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Förord  
 
Inledningsvis skulle vi vilja rikta ett stort tack till vår handledare Ziaeddin Mansouri för de 
tips och den vägledning han bidragit med under studiens gång. Samtidigt vill vi tacka samtliga 
respondenter som avsatt tid för våra intervjuer och möjligjort denna stude. Vi vill 
avslutningsvis även ägna ett tack till de opponenter som läst vår uppsats och bidragit med 
värdefull kritik och feedback. 
 
Tack!  
 
Borås 5 juni 2016. 
 
 
 ________________________________   _________________________________ 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to gain a better insight into the reward systems utilization and 
efficiency, this through practice see how a municipal housing company uses reward systems. 
Furthermore this thesis aims to contribute to a better understanding and mapping how a 
municipal property may be limited by the Swedish local government act (1991:900) in the 
design of its reward system. This thesis is qualitative and was conducted by using an 
abductive approach. It has applied a hermeneutical perspective to interpret and understand the 
data that have been collected during the thesis. The data has been collected through semi-
structured interviews and a qualitative content analysis. For the analysis of the semi-structured 
interviews we have applied a thematic analysis with a deductive approach. The themes were 
established with the help of the theoretical framework and the purpose of the thesis. The result 
from the content analysis is presented in a table where links between the studied laws and the 
reward systems limitations. 
 
The thesis shows that the studied company's reward system does not seem to be as effective as 
possible. The management is lacking in some certain rewards that they are motivated by 
which results that parts of the reward system is flawed. Furthermore the thesis finds that the 
Swedish local government act (1991:900) in more than one way can limit the use of a 
municipal housing company reward system. 
 
 
This thesis is hereinafter written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Reward system, motivation, municipal housing company, Swedish local 
goverment act. 
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Sammanfattning  
 
Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystem 
syftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning och 
effektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ett 
kommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges i 
kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. Tre forskningsfrågor är formulerade 
för att besvara studiens syfte. Studien är kvalitativ och genomfördes med en abduktiv ansats. 
Det har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt för att tolka och förstå det material som samlats in 
och datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer samt en kvalitativ 
innehållsanalys. Vid analysen av intervjuerna tillämpades en tematisk analys med ett 
deduktivt förhållningssätt. Temana fastställde vi med hjälp av den teoretiska referensramen 
och studiens syfte. Resultatet av innehållsanalysen har lyfts fram i en tabell där kopplingar 
mellan de undersökta lagarna och belöningssystemets begränsningar redogörs.  
 
Det framkommer i studien att det undersökta bolagets belöningssystem inte verkar effektivt i 
den utsträckning som är möjlig. Det finns delar av belöningssystemet som är bristfälligt då 
ledningen beskriver en avsaknad av vissa belöningar som de motiveras av. Vidare finner 
studien att kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag i ett flertal punkter kan begränsa användningen av ett kommunalt 
bostadsbolags belöningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Belöningssystem, motivation, kommunalt bostadsbolag, kommunallagen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Idag räcker det inte att belöna en anställd med en guldklocka efter 30 år som anställd på 
företaget (Marks 2001). Förr i tiden utgjordes belöningar primärt av den lön som de anställda 
kunde hämta ut var vecka eller månad. Detta föråldrande sätt att belöna sina anställda 
fungerar inte längre effektivt i dagens affärsmiljö. Idag har begreppet belöningssystem 
expanderat kraftigt och omfattar mycket mer än så. Ett belöningssystem är allt som de 
anställda uppfattar vara av värde till följd av deras arbetsprestationer (Hsieh & Chen 2011).  
 
För dagens organisationer är det viktigare än någonsin att tillämpa ett eller flera lämpliga 
belöningssystem. De anställda utgör ett nyckelelement för organisationens fortlevnad och 
framtida utveckling. Därför har organisationer inte råd att låta sina anställda byta företag. Att 
använda sig av ett lämpligt belöningssystem spelar en central roll i arbetet för att behålla och 
tillfredsställa de anställda (Marks 2001). Sedell (2015) beskriver att medvetenheten om 
humankapitalets, de anställdas, betydelse ökar bland företag. Organisationer ser sina 
medarbetare allt mer som en strategisk resurs och att det är medarbetarna som genererar 
resultat samt för företaget framåt.  Trots detta är det många företag som varken vet eller gör 
vad som krävs för att behålla och locka till sig de högpresterande. Organisationer måste därför 
bli bättre på att utveckla belöningssystem som attraherar, utvecklar och behåller sitt 
humankapital (Sedell 2015). Ett av de främsta syftena med ett belöningssystem är att 
uppmuntra och motivera de anställda till att prestera och arbeta hårdare. Genom rätt 
tillämpning av ett belöningssystem kan en organisation uppnå ett önskvärt beteende hos sina 
anställda som innebär att företagets mål nås. Belöningssystemet kan därmed utgöra ett 
essentiellt styrmedel för organisationen (Hsieh och Chen 2011). För att belöningssystemet ska 
fungera är det viktigt att en organisation medvetet uppmuntrar och belönar de handlingar som 
leder till att organisationen når sina mål och resultat. Detta innebär att en organisation måste 
utveckla tydliga mål och visioner som de anställda kan arbeta mot (Svensson 2001). Att 
arbeta mot uppsatta mål är något som de flesta organisationer gör, oavsett om de är privatägda 
eller kommunalägda. I jämförelse med de privata bolagen anses det vara mer komplext att 
formulera och sätta upp mål i de kommunala bolagen (Jacobsen & Thorsvik 2002).  
 
En betydande del av Sveriges ekonomi utgörs av den offentliga sektorn och motsvarar 
nästintill halva landets bruttonationalprodukt. Den offentliga sektorn finansieras främst 
genom skatter som både företag och hushåll betalar in. Med andra ord kan man säga att de 
finansieras av samhällets medborgare (Carlgren 2016). Alla de kommunala bolagen som 
existerar är i sin tur reglerade av kommunallagen (1991:900). Angående kommunal 
näringsverksamhet gäller följande lag "Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, 
om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget." (2 kap. 7 § Kommunallag 1991:900).  
 
De kommunalägda bolagens främsta syfte är inte att skapa vinst till ägarna utan det är att 
tillgodose medborgarnas behov (Göteborgs Stad 2015). Som tidigare nämnts är de främsta 
finansiärerna samhällsmedborgarna vilket medför att det blir naturligt för kommunerna att 
värdera hög kvalitet i sin service och i sitt arbete som ska matcha medborgarnas behov och ge 
tillbaka så mycket som möjligt (Göteborgs Stad 2015; Pollanen 2005). 
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De restriktioner som finns för de kommunalägda bolagen medför att de är mer ekonomiskt 
begränsade och inte har samma frihet som de privatägda bolagen. Vi fann det därför relevant 
att studera i vilken utsträckning och hur ett kommunalägt bolag använder sig av 
belöningssystem. Vidare tyckte vi det skulle vara intressant att studera ett kommunalt bolag 
som verkar i en bransch där det existerar både kommunala och privata aktörer. I en sådan 
bransch bör det finnas en ökad konkurrens aktörerna sinsemellan och ett ständigt behov av att 
följa med i utvecklingen även för det kommunala bolaget. En bransch som präglas av detta är 
bostadsbranschen.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Att använda sig av ett belöningssystem är en viktig del i en organisations human resource-
strategi (Hsieh & Chen 2011). Marks (2001) beskriver att det idag är viktigare än någonsin att 
använda sig av ett eller flera lämpliga belöningssystem. De anställda är ett nyckelelement när 
det kommer till att generera konkurrensfördelar, återuppbygga och utveckla en organisation 
mot det bättre. Organisationer har inte råd att låta sin kompetenta personal hoppa runt mellan 
olika företag, varken ekonomiskt eller tidsmässigt. För att lyckas behålla och tillfredsställa 
humankapitalet spelar därför belöningssystem och incitamentprogram en central roll i detta 
arbete (Marks 2001). Organisationer som erbjuder högre lönenivåer och belöning efter 
prestation tenderar att attrahera och behålla högpresterande individer (Auginis, Joo & 
Gottfredson 2013; Rajasekar & Jeyasutharsan 2013). Vidare förklarar Marks (2001) att för de 
vinst- och tillväxtmaximerande organisationerna som vill attrahera de främsta personerna på 
marknaden räcker det inte med ett vanligt belöningssystem utan i sådana fall krävs det ett 
belöningssystem av en extraordinär art (Marks 2001).  
 
Att utforma belöningssystem som motiverar samtliga är en problematisk och komplicerad 
uppgift då organisationers anställda drivs av olika behov (Hsieh & Chen 2011; Cäker 2013). 
Att ständigt söka efter och utveckla nya sätt att uppmuntra de anställda till att prestera är ett 
vitalt problem för organisationer beskriver Grabers och Konradt (2014). För att förstärka och 
underhålla motivationen talar Hsieh och Chen (2011) om monetära och icke-monetära 
belöningssystem. Monetära belöningar är en form av incitament som har ett monetärt 
motsvarande värde, såsom bonusar. Till skillnad från monetära belöningar saknar icke-
monetära belöningar ett monetärt värde och kan utgöras av erkännande och 
utvecklingsmöjligheter (Hsieh & Chen 2011). 
 
Markova och Ford (2011) menar att merparten belöningssystem är utformade med tron att 
pengar och högre ersättning kan motivera de anställda till att förbättra sina prestationer på 
arbetet. Tidigare forskning styrker detta till stor del men hävdar också att monetära 
belöningssystem inte kan ha samma önskvärda effekt på olika kategorier av anställda. Även 
om system kan utformas på så sätt att det kan anpassas på individnivå finns det unika 
egenskaper hos anställda som kan begränsa belöningssystemets effektivitet (Markova & Ford 
2011). 
 
Trots den generella uppfattningen att människor främst värderar sina arbeten för lönen påstås 
det att anställda med solida jobb och som är relativt nöjda med sina inkomster är mer 
intresserade av de icke-monetära aspekterna som jobbet erbjuder. Det klargörs också att 
högutbildade människor anser att icke-monetära belöningar är mer värda än de monetära 
(Markova & Ford 2011). Vidare menar Allen och Kilmann (2001) att användningen av 
lämpliga monetära belöningar bör övervägas för organisationer som vill säkerställa en kraftig 



 

 3 

positiv effekt på resultatet. Samtidigt som det är viktigt med icke-monetära belöningar finns 
det inte lika starka empiriska bevis för att icke-monetära incitament har likvärdig påverkan på 
resultatet även om de är positiva (Allen & Kilmann 2001). Auginis, Joo och Gottfredson 
(2013) påpekar också detta i sin artikel och beskriver hur de funnit att de anställdas 
produktivitet ökat med 30 % efter införandet av monetära incitament och menar på att andra 
belöningar och liknande åtgärder inte verkar ha en sådan stark effekt. Trots dessa bevis görs 
det tydligt att det finns en brist i den allmänna acceptansen om att det faktiskt är så här. 
Medarbetarundersökningar visar att monetära belöningar inte är bland de viktigaste 
motiverande faktorerna (Auginis, Joo & Gottfredson 2013).   
 
