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Abstract: 

The essay’s language is swedish. 
Our study is about motivation and dissatisfaction with employees and managers. The work is 
more about what motivates people in the workplace and what makes them unhappy. The 
motivation can be achieved through two types of rewards, monetary and non-monetary 
rewards. Where monetary reward involves performance pay or a bonus and non-monetary 
means travel, equipment and other benefits. This is the most common form of reward system 
whose purpose is to create a high motivation to ensure the effectiveness of the business or 
organization. The essay is based on Herzberg’s two-factor theory, which consists of 
motivation and hygiene factors. The problem that remains today is the companies are not 
ready to raise the hygiene factors if they consider those that exist are already reasonable. This 
may mean that employees don’t feel motivated enough, which in turn leads to a 
dissatisfaction at the workplace. Companies use reward system to recruit, motivate and retain 
competent employees to their organizations.  

In this paper, the question was: How the factors and rewards affect employees and managers, 
and which factors motivate and create displeasure at the workplace?  
Our purpose was to highlight the views of managers and employees what is important to them 
when it comes to motivation and hygiene factors and rewards. The aim is to have a better 
insight into the reward system’s functionality in the organization, how different rewards and 
factors satisfy the employees.  

We have choser open unstructured interviews to work with because we want to create a 
deeper discussion about how important reward systems are for the respondents. We 
interviewed seven respondents, of which four are managers and three employees.  

In our study, we have come to the conclusion that managers and employees are satisfied with 
their monetary and non-monetary rewards and that they experience some dissatisfaction at the 
workplace. The study also showed that factors like rarely getting feedback, bad working 
conditions, work under pressure, bad relationships between colleagues and a lot of 
responsibility can in the future lead to employees getting tired of the job and that they can 
then apply for work at new companies that have better reward systems.  

  

Keywords: Reward System, Herzberg’s Theory, Motivation, Principal-Agent Theory & 
Satisfaction 
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Sammanfattning:  

Vår studie handlar om motivation och missnöje hos anställda samt chefer. Arbetet handlar mer 
specifikt om vad som motiverar människor på arbetsplatsen samt vad som gör dem missnöjda. 
Motivationen kan uppnås genom två typer av belöningar, monetära samt icke-monetära 
belöningar. Där monetär belöning innebär prestationslön eller bonus och icke-monetär innebär 
resor, utrustning och andra förmåner. Detta är den vanligaste formen av belöningssystem vars 
syfte är att skapa en hög motivation för att säkra effektiviteten hos företagen eller 
organisationen. Uppsatsen utgår mycket från Herzbergs tvåfaktorteori, vilket består av 
motivations- och hygienfaktorer. Problemet som kvarstår idag är företagen inte är redo att 
höja hygienfaktorerna om de anser de som finns redan är rimliga. Detta kan medföra att de 
anställda inte känner sig tillräckligt motiverade vilket i sin tur leder till ett missnöje på 
arbetsplatsen. Företag använder sig av belöningssystem för att rekrytera, motivera och behålla 
kompetenta medarbetare till sina organisationer.  

I arbetet var frågeställningen: Hur påverkar faktorerna och belöningar de anställda och 
cheferna samt vilka faktorer är det som motiverar respektive skapar missnöje på 
arbetsplatsen? 
Vårt syfte var att lyfta fram chefers och anställdas synpunkter på vad som är viktigt för dem 
när dem när det gäller motivations- och hygienfaktorerna och belöningar. Syftet är att ha 
bättre inblick i belöningssystemets funktionalitet i organisationen, hur olika belöningar och 
faktorer tillfredsställer medarbetarna. 

Vi har valt att arbeta med öppna ostrukturerade intervjuer eftersom vi vill skapa en djupare 
diskussion kring hur viktiga belöningssystem är för respondenterna. Vi använde oss utav sju 
stycken respondenter varav fyra chefer och tre anställda.  

I vår studie har vi kommit fram till att chefer och anställda är nöjda med deras monetära och 
icke-monetära belöningar och att de upplever lite missnöje på arbetsplatsen. Studien visade 
också att sällan få återkoppling, sämre arbetsförhållande, arbeta under tryck, dålig relation 
mellan kollegor och mycket ansvar kan i framtiden leda till att anställda tröttnar på jobbet och 
att de då kan söka sig till nya företag som har bättre belöningssystem.  

Nyckelord: Belöningssystem, Herzbergs teori, motivation, Principal-agent teorin och 
tillfredsställelse 
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1.Inledning 
I vår inledning görs en beskrivning om bakgrunden till uppsatsen. Vi förklarar problemet och 
formulerar studiens syfte genom en problemdiskussion.  

1.1 Bakgrund 
Belöningssystem är ett väldigt intressant ämne eftersom många organisationer idag använder 
sig av det för att rekrytera, motivera och behålla eller locka till sig kompetenta medarbetare 
till sina organisationer (Nilsson & Olve, 2013). För den anställdes motivation på arbetsplatsen 
är det inte bara pengar som är viktig utan att bli tagen på allvar, att ha en bra gemenskap på 
arbetsplatsen och en bra arbetsmiljö är viktigt (Svensson, 1989). 

Vi har valt  belöningssystem eftersom att vi vill undersöka orsaker till vad som motiverar och 
inte motiverar anställda och chefer på arbetsplatsen. Dessutom är det intressant att studera i 
vilka situationer de anställda känner sig nöjda och missnöjda och vilka konsekvenser detta 
kan leda till. Det är intressant att studera belöningssystem som motivation för att vi kan veta 
vad det är som anställda strävar efter, vilka olika mål de vill uppnå på arbetsplatsen och 
förväntningar de har på jobbet. 

Företag som använder belöningssystem och bonusar gör det för att attrahera anställda i 
företaget men även för att behålla dem i företaget och för att motivera de anställda till att 
prestera bättre på jobbet. Nya rapporter har visat att bonusar och högre ersättningar inte är en 
tillräcklig motivation längre. Rapporterna föreslår att rättvisa är en av de största 
motivationsfaktorer för belöning (PWC.se).  

Företag kan motivera sina anställda med monetära och icke monetära belöningar (Nilsson & 
Olve, 2013). Syftet med belöningssystem är att skapa rätt motivation hos de anställda för att 
säkerställa effektiviteten i företaget (Arvidsson, 2005).  
I det korta perspektivet blir medarbetarna belönade direkt samtidigt som de väljer att bidra till 
sin organisations måluppfyllelse (Nilsson & Olve, 2013).  

I det långsiktiga perspektivet handlar det om att chefer uppmärksammar medarbetarna med 
återkoppling för anställdas arbete med möjlighet till högre lön som belöning för god 
prestation (Nilsson & Olve, 2013). Det är därför viktigt att företagen är uppmärksamma med 
medarbetarnas attityder och förväntningarna de har på jobbet. I det långsiktiga perspektivet 
pratar chefer om vilka mål och belöningar anställda vill nå och ha. 

Herzbergs två-faktor teori består av motivations och hygienfaktorer där motivationsfaktorer 
gör att medarbetarna gör bättre ifrån sig och blir mer inspirerade och nöjda på arbetsplatsen 
(Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 1959). Författarna fortsätter att nämna att när 
hygienfaktorer, som till exempel övervakning eller lön, inte är uppfyllda blir medarbetarna 
missnöjda.  

Bonus och fallskärmar har blivit svartmålade i media under de senaste åren då höga chefer 
ofta får stora bonusar trots att det inte går bra för företaget. Detta innebär att belöningssystem 
i allmänhet har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Belöningar i form av lön har förändrats över 
tiden och ökat i Sverige. År 1970 hade en VD fjorton gånger mer betalt än en industriarbetare, 
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under 2000-talet har denna siffra legat mellan 40 och 50 gånger mer betalt (Nilsson & Olve, 
2013). 

1.2 Problemdiskussion  
Idag jobbar många anställda som har olika mål att uppnå, attityder och förväntningar på 
jobbet. Det är därför viktigt för företaget att veta och följa upp de anställdas önskemål för att 
behålla kompetent personal och hålla dem nöjda på arbetsplatsen. Genom att erbjuda olika 
typer av belöningar till anställda kan de känna sig extra motiverade på jobbet och öka sina 
arbetsprestation. Eftersom varje anställd har sitt eget mål att uppnå och egna förväntningar 
bör den anställde få en individuell belöning som passar till sina önskemål. 

Det finns olika individuella preferenser när det gäller arbete och belöning. Exempelvis så 
finns det många anställda som är lågbetalda men de är nöjda på sina arbetsplatser. För den 
gruppen av anställda är det viktigaste att de trivs på sina jobb och det inte bara är pengar som 
är viktigast. Det finns andra anställda som jobbar många timmar för att de vill tjäna mer 
pengar och är inte nöjda på sina arbetsplatser. Dessutom finns anställda som jobbar många 
timmar för att de gilla sina jobb. Detta beror på att vi som människor är annorlunda och vi har 
olika preferenser och förväntningar på jobbet. Men vad är det som gör att anställda känner sig 
missnöjda på arbetsplatsen? Det beror på olika faktorer som är omkring arbetsplatsen och det 
är därför viktigt att företaget får veta hur de anställda känner sig och upplever sina 
arbetsplatser.  

I problemdiskussionen ska vi fokusera på vad det är som kan orsaka missnöje för individer på 
arbetsplatsen eftersom vi antar att missnöje kan leda till konsekvenser som att anställda 
tröttnar på jobbet. 

Det finns många anställda som gillar sina jobb och presterar bra på arbetsplatsen men inte fått 
en löneökning sedan länge så konsekvensen blir att de känner sig missnöjda och detta kan 
leda till att en anställd kan sluta på sin arbetsplats och söka nytt jobb. Trots att den anställde är 
missnöjd kan det hända att den fortsätter att jobba och det är för att de behöver pengar för att 
betala sina räkningar. Hygienfaktorer kommer från Herzbergs teori om motivation på 
arbetsplatsen som lyfter fram att när ett företag presterar bra på dessa hygienfaktorer leder det 
inte nödvändigtvis till högre prestation bland de anställda, och att prestera dåligt på 
hygienfaktorerna kommer att leda till bristande motivation och missnöje (De Wall & Jansen, 
2013). Hygienfaktorerna är faktorerna som till exempel övervakning, relationer mellan 
personer etc. och när de inte är uppfyllda skapar det missnöje för de anställda. 

Företaget kan använda belöningssystem som en motivationsfaktor så att anställda presterar 
bättre på jobbet och känner sig nöjda på arbetsplatsen. Men om företaget inte erbjuder någon 
typ av belöningssystem antar vi att de anställda inte ska hitta någon orsak att anstränga sig på 
sina arbetsplatser och detta kan leda till att de kan minska sina arbetsprestationer, bli 
missnöjda och tröttna på sina jobb. Om belöningssystem och bonusar inte finns kommer folk 
inte att vara lika motiverade att utmärka sig. Om belöningssystem och bonusar anses vara 
hygienfaktorer, då bör organisationer se till att dessa faktorer inte orsakar något missnöje 
bland de anställda (De Wall & Jansen, 2013). Om bonusar anses som hygienfaktorerna för 
anställda är det för att de inte är nöjda med sina bonusar och vi antar att de inte har fått den 
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mängd bonus de har förväntat sig få för sin arbetsprestation. Medan andra anställda känner sig 
nöjda med samma mängd bonus. 

Företaget tjänar inte på att öka nivån av hygienfaktorerna om faktorerna, som till exempel: 
lön, övervakning, arbetsförhållande och administrativa rutiner, har nått en rimligt nivå 
(Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 1959). Problemet ligger i att hitta vilken nivå i 
varje hygienfaktor som anställda tycker att det är rimligt att uppnå eftersom individerna har 
olika attityder och förväntningar som till exempelvis när det gäller lön. Det är därför 
arbetsgivare har ett individuellt samtal och erbjuder en viss mängd lön för varje anställd. Och 
företagen föredrar att olika individers lön skall vara hemlig för att individen är nöjd med den 
nivån han fått. Problemet kan komma när individen ta reda på andra kollegors lön och känner 
sig missnöjd och därför vill ha mer och detta ökar den totala lönekostnaden för företaget. 

