställde ingen möjlighet att nå 

sitt mål verkar budgeten inte ge någon positiv effekt alls på den anställdes motivation. Tvärtom 

kan en alldeles för orealistisk drömbudget påverka den anställde negativt.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide företag 1  
1.! Hur välinformerad är du om budgeten? 

2.! Är du delaktig i uppförandet av budgeten? Om ja, hur påverkar det ditt arbete? om nej, 

Skulle du bli mer motiverad av det? 

3.! Ökar du din prestation för att nå budget? Om så är fallet, gör du det på grund av att du får 

pengar som belöning? 

4.! Finns det andra faktorer som påverkar din prestation? 

5.! Hur mycket påverkar din budget ditt arbete? Fördelar/nackdelar? 

6.! Skulle du förändra din prestation om du hade en enskild budget? 

7.! Vilka är de största fördelarna med att ha en budget/bli belönad vid uppnådd budget? 

8.! Tror du att du och dina kollegor blir effektivare under arbetstiden eftersom ni belönas när 

ni når ett visst resultat? 

9.! Hur skulle din motivation till arbete se ut om du inte visste om budgeten och inte heller 

fick några pengar vid uppnådd budget? 

10.!Vilken typ av belöning skulle du föredra? 

11.!Vad är viktigast för dig för att du ska maximera din prestation? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide företag 2 
1.! Hur välinformerad är du om budgeten? 

2.! Är du delaktig i uppförandet av budgeten? Om ja, hur påverkar det ditt arbete? om nej, 

Skulle du bli mer motiverad av det? 

3.! Ökar du din prestation för att nå din budget? Om så är fallet, gör du det på grund av att du 

får pengar som belöning? 

4.! Finns det andra faktorer som påverkar din prestation? 

5.! Hur mycket påverkar din budget ditt arbete? Fördelar/nackdelar? 

6.! Skulle du förändra din prestation om du och dina kollegor hade en gemensam budget? 

7.! Vilka är de största fördelarna med att ha en budget/bli belönad vid uppnådd budget? 

8.! Tror du att du och dina kollegor blir effektivare under arbetstiden eftersom ni belönas när 

ni når ett visst resultat? 

9.! Hur skulle din motivation till arbete se ut om du inte visste om budgeten och inte heller 

fick några pengar vid uppnådd budget? 

10.!Vilken typ av belöning skulle du föredra? 

11.!Vad är viktigast för dig för att du ska maximera din prestation? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide företag 3 
1.! Hur välinformerad är du om budgeten? 

2.! Är budgeten intressant för dig? 

3.! Skulle du bli mer motiverad om du var delaktig i uppförandet av budgeten? 

4.! Skulle du försöka öka din prestation om du visste vad budgeten var? 

5.! Skulle du försöka öka din prestation om du visste att vid uppnådd budget får du en 

monetär belöning? 

6.! Vad påverkar din prestation, om det finns något som gör det? 

7.! Tror du att du och dina kollegor blir effektivare under arbetstiden om ni vet vad budgeten 

är samt belönas när ni uppnår den? 

8.! Tror du att det är lättare att öka din prestation vid en enskild budget för varje person eller 

vid en gemensam för alla? 

9.! Vilka nackdelar/fördelar tror du en ökad information om budgeten och monetära 

incitament vid uppnått resultat skulle medföra? 

10.!Vad skulle du föredra för belöning? 

11.!Får du några belöningar idag? 

12.!Vad är viktigast för dig för att du ska maximera din prestation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