Monetära belöningssystem kan förbättra anställdas motivation och prestation för att det kan 
tillfredsställa en hög variation av behov. Hursomhelst menar Auginis, Joo och Gottfredson 
(2013) att användningen av monetära belöningar inte alltid leder till den faktiska önskvärda 
effekten. Vidare menar de att det finns begränsningar när det kommer till att förbättra 
prestationer på individ- såväl som organisationsnivå. Exempelvis förbättrar inte monetära 
belöningar de anställdas kunskaper, färdigheter och förmågor. Även om monetära belöningar 
kan motivera anställda till att arbeta hårdare betyder det inte att de anställda utvecklas på 
tidigare nämnda egenskaper. Vidare betyder det inte att en högre nivå av monetära belöningar 
ökar kvalitén på det arbete som utförs. Effekten kan bli den motsatta då det kan finnas en 
tendens hos anställda att genomföra fler uppgifter med sämre kvalitet snarare än färre med 
högre kvalitet (Auginis, Joo & Gottfredson 2013).  
 
Svensson (2001) beskriver att bonusar och andra monetära belöningar av liknande slag är 
långt ifrån lika förekommande i kommunala verksamheter. Troligtvis beror det på sättet som 
de finansierar sin verksamhet (Svensson 2001) och att de måste rätta sig efter vad som återges 
i kommunallagen (1991:900) samt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. De främsta finansiärerna beskriver Carlgren (2016) utgöras av samhällets 
medborgare som genom skatter och avgifter finansierar de kommunala verksamheterna. 
Samhällets medborgare, det vill säga de kommunala verksamheternas intressenter, har ett 
intresse av att de kommunala företagens kostnader hålls nere och att pengarna används till rätt 
ändamål. Svensson (2001) poängterar då att införandet av monetära belöningar som bonusar 
och andra liknande belöningar kan bli svårare att införa i ett kommunalt företag. Det krävs att 
företagen kan motivera varför det skulle vara nödvändigt och på vilket sätt intressenterna kan 
få ut ett mervärde av det för att samhället ska acceptera det. Allen och Kilmann (2001) 
beskriver också att de monetära belöningarna utgör en stor drivkraft och bidrar till ökad 
effektivitet. Detta borde medföra att implementeringen av ett belöningssystem i ett 
kommunalt bolag som effektiviserar och motiverar de anställda försvåras på grund av de 
restriktioner som finns angivna för kommunalägda bolag.  
 
Utifrån den litteratur som framlagts framträder det många faktorer som belyser svårigheten 
med att implementera ett effektivt belöningssystem. Studier visar att det är svårt att fastställa 
ett belöningssystem som motiverar samtliga och menar att det finns unika egenskaper hos 
individer som kan begränsa belöningssystemets effektivitet. Det finns många åsikter om vilka 
former av belöningar som utgör bäst effekt. Forskare påstår att det finns starkare bevis på att 
monetära belöningar ökar prestationsnivån hos anställda men att icke-monetära belöningar 
kan tillfredsställa särskilda behov som inte monetära kan. Vi finner även att kommunalägda 
bolag har restriktioner som medför att de inte har samma frihet i att utveckla ett lika 
omfattande belöningssystem som privatägda bolag.  Att tillfredsställa många individers behov 
kan då bli svårt. Utifrån ovanstående aspekter fann vi det därför relevant att studera i vilken 
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utsträckning och hur ett kommunalägt bolag använder sig av belöningssystem för att 
effektivisera och motivera.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

I studien har vi avgränsat oss till att studera Vd:n och företagsledningen. Detta för att erhålla 
en fördjupad kunskap om belöningssystemets användning och effektivitet på en högre 
företagsnivå. Avgränsningen samt de problem och svårigheter som diskuterades i ovanstående 
problemdiskussion resulterade i följande forskningsfrågor: 
 

§ Hur använder sig Vd:n av belöningar i det undersökta bolaget?  
 

§ Hur fungerar belöningssystemet som ett effektivt styrmedel i det undersökta bolaget 
när de vill motivera företagsledningen?  

 
§ Hur kan ett kommunalt bostadsbolag begränsas och hur förhåller sig det undersökta 

bolaget till de lagkrav som återges i kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag vid användningen av 
belöningssystem? 
 

1.4 Syfte 
 

Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystem 
syftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning och 
effektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ett 
kommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges i 
kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem.  
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2 Metod  

2.1 Inledning 
 
I kapitlet som följer beskrivs det utförligt hur vi har gått till väga för att få svar på vårt syfte 
och de valda forskningsfrågorna. Initialt presenteras vår metodansats, urval och val av 
forskningsdesign. Därefter redogörs det för hur vi har valt att samla in och analysera 
datamaterialet samt kvalitativa forskningskriterier. Avslutningsvis presenterar vi de etiska 
överväganden som vi har haft i åtanke under hela studien samt hur vi har sökt fram vår 
information.  
 

2.2 Metodansats 
 
Det förekommer två olika typer av metodansatser inom vetenskapliga studier, vilka är 
kvantitativ- respektive kvalitativ metodansats. Dessa två metoder kan i sin tur kort 
sammanfattas som varandras motsatser (Newman & Benz 1988). I kvantitativa studier vill 
forskaren i någon utsträckning generalisera resultatet medan i kvalitativa studier vill forskaren 
förstå kontexten och inte generalisera resultatet (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Syftet 
med vår uppsats är inte att generalisera vårt resultat till alla bolag inom den kommunala 
sektorn. Vi vill snarare undersöka hur ett kommunalägt bolag i praktiken använder sig av 
belöningssystem. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att kvalitativa metodansatser är 
lämpliga att använda då insamling och analys av data snarare består av att tolka och förstå ord 
än kvantifiering. För vår studie har det därför använts en kvalitativ metodansats.  
 
För att tolka och förstå det material som samlats in under studien använde vi oss av ett 
hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska synsättet är av mer subjektivt slag där forskaren 
genom egen tolkning av en text eller en kommunikation med en annan människa ska skapa en 
förståelse för denna i dess kontext (Ödman 2007).  
 
Deduktivt och induktivt är två förekommande synsätt på relationen mellan teori och empiri 
(Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Det förstnämnda, deduktivt, innebär att hypoteser som 
härleds från redan existerande teorier ställs upp och testas. Deduktiv teori är kopplad till 
kvantitativ forskning medan induktiv främst är kopplad till kvalitativ forskning. Det induktiva 
synsättet innebär att forskaren går åt motsatt håll. Det vill säga att det är teorin som är 
resultatet av forskningen (Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) beskriver det som att 
induktiva forskare går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlar in 
betydelsefull information som de sedan kan utveckla sina teorier från. Abduktion är en tredje 
och alternativ ansats som främst förekommer inom kvalitativ forskning och kan enkelt 
beskrivas som en blandning av induktion och deduktion (Bryman & Bell 2013). Enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) innebär abduktion att analysen av empirin kan kombineras 
med tidigare forskares teorier. Viktigt att påpeka är dock att teorierna inte ska appliceras på 
empirin utan användas som en inspirationskälla för att erhålla en ökad förståelse av 
materialet. Bryman och Bell (2013) berättar också att en abduktionsansats oftast mynnar ut i 
en reflekterande skildring av praktiken.  I vår studie har det tillämpats en abduktionsansats 
eftersom att vi har gått in med en viss förkunskap vid insamlingen och analysen av empirin. 
Abduktionsansatsen tillät oss att pendla mellan det insamlade materialet och de teorier och 
forskningsstrategier som är aktuella i ämnet, vilket genererade en ökad förståelse av den 
insamlade empirin.  
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2.3 Urval 
 
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till Vd:n och företagsledningen i det kommunala 
bostadsbolaget. Avgränsingen till Vd:n och företagsledningen medför att inget specifikt urval 
av intervjupersoner har tillämpats utan valet föll naturligt på Vd:n och medlemmarna i 
företagsledningen.  
 
Vi har däremot valt att tillämpa ett ändamålsenligt urval av det bolag som vi avser att studera 
och som vi anser är relevant för att besvara de forskningsfrågor och syfte som formulerats. 
Efter det att vi fått en överblick av vilka kommunala bostadsbolag som existerar i 
Göteborgsregionen använde vi oss av Högskolan i Borås databas Retriver för att få fram 
respektive bolags årsredovisning. Genom att se till respektive bolags årsredovisning beslutade 
vi om vilket bolag som vi skulle undersöka i studien. Valet föll på att studera ett av de största 
bostadsbolagen inom Göteborgs kommun. 
 

2.4 Val av forskningsdesign 
 
Bryman och Bell (2013) behandlar fem olika typer av forskningsdesign i sin bok, 
experimentell-, tvärsnitts-, longitudinell-, komparativ- och fallstudie design. De beskriver att 
forskningsdesignen utgör en ram för insamling och analys av data.  
 
En första forskningsdesign som Bryman och Bell (2013) behandlar är experimentell design 
och syftar till att undersöka hur en beroende variabel kan påverkas av ett experiment för att 
möjliggöra en jämförelse mellan före och efter. Experimentell forskningsdesign används 
frekvent inom kvantitativ forskning. Tvärsnittsdesign används då forskaren vill upptäcka olika 
typer av sambandsmönster genom att samla in kvantifierad eller kvantifierbar data från mer än 
ett fall. Då en studie istället syftar till att kartlägga förändringar kan en longitudinell design 
tillämpas. Denna typ av design ger kännedom om hur olika variabler kan förändras över tid, 
vilket innebär att ett urval studeras vid minst två tillfällen. Det fjärde alternativet är den 
komparativa forskningsdesignen. Den är lämpad när forskaren vill studera samma fenomen i 
två eller fler kontrasterade fall för att sedan kunna jämföra dem. Vidare beskriver Bryman och 
Bell (2013) den femte forskningsdesignen, fallstudie, som en detaljerad eller djupgående 
studie av ett enda fall. En organisation, en plats, en specifik händelse eller en person utgör alla 
exempel på vad en fallstudie kan ämna undersöka. Bryman och Bell (2013) talar om att 
fallstudie är en forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning som är mycket omtyckt 
och frekvent tillämpad.  
 
I vår studie har vi valt att tillämpa en fallstudiedesign. Då vår studie syftar till att få en bättre 
inblick och förståelse för hur en specifik organisation använder sig av belöningssystem är 
fallstudie en lämplig design. Dessutom syftar inte studien till att resultatet ska kunna 
generaliseras till andra fall vilket också karaktäriseras av en fallstudie enligt Bryman och Bell 
(2013). Att utföra en fallstudie i en organisation innebär att vi kan förklara det studerade 
fenomenet och få en djupare förståelse för dess praktiska verklighet.  
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2.5 Datainsamling 