Idag finns det många anställda som gillar sina jobb och detta leder till att de är nöjda på 
arbetsplatsen trots att de till exempel en har en dålig chef som sällan kommunicerar och sällan 
ger feedback till dem. Det beror på att de anser sina arbetsuppgifter som intressanta. En 
person som anser att sitt arbete är en utmaning, spännande och givande kommer kanske att 
acceptera en svår eller dålig chef (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 1959). En bra 
motivationsfaktor kan neutralisera effekten av att man inte uppnår en hygienfaktor. 

Eftersom att anställda har olika förväntningar och attityder när det gäller sina jobb kan vissa 
motivationsfaktorer anses som hygienfaktorer om de anställda upplever missnöje på 
arbetsplatsen som till exempel erkännande från chefen kan vara en hygienfaktor eftersom att 
sällan få erkännande kan skapa missnöje för anställda. Herzbergs klassificering av lön som 
hygienfaktor har varit diskuterat eftersom medarbetare ser lön som motivations- eller 
hygienfaktor (Hedeggard, 2012). Den centrala motiveringen till att se lön som hygienfaktor är 
att missnöje med lönen ger effekten att medarbetaren söker sig till en annan arbetsplats 
(Nilsson & Olve, 2013). 

Enligt (Matei & Abrudan, 2016) skiljer sig orsakerna för motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer i den rumänska kulturen jämfört med USAs kultur där Herzberg har utförts sin 
forskning. Olika individer från olika kulturer har olika åsikter av vad som motiverar dem och 
därför är det svårt att kategorisera vilka faktorer som ingår i motivations och hygienfaktorer. 
Men trots att vi kommer från samma land eller kontinent har vi som människor olika 
önskemål när det gäller vår arbetsplats. 

Om ledningen vill tillfredsställa företagets intressen och mål, såsom ökad lönsamhet eller 
vinst kan ledningen styra de anställda med hjälp av olika incitament i form av belöningar. 
Denna händelse kopplas ofta till principal-agentteorin och när intressekonflikter uppstår 
mellan anställd och ledningen är det detta som denna teori förklarar (Merchant, 2003). 
Principal agent-teorin kan också kallas för agentteorin och är inte bara relationen mellan 
företagsägare(principal) och företagsledare (agenten-chefen), det kan också vara relationen 
mellan agenten som utför ett uppdrag och uppdragsgivaren. I detta fallet kan 
ledningen(chefen) fungera som uppdragsgivare och agenten är anställda som utför ett 
uppdrag. Intressekonflikter kan förekomma när båda parter har olika önskemål och inte 
kommer överens eftersom de har olika egenintressen. 
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En dåligt motiverad försäljningsrepresentant kommer att vara dyrare för företaget när det 
gäller otillfredsställande prestanda, ökade kostnader som är relaterade till 
försäljningsfunktionen, en ökad användning av försäljningschefens tid och en negativ 
inverkan på de anställdas moral (Berl, Powell & Williamsson, 1984). Det är därför viktigt att 
företaget skulle uppmärksamma anställdas förväntningar genom en form av belöningar som 
gör att de presterar bra så att de anställda kan känna sig nöjda på jobbet. Om de anställda inte 
är motiverade kan detta skapa extra kostnader för företaget och företagets mål är generellt sätt 
att öka vinsten och att uppnå sina mål men inte att öka sina kostnader. 

Herzbergs två-faktor teori kan användas som ett verktyg för statliga och privata organisationer 
som vill undersöka faktorerna som skapar arbetsnöjdhet och missnöje i sådana 
organisationerna samt att med resultat av undersökningen kan företaget satsa och erbjuda 
bättre belöningar så de anställda kan jobba hårdare. Forskarna använder sig av Herzbergs två-
faktor teori för att chefer på universitet ska kunna styra sin organisation på ett bättre sätt 
(Smerek & Peterson, 2007). Författarna beskriver att problemet är att påverka medarbetarna i 
den administrativa delen av organisationen på ett bättre sätt så att de blir nöjda och 
motiverade att arbeta hårdare (Smerek & Peterson, 2007). 

Många organisationer har använt Herzbergs teori också inom turism för att forska om vad 
som motiverar gästerna så att de känner sig nöjda. Andra organisationer har använt teorin för 
att veta vad det är som skapar nöjdhet och missnöje för konsumenterna när de använder en 
produkt, som till exempel en mobiltelefon. Herzbergs teorin används för att forska om 
motivation på arbetsplatsen, och den kan också tillämpas på konsument tillfredsställelse och 
gäst tillfredsställelse (Lian & Baum, 2007). Författarna nämner att begreppet tillfredsställelse 
är gemensamt för både arbetsplatsen och konsumenten eftersom båda har att göra med 
människor. Och att hygien och motivationsfaktorer är de dominanta faktorerna som bidrar till 
individens livstillfredsställelse (Lian & Baum, 2007). 

Vi som människor vet vad vi gillar att göra på arbetsplatsen, det finns anställda som anser att 
vara chef är tråkigt och tänker inte att spendera många timmar att sitta på kontoret men det 
finns andra anställda som vill ha en chefsposition för att tjäna mer pengar men de är inte 
förberedda. Människor kan önska sig att tjäna mer pengar, men att vara chef innebär mycket 
ansvar men inte alla kan inneha en sådan position för att det kräver att man gillar att styra och 
skapa strategier för att öka lönsamhet i företaget. Chefer bör inte anta att en underordnad 
person som gör ett utmärkt jobb är nödvändigtvis villig och kan ta på sig mer ansvar (Bitsch 
& Hogberg, 2005). Författarna fortsätter att beskriva att vissa anställda känner sig tvungna att 
acceptera en övervaknings position som de inte är redo att ha och orsaken att de tar på sig det 
ansvaret är den högre ersättningen som följer med den positionen (Bitsch & Hogberg, 2005). 

Många organisationer använder belöningar för att motivera sina anställda för att förbättra 
effektiviteten på arbetet och för att företaget skall kunna nå sina mål. Eftersom det finns flera 
olika belöningar är det intressant att studera vilka belöningar anställda anser som viktiga på 
arbetsplatsen. Dessutom är det intressant att studera hur chefer bedömer de anställdas 
prestation eftersom det till exempel finns många anställda som kan acceptera att de inte får en 
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löneökning. Vilka och hur faktorer och belöningar motiverar anställda på arbetsplatsen och 
vilka situationer och faktorer är det som skapar missnöje bland anställda? 
Det är därför intressant att veta vilka faktorer som gör anställda nöjda respektive missnöjda på 
arbetsplatsen.  
Det finns andra faktorer som ökar och minskar den anställdas arbetsmotivation. En teori som 
beskriver det är Herzbergs två-faktor teori där han förklarar att motivationsfaktorer leder till 
nöje på jobbet medan när hygienfaktorer inte uppfylls leder det till bristande motivation och 
missnöje på arbetsplatsen. 

1.3 Problemformulering 
I problemdiskussionen har vi gått igenom belöningssystemets problem, där nämns 
hygienfaktorer som skapar missnöje för anställda på jobbet. 
Vi har formulerat frågan på följande sätt: 
Hur påverkade faktorerna och belöningar de anställda och cheferna samt vilka faktorer som 
motiverar respektive skapar missnöje på arbetsplatsen? 

1.4 Syfte 
I vår studie vill vi lyfta fram både chefers och anställdas synpunkter om vad som är viktigt för 
dem när det gäller motivations- och hygienfaktorerna och belöningar. Vårt mål är att studera 
vad som motiverar och inte motiverar människor på arbetsplatsen, vad som är viktigt för 
anställda för att fortsätta att arbeta och känna sig nöjda. 

Syftet med arbetet är att ha bättre inblick i belöningssystemets funktionalitet i organisation 
och hur olika belöningar och faktorer tillfredsställer medarbetarna. Hur anställda upplever 
tillämpning av olika belöningssystem och faktorer utifrån Herzbergs två-faktor teori. Cheferna 
och anställda vi intervjuat är de som får belöningar från företaget. Cheferna som vi har 
intervjuat mäter inte anställdas prestation men tillägger åsikter om bedömning av anställdas 
prestation. 

1.5 Avgränsning 
I vår studie kommer vi att fokusera på belöningssystemets syfte som är motivation för 
anställda för ett önskat beteende. I vår studie ska vi beröra frågan utifrån chefers och 
anställdas synvinkel. Vi väljer att utgå från två vedertagna teorierna som är Herzberg 
tvåfaktorteori och principal-agent teori för att avgränsa vår studie. Med stor fokus på 
Herzberg teori och lite koppling med principal-agent teorin för att avgränsa vår studie. Vi 
kommer att titta på belöningar ur de anställdas synvinkel, inte ur företagets synvinkel. 
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2.Metod      
I denna del beskriver vi studiens tillvägagångssätt.  

2.1 Metod ansats 
Eftersom vi har valt att studera olika företag för att förstå hur belöningssystemet fungerar i 
deras organisation och hur viktiga motivation och hygienfaktorer är i företaget så behöver vi 
att vår studie har en abduktiv ansats. Vi har valt en abduktiv ansats eftersom denna ansats har 
empiriska fakta precis som induktionen och förkastar inte teoretiska ideer och kommer på det 
sättet närmare deduktionen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom en abduktiv ansats har 
både deduktion och induktion ansats har vi använt deduktiv ansats för att förklara 
respondenternas svar, exempelvis när företaget ta bort icke monetära belöningar var 
anledningen att respondenternas skulle säga upp sig och det stämmer enligt Herzbergs teori 
och det är deduktion. Och induktiv ansats använde vi när vi har skrivit tabellen om orsaken 
till motivation och missnöje från båda grupperna. Eftersom vi har med båda ansatserna är det 
därför abduktiv ansats som vi använder i uppsatsen. 

2.2 Forskningsmetod 
Vi har valt att ha en kvalitativ metod i vår studie i form av öppna och individuella intervjuer 
för att vi tror att den tillför mer intressanta slutsatser än vad en kvantitativ metod skulle bidra 
till eftersom respondenten kan tillägga egna värderingar, åsikter och tolkningar. Vi har valt att 
göra öppna, individuella och ostrukturerade intervjuer genom en kvalitativ metod för att vi 
vill skapa en djupare diskussion kring hur viktiga belöningssystem är för respondenterna. 
Genom att vi använder den kvalitativa metoden kan vi ställa uppföljningsfrågor på det som 
respondenternas svarat så vi kan få mer detaljerade svar. Medan med en kvantitativ metod i 
form av enkät genererar svar som snabbt kan bearbetas. För oss är det viktigt att förstå och 
tolka respondenternas synvinklar, värderingar och beteende för att genomföra vår studie. 
Hade vi använt oss av en kvantitativ undersökning hade hela forskningen känts väldigt ytligt 
och inte detaljerad. Syftet i vårt arbete är att ta reda på vad anställda och chefer anser är 
viktigt för att motivera dem till att prestera bättre och vi tror att med en kvalitativ metod får vi 
fram de svar vi söker. Den kvalitativa metoden kan ge oss variation i ordningsföljden på 
frågorna vi har ställt under intervjuerna. 

Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad 
intervjupersonen upplever vara viktigt och relevant (Brymman & Bell, 2015). De kvalitativa 
intervjuerna är flexibla och följer den riktning som intervjupersonernas svar går i, och 
undersökningens fokus kan också anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp i 
intervjuerna. (Brymman & Bell, 2015) 

Genom att använda den kvalitativa metoden har vi möjligheten att ändra både 
problemställning, undersökningens planering, datainsamlingsmetod och analys under studien 
och efterhand som studien avancerar (Jacobsen, 2002) 

2.3 Datainsamling 
Vår studie inriktar sig på att undersöka medelstora företag där vi antar att dessa bolag 
använder sig av någon form av belöningssystem och andra faktorer för att motivera deras 
anställda. Vi genomförde intervjuer ansikte mot ansikte och via telefon och de tog max 
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femton minuter. Intervjuerna följde ett intervjuschema med öppna frågor. Vi kontaktade 20 
olika företag i den privata sektorn genom telefonsamtal och att skicka e-mail med förfrågan 
till vår uppsats och förklaring vad vår studie handlar om. Våra respondenter var belägna i 
Göteborg. Analysen av intervjuerna bestod av de sju respondenterna som kunde delta i vår 
studie och enades att prata om belöningssystem som en motivationsfaktor, vad som motiverar 
de för att jobba på just det företaget och vilka faktorer respondenterna anser som viktigt. Fyra 
av respondenterna var chefer och tre var anställda. De olika företag vi har kontaktat ligger 
inom finans, industri och mäklarbranschen. 