2.5.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
I vår studie har vi som tidigare nämnt valt att tillämpa en kvalitativ metodansats. När det 
kommer till att samla in data poängterar Bryman och Bell (2013) att det inom en kvalitativ 
forskningsstrategi finns flera olika insamlingsmetoder. Vidare beskriver Bryman och Bell 
(2013) deltagande observation/etnografi som en av de datainsamlingsmetoder som kan 
tillämpas. Metoden innebär att forskaren under en viss tid observerar och engagerar sig i en 
social miljö i syfte att skapa sig en uppfattning om den kultur som uppvisas. En annan 
användbar metod är gruppintervjuer samt fokusgrupper. Fokusgrupper fungerar ungefär som 
en gruppintervju och förknippas med att det är flera deltagande individer närvarande. Här är 
intervjuaren intresserad av att studera hur interaktionen i gruppen fungerar. Det finns även 
datainsamlingsmetoder som går ut på att forskaren studerar språket och ser språket som en 
resurs, exempelvis samtals- och diskursanalys. Ytterligare en metod som Bryman och Bell 
(2013) tar upp är insamling och kvalitativ analys av skriftliga och visuella källor såsom 
personliga dokument, fotografier och massmediedokument etcetera.  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av de datainsamlingsmetoder som Bryman och Bell 
(2013) benämner som kvalitativa intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. De kvalitativa 
intervjuerna ska ge oss en ökad förståelse för hur bolagets belöningssystem är utformat samt 
om det utgör ett effektivt styrmedel som motiverar företagsledningen. Kvalitativa intervjuer är 
den vanligaste datainsamlingsmetoden när det kommer till kvalitativ forskning. Vidare menar 
Bryman och Bell (2013) att inom termen för kvalitativa intervjuer existerar flera olika 
intervjuformer, där de två främsta är ostrukturerade- samt semistrukturerade intervjuer. De 
ostrukturerade intervjuerna liknar i stort sätt ett helt vanligt samtal där intervjuaren som mest 
tar hjälp av vaga minnesanteckningar. Det ger respondenten möjlighet till att i stort sätt svara 
med helt fria tyglar. I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju beskriver Bryman och Bell (2013) som en blandning av 
strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Här använder sig intervjuaren av konkreta 
nedskrivna teman och frågeställningar som intervjun ska behandla snarare än vaga 
minnesanteckningar. Andra frågor som inte finns med på listan men som dyker upp under 
intervjuns gång kan också ställas samt att frågorna inte måste följa någon förutbestämd 
ordning. Anledningen till att vi har valt semistrukturerade intervjuer var för att vi ville 
använda oss av en flexibel datainsamlingsmetod som också ger någorlunda utrymme för 
respondenten att ge detaljerade och fria svar. Semistrukturerade intervjuer ansåg vi också vara 
lämpliga eftersom det var viktigt att vi behandlade samma områden i samtliga intervjuer. Då 
semistrukturerade intervjuer också låter intervjun flyta någorlunda fritt medför det 
möjligheten att få en ökad kunskap om vad respondenten faktiskt upplever som viktigt i sitt 
arbete. Vidare ansåg vi det viktigt att ha möjligheten till att ställa följdfrågor under samtalets 
gång, både för att få en bättre förståelse samt för att kunna leda respondenten tillbaka mot 
våra forskningsfrågor.  
 
För att besvara forskningsfrågan hur ett kommunalt bostadsbolag kan begränsas av och hur 
undersökta bolaget förhåller sig det till de lagkrav som återges i kommunallagen (1991:900) 
och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag vid användningen av 
belöningssystem har vi valt att tillämpa en innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod för 
insamling av data som används för att analysera texter och är den metod som Bryman och 
Bell (2013) beskriver som den vanligaste formen vid kvalitativ analys av texter. Metoden 
fokuserar på att förstå och tolka innehållet i texten med hänsyn till dess innebörd. En 
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kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från en kvantitativ på så sätt att den innebär mer än att 
bara räkna ord (Hsiu & Shannon 2005). Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att 
urskilja det innehåll i materialet som är relevant att tolka och lyfta fram (Bryman och Bell 
2013). Eftersom vi har valt att analysera och tolka de delar ur kommunallagen (1991:900) och 
lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som är relevanta för studiens 
syfte är en kvalitativ innehållsanalys av dessa dokument lämpligt. Genom innehållsanalysen 
kan vi tolka hur det kommunala bostadsbolagets belöningssystem kan begränsas av lagens 
restriktioner. 
 

2.5.2 Intervjuernas genomförande 
 
För att bestämma var vi skulle genomföra våra intervjuer vägdes för- och nackdelar med 
varandra. Då vi har valt att intervjua både Vd:n och företagsledningen i bolaget ansåg vi det 
mest lämpligt att utföra intervjuerna på deras arbetsplats med tanke på att dessa personer ofta 
har begränsat med tid. Detta förenklade även intervjuprocessen för oss då vi inte behövde 
ägna tid åt att leta efter andra platser. Bryman och Bell (2013) poängterar också att vid 
användandet av en kvalitativ datainsamlingsmetod är det är viktigt att intervjuerna genomförs 
i en naturlig miljö för respondenterna, vilket arbetsplatsen utgör. Widerberg (2002) beskriver 
också att en fördel med intervjuer som genomförs på respondenternas arbetsplats är att det 
kan medföra en djupare kunskap och förståelse för respondenten. Intervjuer som genomförs 
på arbetsplatsen kan även ha sina nackdelar såsom att respondenten är ofokuserad i samtalet 
och stressad då forskaren upptar dess arbetstid (Widerberg 2002). 
 
Under intervjuerna använde vi en intervjuguide som baserades på studiens teoretiska 
referensram. Vi tog hänsyn till de tips och råd som Bryman och Bell (2013) beskriver när det 
kommer till att utforma en bra kvalitativ intervjuguide. Vi skapade frågorna i en ordning som 
vi ansåg vara lämplig samt att de frågor som byggde på varandra följde efter varandra på ett 
smidigt sätt. Detta begränsade dock aldrig oss, utan under intervjuernas gång kunde vi ändra 
ordningsföljden på frågorna för att få samtalet att flyta på ett mer naturligt sätt och att de 
frågor som inte ingick i denna kunde också ställas. Bryman och Bell (2013) tipsar också om 
att inte ställa ledande frågor och att använda ett språk som passar respondenterna, vilket är 
något som vi anpassade oss till vid formuleringen av frågorna. Att ha för specifika frågor kan 
hämma alternativa synsätt och idéer från att uppstå under intervjun menar Bryman och Bell 
(2013). 
 
Vidare har vi använt oss av våra mobiltelefoner för att spela in samtliga intervjuer. Vi har valt 
att spela in var intervju för att säkerställa att vi verkligen fick med allt som sades under 
intervjuerna och för att ha möjligheten till att lyssna på intervjuerna flera gånger. Det gav oss 
också möjligheten till att ägna mer tid åt att faktiskt lyssna på respondenten och ställa 
relevanta följdfrågor under intervjun. Om intervjuaren endast väljer att föra anteckningar 
menar Bryman och Bell (2013) också att det är svårt få med speciella uttryck och fraser som 
respondenten använder sig av.  
  

2.6 Kvalitativ dataanalys  
 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder genererar ofta mängder av ostrukturerat textmaterial vilket 
medför svårigheter vid analysen av empirin. För att kunna utföra en lyckad analys måste 
forskaren vara uppmärksam och endast inkludera den mest väsentliga informationen (Bryman 
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& Bell 2013). För det datamaterial som de semistrkturerade intervjuerna genererade har det 
tillämpats en tematisk analys. Detta ansåg vi vara det mest smidiga och logiska 
tillvägagångssättet för att hantera den stora mängd data som intervjuerna skapade. Denna 
form av kvalitativ dataanalys beskriver också Bryman och Bell (2013) som en av de mest 
förekommande. Tematisk analys bygger på att den empiri som forskaren samlat in, genom 
exempelvis intervjuer, struktureras och kategoriseras utifrån bestämda teman. Inom termen 
tematisk analys skiljer man mellan deduktiv- och induktiv tematisk analys menar Sohlberg 
och Sohlberg (2009). En induktiv tematisk analys kännetecknas av att forskaren identifierar 
återkommande teman under tiden som hen analyserar empirin. En deduktiv tematisk analys 
kännetecknas av att vara teoristyrd där forskaren fastställer sina teman genom teorier och 
resultat innan dess att hen påbörjat analysen av empirin (Sohlberg & Sohlberg 2009). I vår 
studie har vi valt att tillämpa ett deduktivt förhållningssätt i vår tematiska analys. Innan dess 
att vi påbörjat intervjuerna fastställde vi våra teman med hjälp av vår teoretiska referensram 
och med hänsyn till studiens syfte. Därefter vid själva bearbetningen av intervjuerna började 
vi strukturera upp och kategorisera empirin utifrån våra i förväg valda teman.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen har vi valt att presentera i en tabell i analyskapitlet. 
Tabellen ska underlätta för läsaren att se kopplingarna mellan de framlyfta lagarna och hur de 
kan begränsa ett kommunalt bostadsbolags användning av belöningssystem. I kapitlet 
förklaras också hur det undersökta bolaget förhåller sig till begränsningarna utifrån den empiri 
som samlats in. 
 

2.7 Kvalitativa forskningskriterier  
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet de främsta 
kriterierna vid bedömning av företagsekonomisk forskning. När det kommer till kvalitativa 
forskningsmetoder finns det en viss tveksamhet gällande begreppen reliabilitet och validitet. 
Det beror på att reliabilitet och validitet är mer inriktade på hur pass tillförlitliga och exakta 
mätningarna i forskningen är, vilket riktar begreppen främst mot kvantitativ forskning. 
Forskare som Lincoln och Guba, vilka Bryman och Bell (2013) refererar till, menar att den 
kvalitativa forskningen behöver alternativa termer och bedömningskriterier för att kunna 
behandla reliabilitet och validitet. De föreslår trovärdighet och äkthet som kriterier för att 
bedöma och värdera kvalitativ forskning och det är även de kriterier som vi har syftat till att 
uppfylla för att säkerställa studiens kvalitet.  
 

2.7.1 Trovärdighet  
 

Bryman och Bell (2013) delar upp trovärdighet i fyra skilda kategorier; pålitlighet, 
överförbarhet, bekräftelse och tillförlitlighet.     
 
Pålitlighet. Bryman och Bell (2013) framhåller vikten av pålitlighet i bedömandet av 
kvalitativ undersökning. De menar att forskare bör få ett externt perspektiv på forskningen. 
Genom att låta utomstående granska forskningsprocessen och kontrollera att samtliga delar är 
inkluderade ökas pålitligheten på den kvalitativa undersökningen. I utformandet av vår 
uppsats har vi varit noga med att samtliga delar inkluderats och att vi tydligt redogjort för 
respektive del i studien. Under studiens gång har vi haft seminarium med andra 
uppsatsgrupper och vår handledare där tillfället för opponering har givits. 
Opponeringstillfällena har gett oss ett externt perspektiv och hjälpt oss kontrollera att samtliga 
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delar är inkluderade samt att vår forskningsprocess är väl utvecklad.   
 
Överförbarhet. Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om hur väl resultatet av 
den kvalitativa forskningen kan tillämpas i andra kontexter. För att uppnå kriteriet 
överförbarhet har vi metodiskt arbetat med att belysa och redogöra för hur vi kommit fram till 
forskningens resultat. Genom en utförlig redogörelse av studiens tillvägagångssätt kan vi 
förse andra personer med en databas som de sedan får ta beslut om huruvida resultatet kan 
generaliseras till andra miljöer.  
 

Bekräftelse. Bryman och Bell (2013) beskriver att samhällelig forskning inte kan uppnå 
fullständig objektivitet. De hänvisar istället till begreppet bekräftelse för att mäta och 
säkerhetsställa att forskaren agerat i god tro genom undersökningen. För att uppnå detta har vi 
konsekvent arbetat med att inte låta våra personliga värderingar och åsikter kring ämnet 
påverka utförandet och resultatet.  
 
Tillförlitlighet. Tillförlitlighet anser Bryman och Bell (2013) handla om hur väl det resultat 
som forskaren presenterar accepteras av andra. Det handlar om att presentera ett 
forskningsresultat som ur ett externt perspektiv är tillförlitligt. För att uppnå kriteriet 
tillförlitlighet har vi säkerställt att våra undersökningar har utförts på ett regelrätt sätt och 
kontrollerat att vi uppfattat organisationens verklighet korrekt.  
  