Av de sju intervjuer, var tre kvinnor och fyra var män. Det var tretton företag som inte kunde 
delta i vår studie på grund av arbetsbelastning. Vi har anonymiserat respondenternas namn 
och har skrivit kön på varje respondenterna i empiri. 

Vi tänker använda oss av tidigare studier från vetenskapliga artiklar som inspiration och 
teorier från litteraturen skall användas som underlag för våra intervjuer för att få en förståelse 
hur olika företag har använt belöningssystem över tiden och hur belöningar och andra faktorer 
används för att tillfredsställa medarbetare som jobbar i olika branscher. Genom 
litteraturstudier, vetenskapliga artiklar kunde vi få en djupare teoretisk kunskap om 
belöningssystem, olika belöningar och olika faktorer som motiverar och skapar missnöje för 
de anställda. Men när intervjuerna är genomförda tänker vi använda det som underlag för att 
bygga vidare på våra studier och forskning. Vårt syfte är att få en helhetsbild av 
respondentens bakgrund samt vad som är viktigt för anställda på arbetsplatsen. Vi har valt att 
anonymisera alla intervjupersoner och kommer heller inte nämna vilka bolag vi intervjuat. Vi 
har valt att anonymisera alla företag delvis för att det var ett sätt att få respondenterna att vilja 
delta och ställa upp i våra intervjuer. Vi ville även att anonymisera företagen eftersom ifall det 
skulle vara så att respondenten från företaget säger något eller tycker något om företaget och 
det inte är lämpligt att detta sägs offentligt.  

2.4 Dataanalys  
Här ska vi analysera det insamlade materialet från intervjuerna. Det insamlade materialet 
kommer från inspelningar vi ska göra med hjälp av mobiltelefoner eller datorer. Efter vi har 
spelat in intervjuerna skall vi skriva ned respondenternas svar och därefter börja bearbeta 
svaren. 

Först har vi beskrivit respondenternas svar utan någon form av förvrängning så vi kan få en 
grundlig och korrekt detaljerad beskrivning av respondenternas svar. Här har vi beskrivit 
respondenternas svar om vilka belöningssystem och motivation och hygiens faktorerna 
använde företaget utifrån Herzbergs teori. Dessutom har vi antecknat intervjuerna och samtal 
så korrekt som möjligt på papperna för att ha beskrivningar som är detaljrika, varierande som 
hjälper oss att analysera bättre i vår studie. För att anteckna de detaljerade beskrivningar har 
vi lyssnat många gånger på inspelningen och använd den viktigaste information som passar 
med vårt syfte. 

Sen har vi kategoriserat respondenternas svar i olika ämne som till exempel vilka belöningar  
och faktorer skapar motivation och missnöje för chefer och anställda. Genom att kategorisera 
belöningar och faktorer som tillfredsställelse och otillfredsställelse ska detta hjälpa oss att 
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minska komplexiteten av respondenternas svar och sen har vi systematiserat eller informerat 
vad vi har kommit fram till med studien. 

Till sist, efter respondenternas svar har systematiseras, har vi börjat att leta efter meningar, 
orsaker till faktorerna ur chefers och anställdas synvinkel, generalisera eller skapa viss 
ordning i respondenternas svar. Här har vi sett vad som är direkt sagt eller gjort utifrån 
respondenternas svar och gick utöver vad vi har sett eller hört. 

2.5 Reliabilitet och Validitet  
Ett problem som alltid kommer att finnas är att informationen man har och skaffar sig inte 
alltid representerar verkligheten. Detta problem kommer alltid att finnas så länge inte alla 
berörda delar med sig av datan. Eftersom vårt mål är att intervjua totalt sju personer som har 
chef och anställda position görs detta att trovärdigheten i arbetet höjs. En nackdel med 
kvalitativa undersökningar är att vi måste vara subjektiva eftersom vi som intervjuare och 
även intervjupersonen kan lägga till egna tolkningar och värderingar vilket lätt kan leda till 
lägre trovärdighet. Eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare blir 
frågan om validitet egentligen inte något som är av speciell vikt för kvalitativa 
undersökningar (Brymman & Bell, 2015).  
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3. Teori 
I teoriavsnittet behandlas de teorier som vi anser relevanta för vår undersökning. Vi kommer 
att presentera olika varianter av belöningar och betydelse på belöningssystem. Vi kommer att 
titta på dem med utgångspunkt ur framförallt på Herzberg två-faktorteorin och lite på  
Principal-agentteorin. 

3.1 Belöningssystem  
Det finns tre huvudsyften med belöningssystem och dessa är att styra mot verksamhetens mål, 
motivera till ett önskat beteende samt att rekrytera och behålla kompetens (Arvidsson, 2005). 

Belöningssystemets syfte är att skapa rätt motivation hos de anställda för att säkerställa 
effektiviteten i företaget (Arvidsson, 2005). Belöningssystem har ofta en stor påverkan på 
effektiviteten hos organisationen (Allen & Kilmann, 2001). Författare beskriver att det är 
avgörande  att det finns en god överenskommelse mellan vad företaget har för mål och vad 
individen vill åstadkomma . Genom belöningssystem kan företaget motivera individen att 
utföra arbete så företagets mål uppnås (Arvidsson, 2005). 

Det andra syftet med belöningssystem är att motivera anställda att arbeta i team, individuellt 
eller hela organisationen tillsammans så att de kommer överens att dra åt samma håll med 
organisationen (Arvidsson, 2005). Författaren beskriver att när en individ får en belöning 
inser personen vilken arbetstillfredsställelse detta ger och fortsätter prestera.  

Det tredje syfte med belöningssystem används som är ett konkurrensfördel för att rekrytera 
och behålla attraktiva medarbetare (Arvidsson, 2005). Författare beskriver att när företaget 
inte betalar en rimlig lön kanske den bästa medarbetaren säger upp sig. Det är därför väldigt 
viktigt för en organisation att jämföra sig med andra i samma bransch och undersöka vad 
andra företag har för belöningar (Arvidsson, 2005). 

3.2 Herzberg två-faktorteorin 
Herzberg är en inflytelserik motivationsteoretiker och psykolog, framförallt känd för teorin 
som tar upp hygien- och motivationsfaktorer. Herzberg två faktor teorin består av motivations 
och hygienfaktorer och teorin handlar om motivation på arbetsplatsen (Herzberg, F., Mausner, 
B., Bloch Snyderman, B, 1959). 

Hygienfaktorerna är inte relaterade med arbetsuppgifternas i sig men med förhållande 
omkring arbetet. De hygienfaktorerna är: övervakning, relationer mellan personer, 
arbetsförhållande, lön, företagets policy och administrativa rutiner, icke-monetära belöningar, 
status och arbetssäkerhet (Herzberg, F., Mausner, B., Bloch Snyderman, B, 1959).  

Här beskrivs varje hygienfaktor: 
Övervakning innebär hur kompetent han eller hon är som chef eller inkompetent, rättvis eller 
orättvis, villighet eller ovillighet att lära ut. Övervakning kan uppstå när chefer är påstridiga 
och kritisk mot anställda men även chefer som ser till att verksamheten flyter och är effektiv. 
Relationer mellan personer kan vara med chefer, personer som är under chefens position och 
kollegor. Såna relationer spelar roll i situationer som har koppling med erkännande och 
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förändringar i status för en individ inom företaget eller i situationer rörande företaget och 
ledningens policy. 
Lön innebär ersättning av någon form, löneökningar och uppfyllda förväntningar av 
lönehöjningar. 
Företagets policy och administrativa rutiner involverar tillräcklighet, otillräcklighet av 
företagets organisation och ledningen och skadlighet och fördelar effekter av policy. 
Arbetsförhållande innebär mängden av arbete, faciliteter som är tillgängliga för att utföra 
arbete om till exempel hur bra eller dålig ventilation, verktyg och utrymme att utföra jobbet. 
Jobbsäkerhet inkluderar tecken av närvaro eller frånvaro av jobbsäkerhet och företagets 
stabilitet eller stabilitet. Status innebär tecken på att respondenten referera till status till 
exempel att i sin nya position har sin egen sekreterare. När hygienfaktorer försämras till lägre 
nivå som anställda anser som acceptabelt skapar dåliga känslor och detta leder till 
otrilfredeltelse på jobbet. Herzberg hävdar att avsaknaden av hygienfaktorer leder till 
missnöje på arbetet. Trots att hygienfaktorerna som till exempel: lön, övervakning, 
arbetsförhållande och administrativa rutiner är uppfyllda inte motiverar individerna till högre 
nivå av arbetstillfredsställelse och prestation på jobbet (Herzberg, F., Mausner, B., Bloch 
Snyderman, B, 1959). 

Motivationsfaktorerna är relaterade med arbetsuppgifterna i sig , de anses vara effektiva för 
att motivera anställda och ger arbetstillfredsställelse och samtidigt ökar produktiviteten.  
Arbetsmotivationsfaktorerna är erkännanden från en annan person, prestation, 
utvecklingsmöjlighet, befordran, ansvar och arbetet i sig själv (Herzberg, F., Mausner, B., 
Bloch Snyderman, B, 1959).  

I följande beskrivs varje motivationsfaktor: 
Erkännanden är när respondenten få uppmärksamhet, beröm från chefen , anna person i 
ledningen, kunder eller en kollega eller när dessa skyller på respondenten. 
Prestation ger en framgång inom ett speciellt område som till exempel att man löser ett 
problem att man bevisats att ha rätt, se resultatet av sitt arbete. Prestation inkluderar motsatsen 
dvs misslyckande eller att man inte presterar.  
Utvecklingsmöjligheter ger möjligheten att bli befordrad och att avancera sig inom sina egna 
färdigheter och egna yrke. Att man inte får uppgifter på arbetsplatsen kan därför inte visa att 
man förtjänar att bli bättre.  Befordran innebär att medarbetarna status ändras. Ansvar innebär 
att man får auktoritet och ansvar för sitt eget arbete eller andras arbete. På grund av att man 
inte fått ansvar förlorade man arbetstillfredsställelse.  
Arbetet i sig självt innebär arbetsuppgifterna som källa till att känna sig bra  eller dåligt. 
Arbetsuppgifterna kan vara enkla rutinmässiga eller kreativa, alldeles för lätt eller alldeles 
svåra. Arbetsuppgifterna kan gälla hela operationen eller en minut av den (Herzberg, F., 
Mausner, B., Bloch Snyderman, B, 1959). 

3.3 Belöningsformer 
I nästa del kommer vi att förklara olika belöningsformer som kan utgöra en del av ett 
belöningssystem. Vi inleder med den monetära belöningsformer och sedan asvlutar med den 
icke-monetära belöningar. 
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3.3.1 Monetära belöningar 
Prestationslön 
Den förstnämnda, prestationsbaserad lön utbetalas efter en utförd prestation. Den vanligaste 
formen av prestationslön är accord och är vanligast för arbetare inom tillverkningsindustri 
(Svensson, 2001). Prestationslön kan också definieras som en rörlig ersättning som baseras på 
medarbetarnas prestationer under en viss tid som till exempel en procentuell andel av 
försäljningen under en månad (Civilekonomerna, 2012). Det betyder att prestationslön syftar 
på den lön och löneökning en medarbetare kan få om han eller hon presterar väl. 
Herzbergs två-faktor teori diskuterar om att medarbetare måste erhålla hygienfaktorer som till 
exempel lönen för att inte bli missnöjd och att denna faktor är viktig för att få de anställda att 
fortsätta bidra. Det främsta motivet till att se sin lön som hygienfaktor är att man kan vara 
missnöjd med lönen, detta verkar ha mer långsiktiga effekter än den motiverade effekten av 
höjd ersättning. Missnöje med lön riskerar att medarbetare söker sig till en annan arbetsplats 
(Nillson & Olle, 2013). 

Bonus 
Bonussystem är något som många organisationer i olika sektor använder för att motivera sina 
anställda för att de har presterat bra på en viss period. Bonus innebär att de anställda utlovas 
en särskild ersättning efter uppfyllelse av ekonomiska, kvalitetsrelaterade mål (Svensson, 
2001). Bonus bygger på att medarbetare ska uppnå ett mål eller flera mål. Om medarbetare 
uppnår sina mål eller vissa av dem så kan medarbetarna få en bonus. Bonus kan vara en fast 
belopp eller en andel av medarbetares lön (Civilekonomerna, 2012). 

Optioner 
En option innebär en rättighet att vid ett förutbestämd tillfälle köpa en aktie till ett 
förutbestämt pris (Svensson, 2001). Det finns olika slags optioner och det finns flera faktorer 
som påverkar optionens värde. Dessa är främst aktiepriset som helt beror på vad bolaget 
värderas för, samt optionens löptid, lösenpris och utdelningens storlek. Optioner delas in i tre 
typer, optioner som är värdepapper, optioner som är personaloptioner samt optioner som 
varken är värdepapper eller personaloptioner (Svensson, 2001). Personaloptioner är knutna till 
anställningen och får inte överlåtas fritt. Förmåner är normalt skattepliktiga först när 
medarbetaren erhåller förmånen. Dock finns det ett undantag, värdepapper som beskattas 
direkt vid förvärvet (Svensson, 2001). 

3.3.2 Icke-monetära belöningar  
Icke monetära belöningarna kan till exempel vara resor, utrustning och andra förmåner (finare 
kontor eller en parkeringsplats närmare ingången) och dessa belöningar har i första hand en 
kortsiktig karaktär (Nilsson & Olve, 2013). Om belöningen fungerar bra kan de icke monetära 
belöningar även skapa långsiktiga effekter som till exempel att organisationen kan även 
använda resor för de anställda för att skapa bättre relationer inom organisationen (Nilsson & 
Olve, 2013). 

3.4 Principal-agent teori 
Denna teori tar upp relationerna om en delegering av makt från en part (principalen som till 
exempel företagsägare) till en annan part (agenten som till exempel företagsledare). Ägare 
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och företagsledare kan agera annorlunda inom effektivitetsperspektivet och opportunistiska 
perspektiv(Deegan & Unerman, 2015). Genom det opportunistiska perspektivet kan 
företagsledare använda bokföringsmetoder som ökar vinsten och detta kan leda till att de får 
bonus från företaget. Genom effektivitetsperspektivet kan företagsledare använda som den 
mest effektiva bokföringsmetod för att visa hur väl företaget presterar istället för att de 
använder en bokföringsmetod som ökar deras bonus (Deegan & Unerman, 2015). 

Ett ytterligare perspektiv på hur medarbetarna motiveras till effektivitet är agentteorin. Det är 
en teoribildning som handlar om hur agenten utför ett uppdrag ofta prioriterar sina egna 
intressen som kan locka till att inte agera i uppdragsgivarens bästa intresse (Nilsson & Olve, 
2013). Att man vänder sig till en agent beror på att agenten har någon kunskap som man själv 
inte har och att agenten är närmare i verksamheten (Nilsson & Olve, 2013). 

Agentteorin har stor betydelse för belöningssystem eftersom att en belöning gör agenten mer 
motiverad att uppföra sig som principalen önskar (Nilsson & Olve, 2013). Vissa olämpliga 
bonussystem har ibland uppmuntrat agenter att gynna sina egna intressen. När 
uppdragsgivaren får mer inblick i vad agenten gör, minskar möjligheterna för agenten att 
utföra sitt arbete på ett fel sätt.  

3.5 Tidigare Studier 
Alla anställda har olika attityder och förväntningar när det kommer till lön. Problemet ligger 
just i att hitta vilken nivå av varje hygienfaktor som de anställda tycker är rimlig att uppnå. 
Ser man lön och bonus som en hygienfaktor finns det ytterligare ett problem och detta är att 
företag inte vill satsa för mycket pengar på hygienfaktorerna för detta är inte en garanti att 
bolaget ökar sitt resultat genom att göra det. För att man skall uppnå den optimala balansen på 
kontoret gäller det ha lika mycket motivationsfaktorer som hygienfaktorer och saknas något 
utav de är det viktigt att alla av respektive faktorer uppnås. Problematiken här att hitta en 
balans så företagets medarbetare blir tillfredsställda på sin arbetsplats och med arbetstillvaro. 

Ifall effekterna av belöningssystemet beaktas kan detta resultera en positiv effekt inom 
organisationen men om inte systemet beaktas kan belöningssystemet lätt bli ett hinder för 
individer som inte accepterar förändringen (Allen & Kilmann, 2001). Problemet ligger i att 
hitta ytterligare en faktor att få de anställda att delvis prestera bättre men även att inte byta 
arbetsplats. 

3.6 Sammanfattning och plattform för undersökning (teori) 
Herzberg teorin tar upp två faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer 
kan vara till exempel en situation på arbetsplatsen som är lön, status och trygghet. När 
hygienfaktorer inte är uppfyllda blir medarbetarna missnöjda. Herzberg diskuterar om att 
medarbetare måste erhålla hygienfaktorer för att inte bli missnöjda och att denna faktor är 
viktig för att få de anställda att fortsätta bidra, men att medarbetarnas motivation inte ökar om 
man når en ytterligare höjd nivå som till exempelvis lön. Missnöje med sin lön riskerar att få 
allvarliga konsekvenser som till exempel att medarbetare söker sig till en annan arbetsplats.  

Vissa olämpliga bonussystem har ibland uppmuntrat agenter att gynna sina egna intressen. 
När uppdragsgivaren får mer inblick i vad agenten gör, minskar möjligheterna för agenten att 
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utföra sitt arbete på ett fel sätt. Har individen som utför arbetet en positiv attityd till företagets 
styrningssystem leder detta till personens ens egna mål och behov tillfredsställs. Har agenten 
negativ syn till företags system tillfredsställs inte agentens egna mål. Problemet med 
agentteorin är alltid viljan, det är viljan som styr motivationen. Ju mer man vill prestera något 
desto större blir ens motivation (Nilsson & Olve, 2013). Enligt (Vroom, 1964) beror ens 
motivation på två faktorer och dessa är individens förväntan och i vilken mån detta resultat på 
en gång leder till att personens egna behov till tillfredsställda. Hur individen förväntar sig att 
just denna aktivitet är leder till ett visst resultat för organisationen och hur individen tolkat 
detta sätter standarden för hur de egna behoven blir tillfredsställda (Vroom, 1964).  
Eftersom agenten får en belöning för utfört arbete har teorin stor betydelse för 
belöningssystem. Problemet ligger i att få agenten att agera och arbeta så som principalen 
önskar. Det uppstår situationer som inte är förutsägbara. Är ett bonussystem på ett visst sätt 
och agenten inte gillar hur det är utformat uppmanar detta agenten att gynna sina egna 
intressen (Nilsson & Olve, 2013) 
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4. Empiri 
Med de teorier vi använt som grund till våra intervjuer. Vi frågar om deras erfarenheter och 
kännedom av belöningssystem. Vi presenterar våra resultat i den empiriska delen nedan.  

4.1 Respondenten 1  
Vår första respondent vi har intervjuat är en person som har arbetat inom industri. Vår 
respondenten har tidigare i sin karriär jobbat på ett ett internationellt företag inom 
motorbranschen som ingenjör. Därefter började respondenten att jobba som konsult för två år 
sedan på ett svenskt konsultföretag som är verksamma i olika länder. Där har personen 
positioner som testplanerare, testkoordinatör och huvudingenjör inom ett projekt.  

Vi började intervjun med frågor om vad respondenten har för erfarenhet av belöningssystem. 
Hon berättade att hon får fler olika typer av belöningar i sin nuvarande anställning än i sin 
tidigare. Hon nämnde att när hon jobbar som huvudingenjör inom ett projekt får vår 
respondent fler monetära incitament i form av bonus. Hon berättade att genom att ha fast jobb 
kände sig hon säker, nöjd och bra på jobbet.  

När hon jobbar som konsult i ett projekt kan hon få mellan 5 000 - 10 000 kr extra i bonus för 
varje projekt hon säljer. Om hon rekommenderar eller rekryterar kompetenta medarbetare för 
att jobba i ett projekt får hon fem procent av antalet timmar medarbetaren jobbar. 
Hon berättar vidare att under det gångna året har hon fått icke monetära belöningar som rabatt 
på att hyra ett semesterhus och resor men att dessa belöningar var baserade på hur mycket 
företaget hade gått med vinst. Med de existerande icke monetära belöningar berättade hon att 
hon kände sig nöjd och att hon har lust att fortsätta prestera bra på sin arbetsplatsen. 

Hon berättar också att belöningar motiverar henne att fortsätta prestera bra men det viktigaste 
för henne var inte den bonus som hon fick utan hon berättar att det som drev henne var att 
utföra ett bra jobb, att hon har bra kommunikation med sin chef och att hon känner sig nöjd 
med att arbeta i sin grupp. Dessutom berättade hon att hon fick erkännande från sin chef i 
form av återkoppling tre gånger per och det var en viktig faktor för henne och det orsakade 
arbetsnöjdhet och känsla att hon kan utföra ett bra arbete. 
Företaget erbjuder icke monetära belöningar genom professionell utveckling till anställda  
inom teknik och management område. Dessutom berättade hon att hon har en bra 
arbetsförhållande i form av bra luft, att hon har alla verktyg som behövs för att jobba och stor 
kontor där hon kände sig nöjd. 
På företaget kunde anställda få mer belöningar beroende på vilket kontrakt och 
överenskommelse man har med arbetsgivaren och vilken typ av utbildning de anställda har. I 
företaget finns ett belöningssystem som gäller för alla anställda som till exempel extra 
bonuspengar, en bil från företaget, extra semesterdagar. 

För konsultföretaget är det viktigt att de anställda arbetar effektivt så att företagets mål kan 
uppnås. Men vår respondent poängterar att det var de långsiktiga resultaten som gör att hon 
känner sig nöjd med sitt jobb. Detta bidrog till en annan typ av belöning i form av 
uppmärksamhet, att hon får erkännande i interntidningen att hon har presterat bra så att hon 
får respekt inom företaget och uppskattning från kollegor kände hon sig nöjd. Hon berättade 
att hon fick mest erkännande i form av ofta återkoppling från kunderna. Med erkännande från 
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kunder och från interntidning kände hon sig att hon vill prestera mer och nöjd på 
arbetsplatsen. Dessutom berättade hon att jobba under tryckt orsakade henne missnöje i sitt 
jobb.  

Hon berättar också att arbetsgivaren kollar på individuell prestation, önskemål och 
förhoppningar. Arbetsgivaren pratar med respondenten om hennes möjlighet till att utvecklas i 
karriären och efter sex månader följer arbetsgivaren upp om de anställda har uppfyllt sina 
önskemål och förhoppningar på jobbet. 

4.2 Respondent 2 
Den andra intervjun vi gjorde var en person som jobbar i industribranschen sedan tre år 
tillbaka där han har ansvar för projekt och han jobbar med matematik, statistik och 
problemlösning på ett schweiziskt företag. Medan hans tidigare anställning var som forskare 
på ett universitetet.  

På det nuvarande företaget han jobbar på får han monetära belöningar i form av bonus. Han 
berättade att han har ett fast jobb på ett stabilt företag där han känner sig nöjd och trygg och 
han känner sig bra med att ha jobbsäkerhet. 
Han berättade att han har en grundlön och varje år får han en bonus som motsvarar en 
månadslön plus att han får en lönehöjning varje år som är 10% av hans månadslön. Med 
lönehöjningen känner han att han vill prestera mer på arbetsplatsen och det gjorde honom 
nöjd, men bonusen, som motsvara en extra månadslön, motiverar honom att prestera mer i sitt 
jobb. 
Under ett arbetsår får han icke monetära belöningar som till exempel resor till konferenser, 
sjukvårdsförsäkring, pensionsförsäkring och utbildningar på universitetet som kan kosta 
arbetsgivaren 20 000 kr per varje kurs. Med de existerande icke monetära belöningar 
berättade han att han kände sig nöjd och att han vill fortsätta prestera bra på sin arbetsplatsen.  
Även om han arbetar mindre än 40 timmar per vecka får han full månadslön. Han berättade 
att han har mycket ansvar på jobbet eftersom han jobbar med åtta projekt samtidigt där han 
kände sig nöjd , glad och inte utmattad. 