2.7.2 Äkthet  
 
Äkthet innebär att undersökningen ska ge en så rättvisande bild som möjligt av de olika 
åsikter och uppfattningar som de studerade har tillkännagivet (Bryman och Bell 2013). Vidare 
förklarar Bryman och Bell (2013) hur viktigt det är att belysa det studerade fenomenet genom 
att se till det från olika perspektiv. I vår undersökning har vi valt att utföra flera intervjuer på 
två olika nivåer i bolaget. Vid revideringen av våra intervjuer har vi också arbetat med att 
belysa deras enskilda åsikter i de olika nivåerna för att erhålla ett bredare synsätt. Detta har 
bidragit till en mer rättvisande bild då vi fått ett större perspektiv.  
 

2.8 Etiska överväganden  
 
Under studiens gång, inte minst vid intervjuerna, har vi tagit hänsyn till flera etiska principer 
och överväganden för att inte skada eller kränka deltagarna. Bryman och Bell (2013) 
presenterar några etiska principer som vi har haft i åtanke och som gäller för all svensk 
forskning. Några av de etiska principerna som presenteras är informationskravet, 
samtyckeskravet, anonymitets- och konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och falska 
förespeglingar. Inför var intervju har vi informerat respondenterna rörande vårt syfte med 
studien, vilken högskola vi studerar vid samt hur intervjuerna kommer att användas i vår 
studie, informationskravet.  Respondenterna har fått tydliga instruktioner som förklarar att 
intervjuerna är helt frivilliga och att de kan avbryta intervjun när som helst, samtyckeskravet. 
Vi har också informerat samtliga respondenter att deras uppgifter kommer att behandlas så 
konfidentiellt som möjligt samt möjligheten till att vara anonym, anonymitets- och 
konfidentialitetskravet. Vidare informerade vi att samtliga uppgifter om respondenterna 
endast kommer att användas för vår forskning, nyttjandekravet. Den femte etiska principen 
som vi har haft i åtanke under studiens gång var falska förespeglingar, vilket innebär att de 
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berörda personerna inte ska förses med vilseledande eller inkorrekt information.  
   

2.9 Informationssökning och källkritik  
 
Jacobsen (2002) menar att det främst finns två sätt att dela upp data, primär- och 
sekundärdata. Vidare förklarar han att primärdata är sådana data som forskaren samlar in på 
egen hand genom till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Användning och tolkning 
av lagrum utgör också primärdata då forskaren själv inhämtar information från den primära 
informationskällan. Till skillnad från primärdata samlas sekundärdata inte in av forskaren 
själv, utan forskaren hämtar istället data från andra befintliga källor (Jacobsen 2002). I vår 
studie har vi valt att använda oss av primärdata i form av intervjuer och lagrum samt 
sekundärdata i form av kurslitteratur, vetenskapliga publikationer samt internetpublikationer. 
 
I vår informationssökning har vi primärt använt oss av Högskolan i Borås databas Summon 
och databasen Business Source Premier. Detta för att finna relevant vetenskaplig litteratur 
samt för att få en inblick kring vad som tidigare skrivits om vårt valda ämne. Sökorden som vi 
har använt oss av är reward system, reward strategy, monetary reward system, non-monetary 
reward system och compensation system etcetera. För att få fram ytterligare relevant 
information har vi använt oss av de vetenskapliga artiklarnas referenser, en metod som kallas 
för kedjesökning. I vissa fall använde vi även oss av relevanta internetpublikationer, lagrum, 
årsredovisningar samt kurslitteratur.  
 
Under informationssökningen har vi tillämpat ett källkritiskt perspektiv på var källa för att 
säkerhetsställa trovärdigheten och kvalitén. Som hjälp för att säkerhetsställa att samtliga 
källor uppfyllde kriterierna har vi valt att avgränsa sökningarna till peer-review publikationer 
och vetenskapliga artiklar. De internetpublikationer som använts har vi granskat för att 
säkerhetsställa att de höll hög trovärdighet och kvalitet. Nyberg (2000) menar att 
internetpublikationer inte granskas på samma sätt som vetenskapliga publikationer innan dess 
att de publiceras. Därav ska dessa källor som forskaren väljer kritiskt granskas innan 
användningen av de. De artiklar och internetpublikationer som inte höll måttet har valts bort.
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. För att få en vetenskaplig grund 
kommer kapitlet klargöra och behandla vad som är skrivet om ämnet, såsom olika teorier och 
centrala begrepp. Referensramen ska förse läsaren med kunskap och förstålese i ämnet. 
Vidare utgör den också ett underlag för uppsatsens intervjuguide och den kommande 
analysen. Inledningsvis definieras begreppet belöningssystem och dess syfte. Därefter 
presenteras de olika formerna som ett belöningssystem kan ta sig ann samt väsentliga 
motivationsteorier och andra centrala begrepp. Därefter redogörs det för vad som krävs av ett 
belöningssystem för att det ska fungera som direkt motiverande. Kapitlet avlsutas med att 
presentera omdiskuterad kritik som riktas mot belöningssystem.  
 

3.2 Belöningssystem 

3.2.1 Syftet med belöningssystem 
  
Cäker (2013) beskriver belöningssystem som ett effektivt och värdefullt styrmedel som idag 
ofta återfinns i de flesta organisationer. I Sverige har tillämpningen av belöningssystem ökat, 
vilket har resulterat i att det idag existerar flera olika former av belöningssystem. Likväl 
beskriver Hsieh och Chen (2011) belöningssystem som ett av de viktigaste styrmedlen för att 
på ett effektivt sätt uppnå organisationens uppsatta mål. Belöningssystem används för att 
försöka uppnå ett önskvärt beteende hos sina anställda, som ska uppmuntra och motivera de 
till att prestera och arbeta hårdare. Vidare beskriver de att ett belöningssystem bör vara 
konsistent med organisationens affärsstrategi för att fungera på bästa möjliga sätt. 
Belöningssystem kan också utgöra en stark drivkraft för en organisations framgång (Hsieh & 
Chen 2011). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) har ett belöningssystem tre centrala 
funktioner: 
 

§ Locka personal till organisationen och få befintlig personal att stanna kvar. 
§ Motivera medarbetarna i organisationen att göra de uppgifter de blivit tilldelade.  
§ Motivera medarbetarna i organisationen att förbättra sina färdigheter. 

 
Ett belöningssystem kan i sin tur vara utformade på ett antal olikartade sätt, antingen är de 
medvetna eller omedvetna, monetära eller icke-monetära, kortsiktiga eller långsiktiga, 
individuella eller kollektiva. Dessa belöningar kan vara allt från löner, bonusar och optioner 
till vidareutbildningar, erkännande från chefen och nya kvalificerade arbetsuppgifter 
(Svensson 2001). Hur belöningarna utformas inom en organisation beror på det 
bakomliggande syftet. En organisation vars belöningar syftar till att uppmärksamma och 
främja de individuella prestationerna bör använda sig av belöningar i form av löneförhöjning, 
resultatlön, provision, uppskattning, titlar, vidareutbildning och befordran etcetera. Belöningar 
och andra förmåner vars syfte är att locka till sig ny personal och få befintlig personal att 
stanna kvar i organisationen är delägarskap genom aktier, vinstdelning, personalrabatter och 
försäkringar etcetera (Paul & Alm 1991).  
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3.2.2 Monetära och icke-monetära belöningssystem 
 
Då alla individer är unika drivs vi därför av olika behov. Detta medför en viss problematik 
och komplexitet när det kommer till att utforma ett belöningssystem med de rätta 
belöningarna som ska tilltala och motivera samtliga medarbetare inom organisationen. Alla de 
olikheter som finns hos oss individer medför att den verkliga effekten av ett belöningssystem 
blir nästintill helt oförutsägbar. Belöningarna kategoriseras oftast som monetära eller icke-
monetära (Cäker 2013; Chiang & Birtch 2012). De monetära belöningarna består av ett 
monetärt motsvarande värde. Till skillnad från monetära belöningar saknar icke-monetära 
belöningar ett monetärt värde (Chiang & Birtch 2012). De monetära belöningarna kan utgöras 
av bonusar, lön, löneförhöjningar, vinstandelar, aktier och optioner etcetera. Cäker (2013) 
beskriver lön som den vanligaste monetära belöningen som en organisation använder sig av. 
Chiang och Birtch (2012) beskriver ytterligare två vanligt förekommande monetära 
belöningar, vilka är provision och pension. Lön och andra likartade belöningar används främst 
av organisationer när de vill belöna effektivitet, kortsiktiga mål, tidigare prestationer samt för 
att främja rutin och ett mindre riskfyllt beteende (Chiang & Birtch 2012).  
 
Enligt Cäker (2013) utgörs icke-monetära belöningar av karriärsmöjligheter inom 
organisationen såsom befordran och nya arbetsuppgifter, resor, utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter med mera. Vidare benämner han befordran, nya arbetsuppgifter och 
andra liknande belöningar som de främsta motivationsfaktorerna. Svensson (2001) beskriver 
också frihet, ansvar, visad tilltro och uppmuntran inom samma kategori. Chiang och Birtch 
(2012) exemplifierar liknande icke-monetära belöningar, men poängterar också erkännande, 
beröm, uppskattning och alternativa arbetsarrangemang som icke-monetära belöningar. 
Fortsättningsvis förklarar Chiang och Birtch (2012) att de monetära och icke-monetära 
belöningarna skiljer sig åt avsevärt i fråga om deras verkliga motiverande attribut. Icke-
monetära belöningar används främst då organisationer vill belöna långsiktiga mål och för att 
förbättra sina icke-finansiella resultat, såsom humankapital, innovation och kunskap. Att få 
erkännande på exempelvis en avklarad arbetsuppgift tros främja kompetens och självkänsla 
vilket genererar en kraftfull inre motivation till att prestera. Det monetära belöningssystemet 
har använts på ett flitigt sätt sedan lång tid tillbaka i tiden. Dock har dagens organisationer ett 
ökat tryck på sig att kontrollera och/eller minska kostnaderna vilket har lett till en ökad 
användning och spridning av de icke-monetära belöningarna (Chiang & Birtch 2012).  
 
Eftersom de olika formerna av belöningar har olika motiverande attribut kan de användas för 
att nå olika resultatmål inom organisationen. Genom att mer precist kunna identifiera och 
förstå konsekvenserna av de olika belöningarna kan organisationen på ett mer effektivt sätt 
styra och justera önskvärda beteenden som eftersträvas för att uppnå ett visst mål (Chiang & 
Birtch 2012). 
 

3.2.3 Kortsiktiga och långsiktiga belöningssystem 
 
Ett belöningssystem kan antingen ha en kortsiktig eller långsiktig karaktär beroende på vad 
det uppsatta målet är. De belöningar som ges i samband med en avslutad arbetsuppgift, såsom 
bonusar och lön, är av kortsiktig karaktär då de endast belönar för vad som har gjorts och inte 
för vad som kommer att göras (Cäker 2013; Chiang & Birtch 2012). Enligt Cäker (2013) finns 
det också belöningar som är av både kortsiktig och långsiktig karaktär. Utrustning, resor och 
liknande är exempel på sådana belöningar. Primärt utgörs dessa av kortsiktiga effekter men 
kan också bidra med långsiktiga effekter då exempelvis medarbetaren som fick den där resan 
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till Hawaii eller den senaste teknologin fortsätter att berätta och blicka tillbaka till den. 
Belöningar i form av optioner och aktier leder till ett långsiktigt agerande då medarbetarna 
kan påverka belöningens värde genom att fortsätta prestera på en hög nivå. Andra renodlade 
långsiktiga belöningar är till exempel löneförhöjningar och uppföljning från chefen (Cäker 
2013). 
 