När vi frågar om han skulle fortsätta jobba även om företaget skulle sluta att erbjuda monetära 
och icke monetära belöningar svarar vår respondent att han skulle sluta att jobba på företaget 
som inte erbjuder monetära och icke monetära belöningar och söka jobb i ett annat företag. 
Han tycker att det är viktigt för honom att tjäna belöningar som kan kompensera hans 
prestation. Han berättade också att hans arbetsförhållande på jobbet var inte bra som till 
exempel ha fick ett litet utrymme på kontor där han kände sig obekväm att utföra arbete och 
missnöjd. 
Han berättade att bonus är en viktig del men det viktigaste för honom är att hans arbetstider är 
väldigt flexibla så att han själv kan styra hur mycket han vill jobba, att han har 
utvecklingsmöjligheter genom att utbilda sig hela tiden, att han fortsätter att forska för att han 
gillar att göra det och att han har stor frihet och ansvar eftersom att han inte har en chef som 
övervakar honom. Sådana motivationsfaktorer gör att han känner sig nöjd på jobbet. 

På företaget jobbar han i en grupp men hans bonus är baserad på individuell prestation inte på 
gruppens prestation. Han berättar också att han känner sig nöjd att jobba inom 
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industribranschen och att han samtidigt kan forska. I den långsiktiga perspektivet får han en 
typ av motivation i form av återkoppling en gång per år från sin chef. Att få en sällan  
feedback från chefen är inte viktigt för honom. Dessutom berättade han att relation mellan 
kollegor var dålig eftersom kollegorna vill inte hjälpa varandra, att det finns dåligt 
kommunikation med sin chef och att kollegan ha arrogant personlighet där han kände 
missnöjd på jobbet eftersom det är svårare att jobba med såna kollegor på jobbet. Han 
berättade också att policy och administrativa rutiner som till exempel att låna företagets bil 
var jobbigt för honom eftersom det tar mycket tid och kraft att presentera många papper och 
där kände sig han missnöjd med företags reglerna..  
Han berättar i slutet av intervjun att han känner sig nöjd med de belöningar han får trots att 
han inte kan jämföra om hans belöningar är tillräckligt bra för hans prestation i jämförelse 
med vad andra företag kan erbjuda. 

4.3 Respondent 3 
Nästa person vi intervjuade arbetar inom industribranschen som säljer unika rörsystem. 
Respondenten är ansvarig över produktionen och har varit detta i ett och ett halvt år. Tidigare 
var han logistikansvarig på ett företag som bedriver forskning, utveckling och produktion av 
glutenfria livsmedel. 

När det kommer till lönesystemet är det fasta månadslöner som gäller för majoriteten av de 
anställda och vad det gäller de som står och jobbar vid vissa maskiner är lönen individuellt 
beräknad. Denna lönen är beroende på kompetens och erfarenhet.  

Utöver lönesystemet har företaget ett bonussystem som är årsbaserat. Detta bonussystem är 
utformat på det sätt att företaget har fyra parametrar och dessa är produktivitet, kvalitet och 
vilka resultat bolaget uppnår och den fjärde parametern är vilka förbättringsförslag som 
kommer in. De anställda får en bonus beroende på hur väl dessa parametrar passar in med 
dess resultat. Eftersom vår respondent bara varit produktionsansvarig en kortare tid visste han 
inte exakt tidsperioden på detta system men han var säker på att det var minst fyra år.  

Detta bonussystem gäller för alla anställda i hela företaget. Den produktionsansvarige säger 
att alla anställda blir extra motiverade av detta system och det enda negativa med att man får 
en bonus en gång per år är att man bara har ett medarbetarsamtal årligen. Han nämner att han 
tycker att ett samtal per år är för långt mellanrum för dig som anställd för att få veta vad och 
hur du kan påverka ditt arbete. Han skulle föredragit att ha möten möjligtvis månadsvis eller 
dela upp möten i mindre grupper. Han vill trycka på att ens bonus skall bli mer individuell och 
vill att de anställda skall lättare få reda på sin feedback. Han vill att man enklare skall kunna 
påverka sitt eget resultat. Han förtydligar att bonussystemet hjälper till med alla de parametrar 
som tidigare redovisats. Företaget visar positiva resultat genom bonusar.  

Feedback, genomgångar hur det går för företaget och vilka resultat de uppnår är viktigt för 
denna respondent att redovisa för de anställda. Detta görs dagligen, då de startar vid varje nytt 
skift och arbetsledaren går igenom föregående dags resultat. Han understryker just hur 
feedback påverkar de anställda och anser att det är väldigt viktigt att deras röster blir hörda 
och hur de anser vad som kan  förbättra organisationen. 
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Han säger att det som är mest effektivt och påverkar mest konkret för de anställda är just en 
bonusutbetalning som sker årligen, han tror mer på en extra ersättning i nuläget än en 
pensions fördel. Det beror helt på vilken åldersstruktur det gäller. På detta företaget är 
personalen lite yngre och de är mer intresserade av vad de får i plånboken just nu än vad de 
får i plånboken när de går i pension.  

Ledningen och företaget tänker vad som är viktigt för framtiden när de sätter målen. För att få 
ett bra resultat fokuserar de på de parametrar som är viktiga och bonusen utgår från dessa 
parametrar, det vill säga hur företaget har presterat. Alla utformade mål är realistiska, det skall 
kännas lätt att nå ett mål för att få den effekten ledningen strävar efter. Alla målen måste 
självklart hänga ihop. 

Hos detta företaget ansåg vår respondent att den monetära belöningen och att man trivdes var 
de viktigaste faktorerna för att deras belöningssystem skall fungera. En monetär belöning är 
ett kvitto på arbetstillfredsställelse och bra känsla. Han säger att det enda som kunde skapa 
missnöje på denna arbetsplats är att medarbetarsamtal hade för långt mellanrum, de kunde gå 
ett år att man hade utvecklingssamtal. Han menar att det blir svårt för medarbetarna att veta 
själva hur de presterar.  

4.4 Respondent 4 
Vår nästa respondent jobbar inom finansbranschen sedan 10 år och hennes tidigare jobb har 
alltid varit i samma bransch. Hon jobbar som HR chef i en stor och välkänd bank. 

På företaget finns monetära ersättningar vilket är vanlig lön och rörlig lön i form av ett 
resultatandelssystem där hälften av beloppet är kontanta utbetalningar under året och den 
andra hälften kommer i form av aktier efter tre år. 
När vi frågade om vad som händer om företaget skulle sluta att ge incitament svarar vår 
respondent; om företaget slutar med den rörliga delen av lönen skulle hon ändå fortsätta att 
jobba på sin position. 

Hon berättade att monetära belöningar i form av lönehöjning är bra i slutet av varje år men att 
hon värderar väldig mycket mer de icke monetära belöningar som till exempel att vara i 
sammanhang med trevliga kollegor, bra arbetsmiljö, att bidra och dela med sina kunskaper, att 
ha konstruktiv dialog, att hjälpas åt, att samarbeta och att hur de anställda blir bättre för sina 
kunder. Den rörliga lönen för henne orsakade arbetsnöjdhet. 
På företaget får anställda under det gångna året ett fint förmånspaket i form av sjukförsäkring 
och  friskvårdsbidrag. 
När vi frågade hur chefen bedömer individens prestation svarade hon att på banken finns det 
en lönerevision där anställda får återkoppling på den individuellas prestation som avgör 
storleken på löneökningen. Löneökningar är baserat på ett brett begrepp som till exempel 
beteende dvs hur de bidrar till att hjälpa varandra och hur de delar med sig av sin kompetens 
och erfarenhet istället för ett smalare begrepp som till exempel att leverera kronor och ören. 

Hon berättade att när program i datorerna inte fungerar känner hon sig missnöjd och hon 
tydligt säger att det tar kraft från henne att använda manuella rutiner.  
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När vi frågade henne vad som motiverade henne på jobbet svarade vår respondent att jobba i 
stor frihet under ansvar eftersom hennes chef jobbar på en annan ort. 

I det långsiktiga perspektivet får hon en annan typ av motivation i form av återkoppling från 
chefen som gör att hon känner sig nöjd och motiverad på jobbet. Eftersom hennes chef jobbar 
på en annan ort får hon feedback varannan månad eller mer sällan från chefen. En annan typ 
av belöning, där hon känner sig bra, är uppskattning från kollegor som till exempel att hon har 
hjälpt någon chef eller faciliterar någon ledningsgrupp, så hon känner att hon har bidragit att 
förflytta kollegors arbete framåt. 

4.5 Respondent 5  
Intervjupersonen är en registrerad fastighetsmäklare inom nyproduktion men säljer även 
begagnade bostäder. Vår respondent har arbetat på detta bolaget i lite mer än två år och 
tidigare varit mäklare på en annan mäklarbyrå. Tidigare arbetade han enbart med begagnade 
bostäder men för cirka två år sedan sadlade han om och ville arbeta med mer nyproduktion.  

En vanlig mäklare har 100% provisionsbaserad lön, och det är belöningssystemet i sig, hela 
lönen är provisionsbaserad. Säljer du mycket, tjänar du mycket. Vår respondent ville byta 
byrå eftersom han ville arbeta mer med en fast lön och en mindre del provision, säljer han 
något mindre vissa månader har han fortfarande en fast lön att leva på. Han säger att det är 
jättekul att sälja mycket och få en större lön men varje månad är inte alltid en bra säljmånad 
och numera vill han satsa på att få en jämnare lön.  

Varje provision en mäklare får är enbart på individnivå. Vår respondent föredrar konceptet då 
man har en grundlön och att man sedan får en del i provision, han har även tidigare arbetat 
som bilförsäljare och tycker att detta koncept fungerar väldigt bra. En grundlön är en bra bas 
och man strävar sedan mot att sälja mer och mer för att se sin provision som en bonus. Han 
triggas av att kunna tjäna mer pengar än enbart sin grundlön. När han jobbar mer med 
nyproduktion längtar han till nästa projekt för ju mer han säljer desto mer provision får han. 
Han är lika hungrig på nya projekt men har inte lika ont i magen varje månad då han sålt 
sämre. 

Ledningen i ett mäklarföretag är generellt sätt dåliga på att ge feedback samt ge kritik till sina 
medarbetare eftersom ledningen i företaget i grund och botten också är säljare. Det är nästan 
som att de kan ta ett projekt istället för att ge det till någon annan. I mäklarbranschen är det 
allmänt dåligt med belöningar utöver provision, men på senare år har flödet blivit bättre då 
byråerna vågar ge en grundlön och erbjuda tjänstepension. 

Det som driver en till att arbeta hårdare är ens egna drivkraft och vilja prestera bättre. Säljer 
man nyproduktioner och byggherren är nöjd med säljaren då bidrar detta lätt till att han får 
fler projekt vilket innebär mer provision för mäklaren. På så sätt vinner man fler projekt 
genom att slutföra ett. Detta är ett belöningssystem i sig självt, man presterar bra och man får 
sälja ännu mer.  

Den största belöningen en nyproduktionsmäklare kan få är ett nytt projekt till, man vill gärna 
ha fler projekt från olika byggherrar. Vår respondent arbetar på en relativt liten mäklarbyrå 
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och kommer det en förfrågan om ett stort projekt på ett par hundra lägenheten blir det oftast 
att ägarna och ledningen tar sig an dessa större projekt.  

I mäklarbranschen generellt sett är feedback något ledningen inte använder sig utav särskilt 
mycket. Feedbacken i denna branschen är det enda som kan ses som missnöje. Utan vår 
respondent berättade att man vet själv när man gjort något bra eller dålig. Vår intervjuperson 
säljer mycket nyproduktion och när han sålt 20 lägenheter för en byggherre och byggherren 
blev nöjd, detta resulterar i att byggherren ger mäklaren 20 nya projekt. Då vet mäklaren 
självmant att han gjort ett bra arbete. Den bidragande faktorn som får en mäklare att vara mer 
benägen att prestera bättre är den moneräta bonusen.  

4.6 Respondent 6 
Denna person har arbetat som HR-specialist i snart två och ett halvt år på ett relativt stort 
industriföretag och har tidigare arbetat med bemanning sen hon blev klar med sina studier år 
2009 men även under studietiden. Hon och hennes kollega som också är HR-specialist 
ansvarar över 1900 medarbetare varav 150 tjänstemän på huvudkontoret. 

På detta företag finns inget specifikt belöningssystem, de jobbar inte alls med bonusar som 
tidigare företag gör vi intervjuat. Dem jobbar mer medförmåner och de anställda ser dessa 
förmåner som en belöning. Deras största förmån är att arbetstiderna är väldigt flexibla, och 
arbetsplatsen är trevlig. Med flexibla arbetstider menas att det finns möjlighet att lämna och 
hämta sin barn på dagis eller liknande så länge man gör det jobb man förväntas utföra. Vill en 
designer vara kreativ när han är hemma funkar det lika bra som om den personen sitter på 
kontoret. Det viktigaste är bra ledarskap och HR-specialisten ser detta med flexibilitet som en 
betydelsefull belöning. Den andra stora belöningen detta företag använder sig utav är att de 
erbjuder ett stort friskvårdsbidrag som många medarbetare är glada över. De erbjuder även 
massage under arbetstid till ett förmånligt pris. Sedan ser även detta företag det som en 
självklarhet att de ska bjuda sina anställda på kaffe, frukt och fri parkering. Den sista stora 
förmånen de ser är deras stora personalrabatt som är så god som den bara kan vara.  

Vår respondent säger att hon märker väldigt stor skillnad mot att när de haft stämpelsystem att 
man arbetar 8-17 men numera arbetar mer flexibla arbetstider. Nu för tiden registrerar man 
när sjukdom förekommer eller semester. Det nya systemet med mer flexibilitet kräver mer 
dialog med chefen. Hr-chefen ser mer fördelar med att ha ett flexibelt arbetssätt istället för att 
ha det styrande ledarskapet.  

Detta system har en positiv påverkan hos medarbetarna, trots tuffare tider med röda siffror i 
försäljningen blir personalen mer orolig. När det var dåliga försäljningssiffror säger vår 
intervjuperson att medarbetarna inte bryr sig så mycket om att ha en högre lön eller ha 
flexibla timmar så länge de har kvar sin tjänst. Hon nämner tydligt att detta är en arbetsplats 
där folk trivs väldigt bra. Hos bolaget har de en kollektiv bedömning gällande försäkringar 
och pensionsbetalningar och företaget har som värdering att alla människor är lika mycket 
värda försäkringsmässigt.  
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En stor motivation hos de anställda är istället för att rekrytera nya anställda för nya tjänster så 
brukar detta företag jobba upp de anställda de har och rekrytera internt. De förbereder sina 
medarbetare för dessa chanser och möjligheter.  

Även detta företag arbetar mycket med uppföljningar och feedback där hon känner sig nöjd 
och att hon har lust att prestera mer på jobbet. Hon berättar också att hon lägger upp en 
individuell handlingsplan och har medarbetarsamtal fyra gånger per år. Handlingsplanen är en 
grund för att följa upp hur projekt resulterar och hur arbetet går. I vissa avdelningar arbetar 
man i grupp och i andra avdelningar arbetar man mer självständigt men då har man mer 
daglig kontakt med en chef och arbetet följs upp på ett helt annat sätt. Det är viktigt på denna 
arbetsplats att ha samtycke med en chef så att man inte går vidare med något projekt utan att 
det föregående godkänts. 

Målen företaget sätter är generellt sett höga och arbetet går fort men vår respondent säger att 
man hinner med utan problem, det gäller att komma in i det. Arbetet på detta kontor är roligt 
och man får gjort mycket på kort tid, nya projekt tas an hela tiden.  

Den största motivationsfaktorn hon beskriver är trivsel, att folk trivs på sin arbetsplats är a 
och o, men även att företaget inte använder sig utav stämpelklocka när du kommer och går till 
jobbet utan flexibiliteten betyder väldigt mycket hos just detta bolag. Hon nämner friheten att 
kunna hämta sina barn på dagis och jobba ikapp på kvällen inte är några som helst problem. 
Det enda HR-specialisten nämner som en omotiverande faktor är att det lätt kan förekomma 
dålig kommunikation medarbetarna emellan och kommunikationen ledare emellan emellan 
brister, att olika ledare vill olika, när beslut skall fattas.  

Vår respondent berättade att på deras arbetsplats är det flexibla arbetstider och trivsel som var 
de viktigaste faktorerna för att tillfredsställa arbete. Att företaget har goda 
utvecklingsmöjligheter ser man som att man har utfört en bra arbetsprestation och en viss 
trygghet. Hon berättar att självständigt arbete och kunna arbeta fritt i arbetet är viktiga 
faktorer på arbetstillfredsställelse. Jobbsäkerhet är den viktigaste faktorn då man måste trivas, 
att veta att branschen man verkar i är stabil och omsättningen inte ser alltför dålig ut. Vår 
respondent berättade hon upplevde ett moment som missnöje på arbetsplatsen, att hon känner 
sig missnöjd med hur konflikter uppstår på arbetsplatsen. Det var dålig kommunikation 
mellan ledare när beslut skall fattas.  

4.7 Respondent 7 
Vår sista respondent arbetar med förmåner och ersättningar på ett industriföretag som säljer 
lager och tätningar, hon har gjort detta sedan 2010 och är numera chef över det teamet som 
jobbar med förmåner. Tidigare har hon arbetat på ett annat företag som konsult, även där inom 
området förmåner och ersättningar.  

Detta företag har det belöningssystem på det sätt att de 500 som är i topp inom bolaget får 
bonusar. Dessa 500 anställda finns i 45 olika länder. De använder inte namnet bonus utan 
företaget sätter mål i början på året och det är en blandning mellan finansiella och personliga 
mål. Jobbar du i en grupp som vår respondent gör, att man sitter i en grupp inom HR-
avdelningen, då mäts du på hela gruppens resultat, men jobbar man som säljansvarig och har 
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hand om ett specifikt område, då arbetar man med mål som företagets som grupp men även 
med sin egna enhet. Belöningen hos detta företag är utformat så att de som är med i topp 500 
kan få upp mot 25-30% av sin grundlön i bonus varje år. 

Det finns flera anledningar som gör att folk kommer till och lämnar företag och hon vi 
intervjuade tror inte att deras belöningssystem är avgörande ifall en anställd stannar eller vill 
gå vidare i sin karriär. En säljavdelning är alltid lättare att mäta resultat än en HR-avdelning, 
man kan sätta väldigt tydliga mål och utbetalningen blir självfinansierad, säljer du mer får du 
mer. 

Hur belöningssystemet påverkar medarbetarna beror på vad du har för position inom 
företaget. Varje anställd är unik och drivs av olika faktorer. Vad man som individ drivs av 
består av egna preferenser. Den rörliga lönen är en del av bonussystemet och sen är det 
mycket som är kollektiv-avtalat, inte enbart för de anställda i Sverige utan även i andra länder. 
Men tittar man på toppositionerna finns det även ett aktieprogram. Detta gäller även här, att 
man måste jämföra sig med den marknad de verkar i. Företaget vill vara marknadsmässiga i 
varje komponent och i det totala. Det är inte så att de vill överkompensera pension för 
exempel utan de vill ligga bra till på alla delar, allt skall vara på en jämn nivå. En annan stor 
motivationsfaktor även detta företag jobbar med är utvecklingsmöjligheter, byta tjänst till 
internationellt och hur de anställda blir omhändertagna.  

Feedback även här är något väldigt viktigt. Att få beröm och konstruktiv feedback och lyfta 
och utveckla sitt team är företagets program ”performance management-processen” ett 
hjälpmedel i detta. Sen har även företaget ett till program som kallas för ”excellence award” 
och detta är när man har möjlighet att nominera projekt eller nominera individers prestationer, 
oftast med olika teman från år till år. De som vinner får presentera sitt projekt för 
koncernledningen i huvudkontorets stad med sin familj närvarande.  

Inom företaget finns alltid goda möjligheter till att utvecklas som individ och som stort 
globalt bolag finns det nästan alltid möjlighet till att byta position beroende på vad personen 
vill göra i framtiden. Vill man arbeta i ett annat land finns möjlighet till det. Chefer letar inte 
utvecklingsmöjligheter utan vill en anställd utvecklas får man ta eget initiativ.  

Vår intervjuperson säger att företaget har alla viktiga faktorer för att trivas bra på jobbet. Det 
är chefernas uppdrag att se till så att ett team presterar bra och mår bra. Vad gällande lönerna 
är det marknadsmässiga löner, man jämför med andra bolag i samma bransch och ser hur 
lönerna ställer sig emot varandra. Målen som sätts i början av året mäts alltid individuellt och 
man kollar man vad man gjort och hur man gjort det. Det finns generella beskrivningar för 
hur dessa mätningar skall gå till. Modellen som detta företag jobbar med kallas för smarta 
mål, detta innebär att målen skall vara realistiska samt relevanta. Den största faktorn för att 
motivera till arbete är att ha en bra hygiennivå men även utvecklingsmöjligheterna inom 
bolaget och att du har en stor möjlighet att påverka din situation. Uppstår en konflikt finns det 
processer för hur dessa ska lösas, vad en chef ska göra i en konflikt eller en viss situation. Det 
finns ett program hos detta företaget hur just konflikter skall förebyggas och om de anställda 
har några personliga mål. 
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Detta företag såg sin årliga bonus och goda utvecklingsmöjligheter som faktorer så att sina 
anställda känner sig tillfredsställda på arbetsplatsen. Företagets anställda får även en bra 
känsla genom den monetära belöningen. Vår respondent säger att företaget har bra feedback 
och återkoppling med medarbetarna vilket de anställda även ser som faktorer på 
arbetstillfredsställelse. Återkoppling och erkännande från chefer är viktigt ur vår respondents 
perspektiv då detta blir ett kvitto på arbetstillfredsställelse och bra arbetsprestation. Hon säger 
att när de har bra feedback och återkoppling då genererar detta i att relationen mellan 
personalen blir bättre vilket är en viktig motivationsfaktor. Även på detta företag var 
konflikter något som chefen såg som missnöje när en process skall lösas och chefer har delade 
meningar och då uppstår en viss situation. Hon säger att belöningssystemet orsakar 
jobbsäkerhet vilket bidrar till att medarbetarna känner sig nöjda med sin tillvaro. 
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5. Analys 
Ansatsen för denna del är att försöka analysera den empiriska delen med hjälp av den 
teoretiska referensram som redovisas i arbetet.  

Först har vi sammanställt respondenternas svar och klassificera vad är som motiverar och 
skapar missnöje för chef och anställda. Dessutom att sammanställa orsak till motivation och 
missnöje som de upplever på arbetsplatsen genom att skapa ett tabell. Sedan ska vi analysera 
och jämföra deras svar.  

5.1 Sammanställning av data 
Vår empiriska studie nedan visar alla viktiga motivationsfaktorerna som de fyra cheferna från 
olika branscher svarade i våra intervjuer och vad motivationsfaktorerna orsakade ur chefernas 
synvinkel.  
● Jobbsäkerhet i form av att branschen de verkar i är stabil och att omsättningen inte 

minskar allt för mycket gör att respondent 3 och 6 känner sig säkra och det orsakar 
ökade arbetsprestation.  

● Att inte ha övervakning från sin högsta chef orsakar bättre arbetsprestation och 
arbetsnöjdhet hos respondent 6.  

● Hos respondenter 3, 4 och 7 orsakade en Årsbaserad bonus av sin grundlön 
arbetsnöjdhet. 

● Utvecklingsmöjligheter hos företag 6 och 7 i form av att gå upp på positionen genom 
en intern rekrytering orsakade trygghet, arbetsnöjdhet och positiv inflytande av 
arbetsprestation. 