3.2.4 Individuella-, kollektiva- och systembelöningar  
  
Oavsett om belöningarna är monetära eller icke-monetära, kortsiktiga eller långsiktiga, måste 
organisationen veta till vem eller vilka belöningarna ska riktas mot. Jonsson (2015) skriver att 
ett belöningssystem antingen kan riktas mot den enskilda medarbetaren eller mot kollektivet, 
det vill säga till gruppen som utfört arbetet tillsammans. Om de anställda i en organisation 
arbetar individuellt och självständigt är ett belöningssystem med individuella belöningar att 
föredra. Å andra sidan om de anställda i en organisation är beroende av varandra i sitt arbete 
är de kollektiva belöningarna att föredra (Jonsson 2015). Jacobsen och Thorsvik (2002) 
tillägger också systembelöningar som ett tredje alternativ när det kommer till att avgöra till 
vem eller vilka belöningarna ska riktas mot.  
 
Individuella belöningar är sådana som beror på den enskilde individens behov och prestation 
vilket är vanligt förekommande bland företag menar Jacobsen och Thorsvik (2002). Vidare 
beskriver de att syftet med individuella belöningar är att motivera de enskilda individerna till 
att prestera och arbeta hårdare. Belöningarna kan exempelvis utgöras av löneförhöjningar, 
befordran, högre befattning och ett kontor som är lite finare. Enligt Pearsall, Christian och 
Ellis (2010) leder individuella belöningar till en högre grad av nöjdhet och en starkare 
koppling mellan prestation och resultat hos individen. Individuella belöningar kan dock 
hämma samarbetet mellan de anställda då de föredrar sin individuella framgång framför sina 
kollegors (Pearsall, Christian & Ellis 2010). Individuella belöningar kan alltså skapa 
konkurrens mellan de anställda vilket antingen kan utgöra en positiv drivkraft eller stjälpa 
samarbetet (Jacobsen & Thorsvik 2002).  
 
Kollektiva belöningar går i sin tur ut på att belöna en hel grupp för vad de har presterat 
gemensamt. Syftet med kollektiva belöningar är att främja, stödja och förbättra samarbetet 
mellan medarbetarna (Cäker 2013). Genom att belöna en grupp för dess prestation lär sig 
individerna att undvika och hantera konflikter på ett allt bättre sätt. Det genererar även till ett 
lika tänk hos individerna då de lär sig att agera och reagera likadant (Pearsall, Christian & 
Ellis 2010). Kollektiva belöningar kan däremot leda till en ökad konkurrens mellan olika 
grupper och avdelningar inom en organisation (Jacobsen & Thorsvik 2002). Denna form av 
belöningar medför även att det personliga ansvaret hos individerna minskar. Minskningen av 
det personliga ansvaret kan leda till att vissa erhåller oförtjänta belöningar då de anstränger 
sig mindre och överlåter mer arbete till resten av gruppen (Pearsall, Christian & Ellis 2010). 
Cäker (2013) benämner detta problem som free-rider-effekten. 
 
Ett tredje alternativ som Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver är systembelöningar. 
Systembelöningar innebär att samma belöning ges till samtliga anställda i organisationen. På 
så vis undanröjs all intern konkurrens mellan individer, grupper samt avdelningar och skapar 
på så sätt en ökad integration inom hela organisationen. Exempel på systembelöningar är när 
samtliga medarbetare erbjuds samma pensionssystem och samma möjlighet till att förvärva 
aktier i bolaget. Dock har det visats att systembelöningar inte har lika stor motiverande effekt 
som de individuella och kollektiva belöningarna (Jacobsen & Thorsvik 2002). 
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3.2.5 Agentteorin 
 
Det är vanligt att en organisations ägare inte är de som har hand den löpande verksamheten 
utan tilldelar uppgiften till en andra part (Jensen & Meckling 1976). Eisenhardt (1989) 
beskriver att agentteorin bygger på relationen mellan två parter, en principal och en agent. 
Principalen är den part som delegerar arbetet och agenten är den part som åtar sig att utföra 
arbetet för principalens räkning. Överenskommelsen mellan parterna sluts genom ett kontrakt.  
Att principalen väljer att ge uppdraget till någon annan, i detta fall agenten, beror oftast på att 
agenten besitter mer kunskap i området och är närmare verksamheten. Dock medför det oftast 
att agenten och principalen har skilda intressen vilket kan leda till att agenten inte alltid agerar 
enligt principalens intresse (Olve, Lindvall & Nilsson 2013). Det är de konflikter som uppstår 
när agenten och principalen har skilda intressen, även kallat agentproblemet, som agentteorin 
syftar till att lösa. Agentproblemet blir tydligt om principalen och agenten arbetar för egen 
vinning eftersom det då finns goda skäl att tro att agenten inte alltid kommer handla utifrån 
principalens intresse (Jensen & Meckling 1976). Vidare beskriver Eisenhardt (1989) två olika 
former av agentproblem som kan uppstå i relationen mellan principalen och agenten. Det 
första problemet handlar om den konflikt som uppstår då det finns skiljaktigheter mellan 
parterna angående mål och visioner. När det uppstår sådana konflikter kan det vara 
problematiskt och kostsamt för principalen att identifiera vad agenten faktiskt gör och att 
försäkra sig om att agenten gör det som förväntas för att nå principalens mål. Det andra 
problemet gäller skillnader i parternas attityd gentemot viljan att ta risker. Principalen och 
agenten kan föredra olika handlingar och tillvägagångssätt där det innebär att de tvingas ta 
mer eller mindre risker. Principalens intresse kan vara att ta mindre risker medan agenten 
förespråkar det motsatta vilket resulterar i en konflikt (Eisenhardt 1989).  
 
Olve, Lindvall och Nilsson (2013) berättar att belöningssystem har en betydande roll i 
agentteorin. Genom att inrätta lämpliga belöningar för agenten kan principalen förhindra att 
agenten avviker från principalens intresse. På så vis kan principalen förhindra att ett 
agentproblem uppstår (Jensen & Meckling 1976). Problematiken ligger i att identifiera vilka 
belöningar som agenten ska erbjudas i kontraktet för att försäkra sig om att agentens 
handlingar och beslut leder till det resultat som principalen eftersträvar beskriver Walker 
(2000).  
 
Kontraktet som parterna skriver styr relationen mellan principalen och agenten. Det är därför 
teorins fokus att kartlägga och bestämma vilken form av kontrakt och vilka belöningar som är 
mest effektiva för relationen mellan de två parterna. I skapandet av kontraktet analyseras 
personliga-, organisatoriska- och informativa faktorer. Efter att analysen av faktorerna 
genomförts tas beslut om huruvida kontraktet ska vara beteendeorienterat eller 
resultatorienterat. Kontraktet som skrivs mellan principalen och agenten kan alltså utformas 
utifrån två olika scenarion, beteende eller resultat (Eisenhardt 1988). Det första scenariot 
innebär att principalen köper agentens beteende och erhåller på så sätt vetskapen om vad 
agenten gör. Ett kontrakt som grundas på agentens beteende är enligt Eisenhardt (1988) den 
mest effektiva formen av kontrakt. Dock kan det finnas svårigheter i att mäta och utvärdera 
agentens beteende. I det andra scenariot baseras kontraktet mestadels på resultat och här vet 
inte principalen vad agenten har gjort till skillnad från första scenariot. Ett kontrakt som är 
utformat på detta sätt medför en risk för principalen som möjliggör det för agenten att agera 
efter sina egna intressen. Vilket kontrakt som ska utformas beror på avvägningen mellan vad 
det kommer att kosta att mäta agentens uppförande och den kostnad som kan uppstå genom 
ett resultatbaserat kontrakt där riskerna och mer handlingsfrihet överförs till agenten 
(Eisenhardt 1988). Jensen och Meckling (1976) poängterar att det bör ligga i principalens 
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intresse att sträva efter bästa möjliga matchning mellan principalens och agentens intresse för 
att lyckas konstruera ett effektivt och balanserat belöningssystem.  
 

3.2.6 Intressentteorin  
 
Cäker (2013) beskriver hur organisationer i Sverige fungerar som en knutpunkt där utbyte 
mellan olika intressenter tar plats. Den svenska organisationskulturen fäster stor vikt i att det 
ska finnas rättvisa mellan medarbetarna i en organisation och organisationens ägare. För att 
uppnå rättvisa poängterar Cäker (2013) att balansen mellan de olika intressenterna har stor 
betydelse, samtliga intressenter ska uppleva att de blir rättvist behandlade och att de får 
ersättning som motsvarar deras engagemang i organisationen. För att upprätthålla balansen 
och rättvisan mellan de olika intressenterna menar Cäker (2013) att belöningssystem spelar en 
viktig roll.  
 
Vinstdelning är en belöningsform som kan hitta balansen mellan de olika intressenterna 
eftersom denna tillhandahåller medarbetarna en känsla av uppskattning. I organisationer där 
ledningen tar ut höga löner och ägarna erhåller stora vinster finns det en risk att medarbetarna 
känner sig orättvist behandlade och utnyttjade. Genom vinstdelning kan detta exkluderas då 
medarbetarna får ta del av vinsten som organisationen gör. "Om ägarna tjänar mycket pengar 
är det inte mer än rätt att de anställda får vara med och dela på kakan." (Cäker 2013, s. 246) 
 

3.3 Motivation  
 
Det finns en ömsesidig korrelation mellan effektivitet, motivation och arbetstillfredsställelse, 
där det är belöningssystemet som avgör huruvida stor korrelationen blir beskriver Svensson 
(2001). Belöningar ökar motivationen till att prestera vilket leder till att effektiviteten också 
ökar hos den som redan känner stor arbetstillfredsställelse. Likaså ökar belöningar 
motivationen och arbetstillfredsställelsen hos de som redan är effektiva i sitt arbete. Det är 
detta positiva samband som en organisation eftersträvar. Dock finns också risken att ett sämre 
belöningssystem leder till det omvända, det vill säga till ett negativt samband (Svensson 
2001). 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
          

3.3.1 Inre och yttre motivation  
 
Det kan vara problematiskt att motivera de anställda då de drivs av olika behov. Motivation är 
antingen yttre eller inre (Hsieh & Chen 2011). Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar att 

Figur 3.1 Korrelationen mellan effektivitet, motivation och arbetstillfredställelse  
(Svensson 2001, s. 16) 
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yttre och inre motivation kan kopplas till yttre och inre belöningar det vill säga monetära och 
icke-monetära belöningar. Den inre motivationen grundas i individens intresse och 
engagemang i arbetet (Hsieh & Chen 2011). Ryan och Deci (2000) definierar den inre 
motivationen som att individen utför arbetet för att erhålla inre belöningar som 
tillfredsställelse och utveckling snarare än yttre monetära belöningar. Cäker (2013) nämner 
också inre motivation som något vi drivs av att göra för att det stämmer överens med våra 
normer och värderingar. Ett arbete som utvecklar och ökar kompetensen anses öka den inre 
motivationen hos de anställda. Den yttre motivationen är den som individen erhåller när hen 
förväntas få en belöning av monetärt värde för sin prestation (Hsieh & Chen 2011). Ryan och 
Deci (2000) menar också att den yttre motivationen inte enbart skapas vid erhållandet av 
belöningar utan också vid undvikandet av bestraffningar. En anställd kan alltså motiveras av 
att utföra arbetet för att undvika bestraffning såsom utebliven lön eller kritik från 
uppdragsgivaren.  
 
Det är viktigt att förstärka och underhålla den inre och yttre motivationen hos de anställda. 
För att lyckas med det beskriver Hsieh och Chen (2011) monetära och icke-monetära 
belöningar som en viktig faktor. Vidare berättar de att forskning tyder på att den inre och yttre 
motivationen kan under vissa förutsättningar komplettera varandra och förbättra resultaten. 
Cäker (2013) menar att inre och yttre motivation inte ska bedömas som rätt eller fel utan anser 
att både inre och yttre motivation är betydande för de flesta människor. Dock anses den inre 
motivationen hos en individ som mer äkta och som en större tillgång för företag.  
 

3.3.2 Prestationspyramid 
 
Den mest kända teorin för individuell motivation är Maslows behovspyramid. Maslows 
behovspyramid syftar till att det inom varje människa finns en hierarki av behov som ska 
tillfredsställas. Den första nivån i Maslows behovspyramid är fysiologiska behov såsom mat, 
vatten och tak över huvudet. Därefter följer trygghetsbehovet som innebär att individen vill 
uppnå en omgivning som är säker från extern fara. Sociala behov är den tredje nivån och 
innebär att individen behöver gemenskap och kärlek. Nästa nivå är behov av uppskattning där 
individen vill uppnå självkänsla och en individuell betydelse. Den högsta nivån i Maslows 
behovspyramid är behov av självförverkligande, vilken innebär att individen vill uppnå 
självförverkligande som tillåter individen att bli den bästa versionen av sig själv. 
 
Det är först när en individ har uppfyllt eller väsentligt uppfyllt den nuvarande nivåns behov 
som den kan fokusera på att tillfredsställa behoven högre upp. Detta innebär att individen 
ständigt eftersträvar att klättra uppåt i hierarkin (Cäker 2013). Stum (2001) presenterar en 
omarbetad modell av Maslows behovspyramid, nämligen prestationspyramiden. Medan 
Maslows behovspyramid ser till individen i relation till dess omgivning ser 
prestationspyramiden till den anställdas relation till organisationen och arbetsplatsen. 
Prestationspyramiden beskrivs av Stum (2001) som en hierarkisk modell av 
organisationsengagemang.  
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Figur 3.2 Prestationspyramid (Stum 2001, egen tolkning) 
 
Precis som i Maslows behovspyramid krävs det att de nedre nivåerna är tillfredsställda för att 
individen ska kunna gå vidare och fokusera på de högre nivåernas behov (Stum 2001). Nedan 
beskrivs prestationspyramidens nivåer mer ingående för en bättre förståelse. 
 

§ Behov av säkerhet. Den anställda har behov av att känna ett fysiskt välbefinnande på 
arbetet och att arbetsplatsen är fri från hot och rädslor. Förändringar i organisationer är 
vanligt förekommande och allmänt accepterat av anställda på merparten företag. Trots 
detta bidrar det till att anställda känner sig hotade i sin anställning. På denna nivå är 
det viktigt att organisationen tillhandahåller de anställda trygghet och engagerar sig i 
säkerhetsfrågor på arbetsplatsen för att de anställda ska kunna tillfredsställa behoven 
(Stum 2001).  

 
§ Behov av belöningar. Studier visar att ersättningar och förmåner har en stor påverkan 

till varför människor tar jobb. Dock är det allmänt känt att deras motivation och 
engagemang minskar då de blir fastanställda. Detta gör att ersättningar och förmåner 
kan ses som rättigheter och inte motivationsfaktorer. Prestationspyramiden anser ändå 
att dessa behov måste tillfredsställas för att den anställda ska bli motiverad och 
engagerad i arbetet och möjliggöra det för att nå de högre nivåerna (Stum 2001). 

 
§ Behov av anknytning. Att vara en del av laget är en viktig faktor för att en anställd ska 

känna tillhörighet på arbetsplatsen, att den anställda får vara mer än bara en arbetare. 
Framgångsrika ledare är duktiga på att kommunicera en stark känsla av uppdrag, 
vision och strategi som möjliggör för den anställda att kunna bidra och känna 
tillhörighet med organisationen (Stum 2001). 

 
§ Behov av tillväxt. Anställda har behov av att kunna utvecklas både individuellt som 

organisatoriskt för att trivas på sin arbetsplats. På denna nivå är det framförallt viktigt 
att den anställda erbjuds möjligheten att utvecklas och växa på det personliga planet 
för att tillväxtbehovet ska tillfredsställas (Stum 2001).  
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§ Behov av harmoni på arbetet och i livet. Den anställda är i behov av en god balans 
mellan arbetet och sitt privatliv för att kunna engagera sig i och prestera på arbetet. 
Här är det viktigt att som arbetsgivare se en person och inte bara en anställd. Att ta 
hänsyn till det som finns utanför arbetet såsom familj och personliga intressen är 
viktigt för att de anställda ska kunna engagera sig i organisationen på bästa möjliga 
sätt (Stum 2001). 

 
Samuelson (2013) beskriver vidare att behovet av självförverkligande i arbetet kan nås genom 
att den anställda erhåller en hög grad av självständighet. En hög grad av självständighet 
möjliggör det för den anställda att utveckla sina kunskaper inom området som den ansvarar 
för. Det är viktigt att självförverkligandet sker på ett sätt som stämmer överens med 
organisationens ramar. Det kan hända att en individs självförverkligande innebär skada för 
organisationen då den vidtar åtgärder som inte är enligt rörelsens intresse. Därför är det viktigt 
att föra en god dialog för att försäkra sig om att individerna delar uppfattning om företagets 
affärsidé och strategier samt dess utveckling och framtid. Alla individer styrs av olika behov, 
en del prioriterar att tillfredsställa behov på de lägre nivåerna och andra prioriterar behov på 
de högre nivåerna. Det är av stor betydelse att kunna urskilja och se till varje individs behov 
för att kunna erbjuda rätt belöningar som motiverar och engagerar samtliga individer i 
organisationen (Samuelson 2013). Svensson (2001) beskriver hur belöningar kan leda till 
svartsjuka och missnöje på en arbetsplats eftersom de som erhåller en belöning, precis som 
Samuelson (2013) beskriver, värdesätter dem olika. Det är därför viktigt menar Svensson 
(2001) att ta hänsyn till vad som är allmänt accepterat och vad som uppfattas som rättvist på 
arbetsplatsen. För att belöningssystemet ska fylla sin funktion måste den accepteras. 
 

3.3.3 Kriterier för ett direkt motiverande belöningssystem  
 
För att en organisation ska lyckas tillämpa ett fungerande belöningssystem som direkt 
motiverar de anställda till att prestera och uppnå ett önskvärt beteende krävs det enligt Cäker 
(2013) att följande tre kriterier är uppfyllda. 
 

I. De belöningar som utlovas till medarbetarna i organisationen måste både uppskattas 
och efterlängtas.  
 

II. Hålla med om att de mål som belönas också är viktigt för en själv i det individuella 
arbetet och är sannolika att klara av.  
 

III. Medarbetarna måste förstå det bakomliggande syftet till varför de faktiskt blir 
belönade. 

 
Om något av de tre ovanstående kriterier ej uppfylls fungerar inte belöningssystemet som 
direkt motiverande för de anställda. Däremot behöver det nödvändigtvis inte betyda att 
effekten av det är noll (Cäker 2013). 
 

3.4 Kritik mot belöningssystem 
 
Det existerar delade meningar kring hur väl belöningssystem fungerar i verkligheten. Trots 
den delade meningen använder de flesta företag ändå någon form av belöningssystem i sin 
styrning (Cäker 2013; Kohn 1993). Cäker (2013) sammanfattar den kritik och de svårigheter 
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som är förknippade med belöningssystem. För det första är de anställda inom en organisation 
enskilda individer vars motivation drivs av olika preferenser. För det andra behandlar ett 
belöningssystem många olika nivåer av en organisation vilket medför att svåra valsituationer 
uppstår, såsom vilket beteende det är som ska belönas och så vidare. För det tredje beskriver 
Cäker (2013) att samtliga belöningssystem innefattar någon form av prestationsbedömning, 
vilket idag är extra komplext att värdera då många medarbetare arbetar med ett flertal 
olikartade arbetsuppgifter på en och samma gång.  
 
Kohn (1993) ifrågasätter belöningssystemets funktion och förklarar varför dessa inte kan 
fungera i en organisation. Vidare beskriver Kohn (1993) att efter ett flertal studier, på bland 
annat arbetsplatser och i andra miljöer, har det visats att belöningar har försämrat de 
beteenden som de faktiskt är avsedda att förbättra. Den önskvärda effekten av 
belöningssystem fungerar endast temporärt. När det kommer till att bygga upp långsiktiga 
önskvärda attityds- och beteendeförändringar är belöningar anmärkningsvärt ineffektiva. Lika 
fort som belöningarna upphör kommer också de anställda återgå till sina tidigare beteenden. 
Det har också visats att de individer som i förväg förväntar sig en belöning efter avklarad 
arbetsuppgift helt enkelt inte presterar lika bra jämfört med de individer som inte förväntar sig 
någon belöning (Kohn 1993).  
 
Kohn (1993) presenterar ytterligare en studie i sin artikel som undersökt huruvida belöningar 
på en chefsnivå korrelerar med bland annat organisationens lönsamhet. Merparten av studiens 
undersökningar kom fram till att det fanns en ytterst liten eller till och med en negativ 
korrelation mellan belöning och prestation. Vidare förklarar Kohn (1993) att studien kan 
utgöra ett bevis för att en högre lön inte nödvändigtvis leder till förbättrade prestationer.  
 
Rothe (1970) studerade ett tillverkande företag då de avskaffade sitt belöningssystem som de 
använt sig av i åratal. Vid avskaffningen beskriver Rothe (1970) att produktionen förväntades 
minska förutsatt att det var belöningssystemet som var den avgörande motivationsfaktorn. Till 
en början minskade produktionen som förväntat. Efter ett par månader visade det sig dock att 
produktionen började öka igen trots belöningssystemets frånvaro och nådde till slut en lika 
hög grad om inte högre än tidigare (Rothe 1970). 
 
Sammanfattningsvis har Kohn (1993) utvecklat en sex-stegs-modell som förklarar varför 
belöningssystem tycks misslyckas: 
 

§ Belöningar bidrar ej till motivation. Antagandet att belöningar faktiskt motiverar 
individer till att prestera bättre saknar solid grund. Det har visat sig att belöningar 
endast genererar en liten eller ingen effekt överhuvudtaget på motivationen. 
 

§ Belöningar straffar. Att identifiera och belöna de individer som gjort något rätt är inte 
väldigt olikt från att identifiera och straffa de individer som gjort något fel. Likaså kan 
det uppfattas som en bestraffning när en person som förväntat sig en belöning efter 
utfört arbete inte erhåller någon. Belöningar innehar också en bestraffande effekt i 
form av att vara manipulativa. Då chefer endast belönar vissa avsedda beteenden kan 
det i sin tur ses som att cheferna manipulerar sina underordnade. Därav kan 
upplevelsen av att vara styrd anta en bestraffande kvalitet i det långa loppet.   
 

§ Belöningar försämrar samarbete och arbetsrelationer. Att låta individer tävla mot 
varandra för belöningar innebär att de blir rankade mot varandra. För varje person som 
vinner är det fler som känner att de förlorat. Fortsättningsvis kan detta beteende leda 



 

 21 

till att kollegorna börjar se varandra som hinder mot sin egen framgång. 
 