● Hos samtliga chefer vi intervjuade var erkännande i form av ofta återkoppling från 
sina chefer på företaget är en viktig faktor för att de kan känna sig tillfredsställda och 
att de känner sig att de presterar bra på sitt arbete.  

● Relation mellan personer som till exempel trivsel, trevliga kollegor, bra arbetsmiljö, 
att bidra och dela med sina kunskaper, att ha konstruktiv dialog, att hjälpas åt, att 
samarbeta var för cheferna hos företag 3,4,6 och 7 de viktigaste motivationsfaktorerna 
på sina arbetsplats.  

● Relation mellan människor och jobbsäkerhet var motivationsfaktorer för chefer som 
skapade arbetstillfredsställelse. 

● Flexibilitet på arbetstiden hos företag 6 i form av att jobba hemifrån och kunna 
komma och gå på arbetsplatsen orsakade arbetsnöjdhet. 

●  Ökade frihet och ansvar orsakade arbetsnöjdhet hos respondent 4 och 6.  
● Monetära belöningar skapade bra känsla för respondent 7. 

Våra empiriska studier visar nedan vilka faktorer som skapar missnöje, mindre 
tillfredsställelse och deras orsak ur chefernas synvinkel på arbetsplatsen som vi har har 
intervjuat: 
● Arbetsförhållande i form av dåliga datorprogram orsakade lätt missnöje för respondent 

4. 
● Konflikter som uppstår emellanåt hos respondenterna 6:s och 7:s företag orsakade 

missnöje. 
● Hos respondent 3 är sällan utvecklingssamtal i form av återkoppling en faktor som 

orsakade otillfredsställelse.  
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 Orsaker till faktorerna från chefernas synvinkel 

 Tabell 1 

Vår empiriska studie nedan visar alla viktiga motivationsfaktorer som de tre anställda från 
olika branscher svarade i våra intervjuer och vad motivationsfaktorerna orsakar för anställda.  
● Lönehöjning orsakade ökade arbetsprestation och arbetsnöjdhet för respondenten 2.  
● Jobbsäkerhet i form av att ha fast jobb och jobba på en stabil företag orsakade 

arbetsnöjdhet, trygghet och en bra känsla för respondenterna 1 och 2. 
● Bra arbetsförhållande i form av bra luft, att ha alla verktyg som behövs för att jobba 

och stor kontor orsakade arbetsnöjdhet för respondenten 1.  
● Utvecklingsmöjligheter i form av utbildningar och ha möjlighet att forska, stor frihet 

och ansvar eftersom han inte har en chef som övervakar honom och att hans 
arbetstider är flexibla så anställde kan styra själva hur mycket vill jobba var de 
viktigaste motivationsfaktorerna som orsakade mycket arbetsnöjdhet för respondenten 
2.  

● Erkännande i form av ofta återkoppling från kunderna, få erkännande i interntidningen 
för bra prestation  och uppskattning från kollegor att man har gjort ett bra arbete 
orsakade positiv inflytande av arbetsprestation och  tillfredsställelsen på arbetsplatsen 
höjs för respondenten 1. 
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● Relation mellan personer i form av bra kommunikation med chefer, samarbete i grupp 
med kollegor och trivsel och nytt projekt var den viktigaste motivationsfaktorerna 
orsakade arbetsnöjdhet för respondenten 1. 

● Icke monetära belöningar i form av rabatt på att hyra ett semesterhus, resor till 
konferenser, sjukvårdsförsäkring, pensionsförsäkring  och extra semesterdagar 
orsakade arbetstillfredsställelse och ökad arbetsprestation för respondenterna 1 och 2.  

● Erkännande i form av återkoppling från sina chefer av tre gånger per år är en viktigt 
faktor som upplevde respondenten 1 och det orsakade arbetsnöjdhet och känsla att 
utföra ett bra arbete. 

● Bonus i form av pengar och extra månadslön upplevde respondenterna 1, 2 &5 och det 
orsakade ökad arbetsprestation.  

● Mycket ansvar i form av att ha åtta projekt samtidigt upplevde respondenten 2 och det 
orsakade arbetsnöjdhet och känsla av glädje eftersom den anställde gillar sitt jobb och 
känner sig inte utmattad. 

● Provision i form av att sälja nyproduktioner orsakade arbetsnöjdhet och nya projekt 
var den viktigaste motivationsfaktor för respondent 5. 

Våra empiriska studier visar nedan vilka faktorer som skapar missnöje och deras orsak ur 
anställda synvinkel på arbetsplatsen som vi har intervjuat: 
● Sällan erkännande form av återkoppling som är en gång per år var inte viktigt och 

orsakade arbetsotillfredsställelse för respondent 2. 
● Relation mellan kollegor är dålig i form av att kollegorna vill inte hjälpa varandra och 

dåligt kommunikation med sina chefer  och ha arrogant personlighet orsakade 
missnöje för respondenten 2 på jobbet eftersom det är svårare att jobba med såna 
kollegor. 

● Policy och administrativa rutiner upplevde respondenten 2 i form av att låna företagets 
bil orsakade otillfredsställelse och tar mycket tid och kraft för anställda presentera 
många papper. 

● Arbetsförhållande för en anställde i form av lite utrymme på kontor orsakade 
obekvämlighet att utföra arbete och otillfredsställelse för respondenten 2. 

● Ta bort monetära och icke monetära belöningar orsakar att respondenten 2 skulle sluta 
att jobba. 

● Sällan återkoppling orsakade missnöje för respondent 5.  
● Att jobba under tryckt orsakade missnöje för respondenten 1. 

Orsaker till faktorerna från anställdas synvinkel
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Tabell 2 

5.2 Analys av data 
Vårt mål är att undersöka vilka faktorer och belöningar som kan generera motivation och 
missnöje på arbetsplatsen samt vad det kan leda till utifrån Herzbergs teori. 

Gällande chefer så visar vår empiriska studie att ej ha övervakning, monetära belöningar i 
form av bonus, utvecklingsmöjligheter, erkännande i form av återkoppling från chefen, 
flexibilitet i arbetstiden, stor frihet och ansvar, relationer mellan personer och jobbsäkerhet 
skapade arbetstillfredsställelse för cheferna (se tabell 1). Det vill säga att genom att ha sådana 
faktorer kände sig cheferna motiverade på arbetsplatsen och detta ledde till att de kände sig 
nöjda på jobbet. Utifrån Herzbergs teori är det motivationsfaktorerna som skapar 
arbetstillfredsställelse och de är erkännande från en annan person, prestation, 
utvecklingsmöjligheter, befordran, ansvar och arbetet i sig självt. Ur chefernas synvinkel 
hittar vi nya motivationsfaktorer som inte finns i Herzbergs lista på motivationsfaktorer, dessa 
är monetära belöningar i form av bonus, flexibilitet i arbetstiden, stor frihet och ansvar. I 
Herzbergs teori står det att hygienfaktorerna skapar missnöje på arbetsplatsen när de inte 
uppfylls och sådana hygienfaktorerna är övervakning, relationer mellan personer, 
arbetssäkerhet etc. Vi hittar vissa hygienfaktorer som anses för cheferna som 
motivationsfaktorer och de är: att ej ha övervakning, relationer mellan personer och 
jobbsäkerhet. Medan faktorerna utvecklingsmöjligheter och erkännande stämde överens med 
Herzbergs teori. 
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Vår empiriska studie visar att ur de anställdas perspektiv var det utvecklingsmöjligheter, 
erkännande i form av återkoppling & uppskattning, flexibilitet i arbetstiden, stor frihet & 
ansvar, lönehöjning, bra arbetsförhållande, mycket ansvar i form att ha åtta projekt samtidigt, 
icke monetära belöningar, jobbsäkerhet, provision och relation mellan personer som orsakade 
arbetstillfredställelse för de anställda (se tabell 2). Utifrån Herzbergs teori är det 
motivationsfaktorerna som skapar arbetstillfredsställelse och de är erkännande från en annan 
person, prestation, utvecklingsmöjligheter, befordran, ansvar och arbetet i sig självt. Ur de 
anställdas synvinkel hittar vi nya motivationsfaktorer som stor frihet & ansvar, flexibilitet i 
arbetstiden och provision som orsakade  arbetstillfredsställelse för anställda och dessa finns 
inte i Herzbergs teori. Medan vi hittade vissa hygienfaktorer som fungerar som 
motivationsfaktorer utifrån Herzbergs teori och de är lönehöjning, icke monetära belöningar, 
jobbsäkerhet, relation mellan personer och arbetsförhållande, hittade vi även några 
motivationsfaktorer som stämde överens med Herzbergs teori och dessa är 
utvecklingsmöjligheter, erkännande och ansvar. 

För båda grupperna finns det liknande faktorer som skapar arbetstillfredställelse och de är 
utvecklingsmöjligheter, erkännande i form av återkoppling, stor frihet och ansvar, flexibilitet i 
arbetstiden, relation mellan personer och jobbsäkerhet. Medan det finns skillnader för både 
grupperna som skapar arbetstillfredställelse, var det för cheferna att ej vara övervakad och 
monetära belöningar i form av bonus som orsakade arbetstillfredsställelse medan för anställda 
var det lönehöjningen, bra arbetsförhållande och mycket ansvar.  

När vi frågade cheferna vilka är de viktigaste motivationsfaktorerna för dem svarade de att 
relationer mellan personer i form av trivsel & samarbete och flexibilitet när det gäller 
arbetstiderna värderades högst för cheferna. För respondenten 4 var det relation mellan 
personer som till exempel att vara tillsammans med trevliga kollegor, bra arbetsmiljö, att 
bidra och dela med sig av sina kunskaper, att ha konstruktiv dialog, att hjälpas åt och att 
samarbeta. Dessa faktorer värderas högst för denna personen. För respondenten 4 var det inte 
viktigt om företaget skulle ta bort den rörliga lönen för att respondenten skulle ändå fortsätta 
jobba på sin position. Monetära belöningar är inte viktigt för respondenten eftersom denna 
chef har en hög lön som täcker hennes grundbehov och hon är nöjd med den. Medan för 
respondenterna 3, 6 och 7, som är chefer, var trivsel en av de viktigaste 
motivationsfaktorerna. Vi har kommit fram till att cheferna värderade trivsel högst på jobbet 
för att de får bra betalt och det är därför de prioritera sociala relationer som det viktigaste på 
arbetsplatsen. 

När vi frågade anställda vilka de viktigaste motivationsfaktorerna är för dem svarade de att 
det var relationer mellan personer, flexibilitet i arbetstider, utvecklingsmöjligheter, stor frihet 
& ansvar och nya projekt. Respondent 1 värderade relationer mellan personer högst. För 
respondenten 2 var det flexibilitet i arbetstider, utvecklingsmöjligheter och stor frihet & 
ansvar de viktigaste motivationsfaktorerna. Medan för respondenten 5 var nya projekt den 
viktigaste motivationsfaktorn. För anställd 1 är inte monetära belöningar i form av bonus det 
viktigaste då vi antar att respondenten har hög lön på grund av sin höga utbildning och 
kunskap. Det finns anställda som kan tjäna lika mycket som chefer eftersom de är kompetenta 
på sina jobb. När vi frågade om företaget skulle sluta att erbjuda monetära och icke monetära 
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belöningar svarade respondent 2 att han skulle sluta att jobba så respondenten värderar 
monetära och icke monetära belöningar lika högt.  Ur respondent 2 synvinkel var det att ta 
bort icke monetära belöningar som skulle orsaka att han sade upp sig och icke monetära 
belöningar är en hygienfaktor enligt herzbergs teori. Teorin säger att när icke monetära 
belöningar inte uppfylls kan det skapa missnöje på jobbet och detta stämmer i detta fall. 
För respondenten 5 var nya projekt den viktigaste motivationsfaktorn eftersom en anställd kan 
tjäna mer provision för varje lägenhet som säljs. Respondent 5 tycker det är jättekul att sälja 
mycket och få en större lön men varje månad är inte alltid en bra säljmånad och numera vill 
han satsa på en jämnare lön. Så vi tror att det är väldigt viktigt för honom med monetära 
belöningar eftersom en stor del av hans inkomst är baserad på provision. 

Genomgående i studien hittade vi likheter för de viktigaste motivationsfaktorerna för både 
chefer och anställda och de var relationer mellan personer och flexibilitet i arbetstiden. Medan 
för anställda värderar högst mer motivationsfaktorerna som är utvecklingsmöjligheter, stor 
frihet & ansvar och nya projekt. 

I vår studie har vi kommit fram till att faktorer som orsakar missnöje ur chefens synvinkel är 
att sällan ha utvecklingssamtal, konflikter på arbetsplatsen och dåliga arbetsförhållande (se 
tabell 1). Utifrån  Herzbergs teori hittar vi en hygienfaktor som skapar missnöje och det är 
arbetsförhållande, vilket stämmer överens med teorin. Vi hittar nya faktorer som skapar 
missnöje för cheferna och detta är konflikter på arbetsplatsen och att sällan ha 
utvecklingssamtal. Medan utvecklingssamtal är en motivationsfaktor enligt Herzbergs teori. 
Här kan vi se att en viss motivationsfaktor kan vara en hygienfaktor ur chefernas synvinkel. 

Ur anställdas synvinkel kan vi konstatera att faktorer som skapar missnöje för dem är policy 
& administrativa rutiner, att sällan få återkoppling, dåliga arbetsförhållande, jobba under tryck 
och dåliga relationer mellan personer (se tabell 2). Herzbergs teori säger att policy & 
administrativa rutiner, arbetsförhållande, och relation mellan personer är hygienfaktorerna 
som skapar missnöje om de inte uppfylls och det stämmer med teorin. Medan vi hittade nya 
faktorer som skapar missnöje och dessa är att jobba under tryck och att sällan få återkoppling 
(erkännande) men en viss motivationsfaktor som är återkoppling fungerar här som en 
hygienfaktor för anställda. Till exempel för respondent 5 orsakade sällan återkoppling  
missnöje och vi tror att sällan få återkoppling är inte så viktigt för respondenten. Trots att för 
respondenten 2 var att sällan få återkoppling inte viktigt och inte skapade missnöje på 
arbetsplatsens och även att respondenten 2 upplever missnöje med policy & administrativa 
rutiner, dåliga arbetsförhållande och relationer mellan personer tror vi att han gillar sitt jobb 
och är nöjd på arbetsplatsen och det kopplas med (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 
1959) som säger att en person som anser att sitt arbete är en utmaning, spännande och givande 
kommer kanske att acceptera en svår eller dålig chef. Man ser också att arbetsförhållanden är 
en faktor som orsakar missnöje för båda grupper. 

Herzbergs teori säger att trots att hygienfaktorerna som till exempel: lön, övervakning, 
arbetsförhållande och administrativa rutiner är uppfyllda motiverar det inte individerna till 
högre nivå av arbetstillfredsställelse och prestation på jobbet. Ur chefernas synvinkel hittade 
vi att vissa av hygienfaktorerna fungerar som motivationsfaktorer, nämligen följande: ej ha 
övervakning, relationer mellan personer och jobbsäkerhet. Men bara ej övervakning och 
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jobbsäkerhet orsakade högre arbetsprestation och arbetstillfredsställelse för cheferna (se tabell 
1). Medan relationer mellan personer orsakade bara arbetstillfredsställelse men inte orsakade 
högre arbetsprestation för cheferna och det stämmer med Herzbergs teori. I tabell 1 ser vi 
också att utvecklingsmöjligheter och erkännande, som är motivationsfaktorerna ur Herzbergs 
teori, skapade högre arbetsprestation för cheferna.  

Ur anställdas synvinkel hittade vi vissa hygienfaktorerna som fungerar som 
motivationsfaktorer som skapar arbtestillfredtällese, nämligen följande: lönehöjning, icke 
monetära belöningar, jobbsäkerhet, relation mellan personer och arbetsförhållande. Och 
lönehöjning och icke monetära belöningar orsakade högre arbetsprestation och 
arbetstillfredsställelse för anställda. Medan jobbsäkerhet, relation mellan personer och 
arbetsförhållande skapade bara arbtestillfreställese men inte högre arbetsprestation och det 
stämmer med Herzbergs teori att trots att hygienfaktorerna är uppfyllda motiverar det inte 
anställda till högre arbetsprestation. I tabell 2 ser vi också att bonus inte orsakade 
arbetstillfredsställelse men högre arbetsprestation medan erkännande orsakade högre 
arbetsprestation och arbetstillfredsställelse för anställda. Det som var gemensamt för båda 
grupperna var erkännande som skapade ökad arbetsprestation 

Ur chefernas synvinkel var det bonusar som skapade bra känsla medan ur anställdas 
perspektiv var det jobbsäkerhet och mycket ansvar. Det som skapade trygghet för cheferna var 
utvecklingsmöjligheter medan jobbsäkerhet var orsaken till trygghet för de anställda. 

Utifrån agentteorin ser vi följande. Respondenten 2 fick samma månadslön trots att han inte 
jobbar 40 timmar per vecka. Vi förutsätter att respondenten 2 har ett önskemål att jobba med 
flexibla arbetstider och utnyttjar på så sätt systemet genom att han inte jobbar 40 timmar per 
vecka. Men vi förutsätter att företaget har andra önskemål som är att respondenten 2 ska jobba 
de normala 40 timmarna per vecka. I detta fallet har principalen och agenten olika intressen. 
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6. Studiens slutsats och bidrag 
I detta stycke skall vi besvara studiens syfte som var att undersöka hur olika belöningar och 
faktorer påverkar medarbetarnas prestationer. Utifrån hur olika belöningar bemöter 
individens behov har vi undersökt hur detta kan användas ur Herzbergs tvåfaktorteori. 

6.1 Slutsats  
Studien har kommit fram till att för anställda finns det flera faktorer som orsakar missnöje 
jämfört med för cheferna. För anställda var det fem faktorer som orsakade missnöje och för 
chefer var det tre. Detta kan bero på att belöningssystemen täcker chefernas behov bättre än 
de anställdas. För chefer och de anställda var de icke monetära faktorerna de viktigaste 
faktorerna och detta beror på att båda grupper inte tycker att pengar är det viktigaste. För dem 
är det viktigaste relationer mellan människor och flexibla arbetstider. Vi har kommit fram till 
att för anställda finns fler motivationsfaktorer som orsakar arbetstillfredsställelse jämfört med 
cheferna. För anställda var det åtta motivationsfaktorer som orsakar arbetstillfredsställelse och 
för anställda var det elva. Detta kan beror på att anställda har fler faktorer och belöningar  där 
de känner sig mer nöjda och bekymmerslösa än cheferna. Effekten av att öka de monetära 
belöningarna  för de anställda är stor, däremot har effekten av de monetära belöningarna redan 
nått sitt tak för cheferna. Det visar sig för att cheferna ser de icke monetära faktorerna som de 
viktigaste. 

I vår studie har vi kommit fram till att utvecklingsmöjligheter och erkännanden skapar 
arbetstillfredsställelse för cheferna och ansvar för anställda och detta stämmer med Herzbergs 
teori. Däremot visar vår empiriska studie att ej ha övervakning, relationer mellan personer och 
jobbsäkerhet är exempel på motivationsfaktorer som tillfredsställer cheferna och dessa 
faktorer är hygienfaktorerna enligt Herzbergs teori. Och motivationsfaktorerna som skapar 
arbetstillfredsställelse för anställda är lönehöjning, icke monetära belöningar, jobbsäkerhet, 
relation mellan personer och arbetsförhållande och dessa faktorer är hygienfaktor enligt 
Herzbergs teori. I vår studie har vi kommit fram till att en hygienfaktor som skapar missnöje 
för cheferna är arbetsförhållande vilket stämmer överens med Herzbergs teorier. För anställda 
är policy & administrativa rutiner, arbetsförhållande och relation mellan personer 
hygienfaktorerna som skapar missnöje för anställda och det stämmer med Herzbergs teori.  

Generellt sätt fick vi intrycket att företagens belöningssystem har positiva effekter. Först och 
främst handlar det om trivsel, sedan är varje bidragande faktor som motiverar en på arbetet en 
viktig faktor.  
När en medarbetare får en belöning, oavsett om det är en monetär eller icke monetär, är detta 
någon form av kvitto på att man presterat eller åstadkommit något utöver det extra. Vi tror att 
för att fortsätta prestera på sin arbetsplats behövs belöningar för att anställda skall få respekt 
men även en bekräftelse från sin omgivning. Vi har fått en ny uppfattning av icke monetära 
belöningar, att utvecklingsmöjligheter hos ett företag innebär mer än vad vi trodde. Vi har lärt 
oss att icke monetära belöningar är minst lika viktiga som de monetära. En anställds mål på 
lång sikt är att trivas på sin arbetsplats och med de icke monetära belöningarna ansåg vi att 
detta stämmer. 
Vi tror inte att en förbättrad relation mellan kollegorna löser alla problem på arbetsplatsen. 
Det måste även finnas en utmaning, den anställde måste ha intresset men även orken att kunna 
prestera. Men en bra relation med sina arbetskollegor är en bra förutsättning. Det som vi 
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noterade som genomgående genom majoriteten av intervjuerna var att man som individ i 
företagen hade goda utvecklingsmöjligheter.  

6.2 Teoretisk och praktiska bidrag  
Företaget skall säga till cheferna att ofta uppmärksamma anställda genom att ofta ge feedback 
till dem så att kommunikation, social kontakt och relation mellan kollegor kan förbättras. 
Företaget skall ta anställdas förväntningar på allvar och olika personer har olika attityder på 
jobbet för att undvika att de anställda blir missnöjda. 
Vår uppsats har bidragit till att företag kan se vilka faktorer som orsakar missnöje på 
arbetsplatsen så företag kan locka till sig bra personal och inte förlorar kompetenta arbetare i 
framtiden. Herzbergs teori har bidragit till att vi kunde identifiera vilka motivationsfaktorer 
och hygienfaktorer som orsakar missnöje på arbetsplatsen och det har varit som en guide till 
oss för att ha utfört vår studie. 

Vi har även hittat nya motivationsfaktorer som inte finns i Herzbergs lista på 
motivationsfaktorer, dessa är: monetära belöningar i form av bonus, flexibilitet i arbetstiden, 
stor frihet och ansvar. och provision. Dessutom har vi hittat nya hygienfaktorerna som skapar 
missnöje som är konflikter på arbetsplatsen och att sällan ha utvecklingssamtal,  jobba under 
tryck och att sällan få återkoppling som inte finns i Herzbergs lista på hygienfaktorer.  

6.3 Framtida studier  
Efter vår studie hade vi varit intresserade av att forska i följande frågor: 
Hur kan man förbättra kommunikationen mellan arbetsgivare och anställd?  
På vilket sätt kan man minska kostnaderna för företags belöningssystem samtidigt som man 
behåller de positiva effekter av dem? 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
Frågor som har använts som utgångspunkt vid intervjutillfällen. 

Del 1 
Vad arbetar du med samt hur länge har du haft denna position?. 
Vad har du tidigare arbetat med? (Kortfattat) 

Del 2 
Har företaget något belöningssystem? (Om nej, finns det något annat som motiverar anställda 
att prestera och engagera er? 

Vilka faktorer omotiverar dig på arbetet? Kontroll, regler etc 

Hur påverkar belöningssystem dig? blir du extra motiverad? 

Hur värderar du en annan typ av belöning än finansiella belöningar? till exempel extra 
sjukvårdsförsäkring, resor osv  

Får du beröm från en annan person, till exempel från chefer, kunder och  får möjligheten att 
utvecklas, befordran? 

Får du variation av arbete, utmaningar, möjlighet att lära sig något nytt, 
utvecklingsmöjligheter, ansvar och i viss mån autonomi? 

Känner du att din lön är otillräckligt och varför? Hur är arbetsförhållandena på arbetet? Har 
du övervakning? Har du bra eller dåliga relationer mellan personer på jobbet? Känner du att 
det finns arbetssäkerhet på jobbet? 

Får du en återkoppling till ditt arbete med möjlighet till högre lön som belöning för god 
prestation?  

Hur bedömer du anställdas lönehöjning? 

Vilka faktorer motiverar dig på jobbet? 
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