§ Belöningar saknar verklig orsak. I hopp om att de anställda ska prestera bättre i sitt 
arbete är det vanligt förekommande att chefer förlitar sig på att det är belöningar som 
ökar motivationen. Att förlita sig blint på detta kan hindra cheferna från att identifiera 
och lösa den verkliga orsaken till den bristande motivationen.  
 

§ Belöningar hämmar risktagande och kreativiteten. När människor uppmuntras till att 
tänka på de belöningar som utlovats blir de mindre benägna att ta egna risker och 
undersöka ytterligare lösningar på uppgiften. Det vill säga att både risktagandet och 
kreativiteten försämras. Desamma gäller när belöningarna är av signifikant betydelse 
då människor begränsas till att endast göra det som krävs för att erhålla belöningen.
  

§ Belöningar underminerar intresset. Såsom bestraffningar kan likväl belöningar 
underminera intresset och motivationen till att utföra ett bra arbete. Desto mer en chef 
betonar vad en anställd kan tjäna på att utföra ett bra arbete desto mindre intresserad 
och motiverad blir den anställde i själva arbetet (Kohn 1993).  

 
Cäker (2013) beskriver liknande kritik och risker med belöningssystem. Sammanfattningsvis 
menar Cäker (2013) att ett belöningssystem som ska vara direkt motiverande endast fungerar 
kortsiktigt, hämmar nya kreativa lösningar, försämrar samarbetet mellan medarbetare 
och/eller avdelningar. När de anställda redan bedömer sitt arbete som tilltalande och roligt 
medför istället belöningar, i det här fallet per producerad enhet, en minskad effektivitet än vid 
en sedvanlig fast lön. Efter att betraktat den kritik och de svårigheter som är förknippade med 
belöningssystem beskriver Cäker (2013) det perfekta belöningssystemet som ett ouppnåeligt 
ideal. 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Den teoretiska referensramen inleds med att presentera vad ett belöningssystem innebär och 
vilka olika former av belöningar som ett belöningssystem kan innefatta. Det beskrivs hur ett 
belöningssystems främsta syfte utgörs av tre delar, vilka är att locka till sig personal, motivera 
medarbetarna att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt och till sist motivera medarbetarna till 
att förbättra sina färdigheter. De olika belöningsformerna som kan ingå i en organisations 
belöningssystem sammanfattas som monetära och icke-monetära, kortsiktiga och långsiktiga 
samt individuella, kollektiva och systembelöningar. Vilket belöningssystem en organisation 
tillämpar varierar beroende på vad medarbetarna drivs av och vad som är det bakomliggande 
syftet med belöningarna. Därefter redogörs det för hur belöningar kan lösa problem som kan 
uppstå när det finns en intressekonflikt mellan uppdragsgivaren och den som tar på sig att 
utföra uppgiften. Detta genom en beskrivning av agentteorin. Intressentteorin är ytterligare en 
teori som presenteras och förklarar vikten av ett belöningssystem för att upprätthålla balansen 
och rättvisan mellan en organisations intressenter. Det som sammanfattats ovan är den del av 
referensramen som vi kopplar till i analysen för att kunna identifiera bolagets 
belöningssystem samt hur det uppfattas. Samtidigt ger avsnittet en grundläggande kunskap 
om belöningssystemets mening och en förståelse för vad som är viktigt för att det ska fungera. 
 
Nästa del av referensramen behandlar motivation. Att få en djupare förståelse kring 
motivation känns naturligt eftersom det är en avgörande faktor för om en organisations 
belöningssystem är effektivt. Alla de olikheter som finns hos individer innebär också att de 
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sannolikt motiveras av olika saker vilket medför svårigheter vid utformningen av ett 
belöningssystem som ska motivera samtliga. För en djupare förståelse av begreppet redogörs 
det i motivationsdelen för inre och yttre motivation, Maslows behovspyramid och 
prestationspyramiden. Prestationspyramiden utgör en liknande hierarkisk modell som 
Maslows behovspyramid. Skillnaden är att prestationspyramiden ser till den anställdes 
relation till organisationen istället för omgivningen och får alltså en klarare koppling till 
arbetsplatsen. Motivationsdelen beskriver också de kriterier som finns för att ett 
belöningssystem ska fungera som direkt motiverande. Avslutningsvis behandlar 
referensramen den kritik som finns riktad mot belöningssystem. Där tar Kohns sex-stegs-
modell stor plats, vilken förklarar varför belöningssystem tycks misslyckas. Kortfattat 
beskrivs det som att belöningssystem endast fungerar som direkt motiverande på kort sikt om 
ens alls. Belöningssystem hämmar kreativitet, försämrar samarbetet, identifierar och straffar 
de som gjort "fel", minskar effektivitet och intresse samt försvårar identifieringen av den 
verkliga orsaken till bristande motivation. De teorier som redogörs i referensramen är tänkt att 
ge en djupare förståelse för den koppling som finns mellan ett effektivt belöningssystem och 
att möta medarbetarnas behov och motivera de. Teorierna som valts ut samt den empiri som 
presenteras i kommande kapitel ligger till grund för studiens analys och anses väsentliga för 
att besvara det syfte och forskningsfrågor som formulerats.  
 

3.6 Analysramverk 
 
Inför analysen skapade vi teman som de semistrukturerade intervjuerna kategoriserades efter i 
empiriavsnittet. Att strukturera och kategorisera datamaterialet i olika teman ansåg vi 
underlätta analysen då vi enklare kunde koppla datamaterialet till de olika delarna av den teori 
vi har samlat in. Genom att se till den teoretiska referensramen och studiens syfte kunde vi 
urskilja och fastställa tre stycken teman som empirin kategoriserades efter. Dessa är följande: 
 
 

§ Identifiering av belöningssystem  
§ Företagsledningens uppfattning av bolagets belöningssystem   
§ Företagsledningens motivation  
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4 Empiri  

4.1 Inledning 
 
Kapitlet som följer introducerar studiens empiri och kommer utgöra grunden för studiens 
kommande kapitel, analys och slutsats. Det kvalitativa datamaterialet som samlats in genom 
de semistrukturerade intervjuerna och vår innehållsanalys kommer här att presenteras. 
Intervjusvaren har i sin tur kategoriserats efter de teman som vi utgått från.  
 

4.2 Presentation av kvalitativa intervjuer 
 
Det kvalitativa datamaterialet som har samlats in genom våra semistrukturerade intervjuer 
med det kommunala bostadsbolaget kommer här att presenteras. Vidare har vi kategoriserat 
respondenternas intervjusvar efter följande teman: identifiering av belöningssystem, 
företagsledningens uppfattning av bolagets belöningssystem och företagsledningens 
motivation. För att identifiera bolagets belöningssystem har vi utgått från intervjun med 
bolagets Vd. För att se hur belöningssystemet uppfattas och för att urskilja vad 
företagsledningen motiveras av har vi använt oss av intervjuerna med företagsledningen. I 
samtycke med undersökta bostadsbolaget kommer bolagets och respondenternas identitet att 
hållas anonymt. De kommer istället benämnas under pseudonymerna Bolag A, R1, R2, R3, 
R4, R5 (Respondent 1, 2, 3...) utan inbördes ordning. 
 

4.2.1 Identifiering av belöningssystem 
 
Respondent 1 
Respondent 1 är Vd i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. R1 beskriver organisationen 
som en decentraliserad och platt organisation där relationen mellan Vd och företagsledningen 
beskrivs som nära. Kommunikationen mellan Vd och företagsledningen sker dels genom en 
daglig kontakt. Sedan träffas också samtliga i företagsledningen under regelbundna möten och 
konferenser. De mål som företagsledningen förväntas att nå i sitt arbete sätts upp av 
företagsledningen genom att de utvecklar en ettårig affärsplan som hålls inom ramarna för vad 
Göteborgs stad sanktionerar. R1 poängterar också att hen upplever att företagsledningen 
arbetar väl mot sina uppsatta mål.  
 
När vi ställde frågan vad Vd:n gör för att motivera ledningen på arbetet fick vi följande svar: 
"motivationen hos de anställda bör först komma inifrån, att man ska veta vilka mål man har 
och tycka att de är relevanta i sitt arbete." Vidare beskrev R1 att hen inte använder sig av allt 
för mycket beröm för att motivera och belöna företagsledningen på arbetet. Dock anser Vd:n 
att det är viktigt att ge företagsledningen frihet och ansvar, vilket möjliggör det för 
företagsledningen att påverka sitt arbete. Vd:n uttrycker det också som sitt sätt att visa sin 
uppskattning och ge erkännande när en anställd utfört ett bra arbete, även om hen ej uttrycker 
det verbalt. Det är även viktigt att kunna bidra med mycket hjälpmedel och så vidare. Detta 
för att underlätta arbetet hos medarbetarna så att de känner att de har den bästa utrustningen 
för att kunna utföra ett kvalitetsfyllt arbete beskriver respondenten. 
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De monetära belöningarna som företagsledningen erhåller är lön och 
löneutvecklingsmöjligheter. Ytterligare en monetär belöning som R1 beskriver men som inte 
är lika förekommande är att de anställda kan få ett tillägg på sin lön om de tar på sig något 
utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Vidare beskriver Vd:n att lönesättningen sker individuellt, 
där varje medarbetare kan påverka sin lön beroende på hur bra de sköter sitt arbete. Hen 
beskriver det som att "en individuell lönesättning är en stor chans till att få en ökad monetär 
ersättning" och menar att lönen kan skilja sig åt ganska markant mellan anställda på samma 
organisationsnivå. Att en individuell lönesättning skulle hämma samarbetet i 
företagsledningen är ingenting som är märkbart. Samtidigt tydliggör Vd:n att de försöker 
förhålla sig till liknande bostadsbolags lönenivåer vid lönesättningen men att de samtidigt inte 
kan sätta för höga löner, utan måste se till vad som anses vara en skälig summa för arbetet. R1 
poängterar också att det absolut inte förekommer några former av bonusar, provision, 
vinstdelning eller dylikt inom organisationen och hänvisar till kommunallagen. De använder 
sig inte heller av några i förväg utlovade belöningar. En anledning till att de ej använder sig 
mer av monetära belöningar är för att de styrs av kommunen, vilket innebär vissa 
restriktioner.  
 
Vd:n beskriver att de icke-monetära belöningarna som företagsledningen erhåller är beröm, 
uppskattning, konferenser, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Dock beskriver hen inte 
sig själv som någon världsmästare på att ge beröm. R1 anser det även vara svårt att hinna med 
att ge samtliga beröm men att hen ändå försöker ge beröm och visa uppskattning då det 
behövs. I relation till detta menar Vd:n att de istället är generösa med utbildningar och 
utvecklingsmöjligheter. Vidare poängterar Vd:n hen tar hänsyn till samtliga i 
företagsledningens individuella behov vid utformandet av belöningarna. Exempelvis tar 
respondenten hänsyn till individuella behov när det kommer till beröm och uppskattning. 
Upplever hen att en individ kräver mer beröm och uppskattning tar hen hänsyn till detta.  
 
Vidare ställdes frågan om Vd:n tror att företagsledningen uppskattar och motiveras av de 
belöningar som de erhåller, varpå Vd:n menar att det är svårt att mäta huruvida de uppskattas 
eller ej eftersom att hen inte ger så mycket beröm och att de inte kan erhålla någon monetär 
belöning utöver lön. Dock anser respondenten sig vara väldigt restriktiv med negativ feedback 
och menar att de flesta är medvetna om de gjort något fel, hen tror på begrepp som "snällhet 
under ansvar". När det uppstår en ledig tjänst som Bolag A behöver tillsätta går de alltid 
internt i första hand för att försöka tillsätta tjänsten innan de går externt. De belöningar som 
Vd:n använder sig av anser hen främja de anställdas trivsel och välbefinnande samtidigt som 
de ökar deras självkänsla och kunskap. När vi avslutningsvis ställde frågan kring hur 
respondenten tycker att det rådande belöningssystemet fungerar och om det är något som hen 
skulle vilja förändra svarade respondenten att hen inte upplevde några svårigheter kring det 
men konstaterade också följande: "en generell vinstdelning till hela bolaget och månadslön 
mot mål hade kanske varit rätt kul att ha". 
 

4.2.2 Företagsledningens uppfattning av bolagets belöningssystem 
 
Respondent 2  
Respondent 2 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. De 
mål som R2 förväntas att nå i sitt arbete sätter hen oftast upp själv eller i samråd med Vd:n. 
Respondenten förklarar att de främsta belöningarna som bolaget använder sig av är: lön, 
löneförhöjningar, befordran, uppskattning och förtroende. Vidare förklarar respondenten att 
belöningssystemet går ut på att "skapa en känsla av att man gör ett bra jobb och får 
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erkännande för detta, det räcker långt". I sitt arbete kan R2 erhålla både monetära som icke-
monetära belöningar, men konstaterar att de flesta belöningar är av icke-monetär karaktär. De 
monetära belöningarna som hen kan erhålla i sitt arbete är: lön och löneförhöjningar. De icke-
monetära belöningarna som hen kan erhålla i sitt arbete är: befordran, utbildningar, 
konferenser, beröm, erkännande, uppskattning och utvecklingsmöjligheter inom bolaget. 
Respondenten poängterar även att befordran, utbildningar, konferenser och 
utvecklingsmöjligheter i sin tur också kan ses som att bolaget investerar i kompetent personal 
snarare än belöningar. Vidare förklarar R2 också att organisationen inte använder sig av några 
i förväg utlovade belöningar. 
 
Vid underprestation upplever sig R2 ej erhålla någon form av bestraffning, som utebliven lön, 
kritik från andra med mera. Hen menar att bolaget inte har någon sådan atmosfär. Efter väl 
utfört arbete visar Vd:n och annan personal sin uppskattning verbalt genom beröm, 
erkännande och uppskattning. Vidare i intervjun ställdes även frågan om det är något som R2 
skulle vilja förbättra/förändra med det rådande belöningssystemet varpå hen svarade 
“belöningssystemet är bra som det är".  
 
Respondent 3  
Respondent 3 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. 
Styrelsen informerar respondenten om de verksamhetsmål som finns, som framförallt består 
av siffor. Respondenten beskriver också att hen är med och skapar en affärsplan och de mål 
för det hen ansvarar över. R3 delegerar mycket arbete till sina medarbetare vilket innebär att 
respondentens jobb är mer individuellt än gruppbaserat. De tillfällen då arbetet är 
gruppbaserat är när respondenten diskuterar och bollar idéer med de andra i 
företagsledningen. Det belöningssystem som R3 beskriver att bolaget har innefattar 
belöningar som lön, löneutveckling, utbildning, utvecklingsmöjligheter och beröm. Vidare 
anser respondenten att ansvaret de får kan ses som en belöning i form av förtroende samt 
bekräftelse och poängterar "dessa belöningar är mer värda än att erhålla en bonuscheck en 
gång om året". Målet med bolagets belöningssystem är att förse medarbetarna med mycket 
ansvar, trygghet och utvecklingsmöjligheter förklarar R3.  
  
De monetära belöningarna som respondenten säger sig kunna få i sitt arbete är lön och 
löneutveckling. Lönen som hen erhåller bestäms genom individuell lönesättning och förklarar 
att den individuella lönen innebär att de prestationer och den utvecklingen man gör påverkar 
lönen och löneutvecklingen. Vidare beskriver R3 de icke-monetära belöningarna som hen kan 
få på arbetet som utvecklingsmöjligheter såsom sidouppdrag, beröm, förtroende och till sist 
nämner hen möjligheten till utbildning och fortbildning som en icke-monetär belöning. 
Respondenten säger sig inte erhålla så mycket beröm och visad uppskattning från Vd:n. R3 
förklarar sig också vara en person som inte kräver så mycket av det och tycker att det är 
tillräckligt som det är. Dock poängterar hen att det nog beror på vem som tillfrågas, vissa 
skulle nog önska att det kom mer beröm från Vd:n. När vi frågade respondenten om när hen 
erhåller sina belöningar svarade respondenten att det kan variera. Hen förklarar att beröm och 
bekräftelse erhålls från medarbetarna kontinuerligt medan beröm från Vd:n kan komma efter 
och även långt efter att en arbetsuppgift utförts. Att bli utlovad en belöning i förväg är något 
som respondenten inte kan erhålla, "det skulle vara om lönetillägg för extra arbete räknas" 
förklarar hen. 
 
Om R3 inte presterar det som förväntas kan respondenten erhålla kritik från Vd:n, men 
beskriver det mer som att hen erhåller en form av feedback. Slutligen berättar respondenten 
att det rådande belöningssystemet fungerar bra, men poängterar att det hade varit roligt med 
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någon form av belöning som kan utgöra ett verktyg för att motivera medarbetarna lite extra. 
Fortsättningsvis förklarar respondenten att bolaget är begränsade av att inte kunna använda 
monetära belöningar såsom bonus och vinstdelning. Bonus och vinstdelning är något som 
respondenten hade tyckt varit trevligt att få men fastställer också att det inte är något som hen 
hade bytt jobb för.  
 
Respondent 4 
Respondent 4 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. R4 
förklarar att företagsledningen upprättar en affärsplan varje år där de sätter sina egna mål om 
vad som ska uppnås under året. Dock är det styrelsen som beslutar om den slutgiltiga 
affärsplanen. Respondenten beskriver sitt arbete både som individuellt och gruppbaserat. De 
belöningar som Bolag A använder sig av utgörs främst av lön, löneförhöjningar, 
pensionslösningar, beröm, erkännande, karriärsutvecklingsmöjligheter och utbildningar. 
Respondenten gjorde det tydligt att Bolag A är generösa med utbildningar som rör arbetet och 
att de anställda ska få de hjälpmedel som behövs på arbetsplatsen. Vidare förklarar hen att 
belöningssystemet ska bidra till att få nöjda och trygga medarbetare, som i sin tur sedan kan 
leda till ökad effektivitet hos medarbetarna. 
 
R4 förklarar att de monetära belöningar som hen kan erhålla i sitt arbete är lön, 
löneförhöjningar, pensionslösningar i form av rådgivning samt lönetillägg om hen har tagit på 
sig något utöver sina vanliga arbetsuppgifter. "Sen andra monetära belöningar som provision 
och bonusar är absolut inget som vi använder oss av eller något som vi får använda oss av för 
den delen" tydliggör respondenten. De icke-monetära belöningarna som R4 erhåller i sitt 
arbete är erkännande, beröm, befordran, utbildningar, konferenser och utvecklingsmöjligheter 
inom bolaget såsom nya ansvarsområden. Dock poängterar respondenten att Vd:n och 
medarbetarna kan bli bättre på att ge varandra beröm och dylikt. Vidare menar hen att 
belöningarna som erhålls främst är långsiktiga, då det viktigaste med belöningarna är att trivas 
på arbetet. Respondenten förklarar också att hen inte upplever något tydligt mönster för när 
hen erhåller belöningarna, utan "det är lite blandat". R4 beskriver samtidigt att de ofta kan 
erhålla belöningarna långt efter en avklarad arbetsuppgift, som exempelvis innan sommar- 
och julledigheten. Vidare förklarar R4 också att den enda belöningen som hen kan bli utlovad 
i förväg är tillägg på lönen. 
 
Vid underprestation upplever sig R4 ej erhålla någon form av bestraffning, såsom utebliven 
lön, kritik från andra etcetera. "Men det är klart att man kan få varningar om man gjort något 
riktigt fel" förklarar respondenten. Efter väl utfört arbete kan Vd och annan personal visa sin 
uppskattning via beröm och erkännande. Avslutningsvis berättar R4 att hen tycker att det 
befintliga belöningssystemet i det stora hela fungerar bra men att de kan bli bättre på att visa 
varandra lite mer uppskattning och beröm. 
 
Respondent 5 
Respondent 5 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. Vd:n 
kommer inte till R5 och informerar om de mål som R5 förväntas att nå i sitt arbete. Det är 
respondenten själv som sätter upp sina mål men att hen måste hålla sig inom ramen för de 
riktlinjer som kommit uppifrån styrelsen och så vidare. Vidare poängterar respondenten också 
att organisationen inte använder sig av så mycket mål men att hen själv använder sig mycket 
av egna uppsatta mål. R5 beskriver sitt arbete som gruppbaserat snarare än individbaserat. De 
belöningar som organisationen använder utgörs primärt av lön, löneutveckling, 
pensionslösningar, beröm, uppskattning, befordran, konferenser, utvecklingsmöjligheter och 
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utbildningar. "Belöningar är till för att få de anställda ska trivas och må bra på arbetet" belyser 
respondenten. R5 menar att detta i sin tur kan leda till att de behåller personal.  
 
De monetära belöningarna som respondenten själv kan erhålla i sitt arbete är lön, 
löneutveckling, pensionslösningar samt lönetillägg som kan erhållas vid arbete utöver de 
ordinarie arbetsuppgifterna. När vi pratar om andra monetära belöningar som vinstdelning och 
bonusar uttrycker respondenten, "oj, det är nästa lite tabubelagt att tala om, vi kan absolut inte 
erhålla något sådant i vårt arbete". Respondenten tycker inte heller att det hänger ihop med 
den verksamheten som de bedriver och tycker att det är motsägande att verka för allmänheten 
och sedan snåla med utgifterna och liknande för att erhålla en bonus. De icke-monetära 
belöningar som hen kan erhålla är beröm, uppskattning, befordran, konferenser, 
utvecklingsmöjligheter och utbildningar. Här förklarar R5 samtidigt att erkännande och beröm 
är något som hen upplever att Vd:n visar allt för sällan. Vidare förklarar R5 att hen erhåller de 
icke-monetära belöningarna långt efter en avklarad arbetsuppgift när hen egentligen hade 
föredragit att få det inom en kortare tidsperiod. R5 menar att Bolag A inte använder sig av i 
förväg utlovade belöningar för att utföra en arbetsuppgift mer än lönetillägg. 
 
Om respondenten ej lyckas prestera det som hen förväntas att prestera kan R5 erhålla kritik, 
men beskriver kritiken mer som konstruktiv feedback från Vd:n. Vidare poängterar R5 att 
löneutvecklingen kan påverkas vid underprestation. Detta är däremot ingenting som 
respondenten går och tänker på i sitt arbete. Beröm och uppskattning är de vanligaste 
belöningarna som hen erhåller efter en väl utförd arbetsuppgift och att detta främst kommer 
från sina medarbetare än från Vd:n. Respondenten känner att Bolag A’s belöningssystem 
fungerar bra. Det enda som hen tycker skulle kunna förbättras är att Vd:n skulle bli lite bättre 
på att ge feedback och beröm. 
 

4.2.3 Företagsledningens motivation 
 
Respondent 2  
Respondent 2 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. R2 
motiveras både av monetära som icke-monetära belöningar, men poängterar också att de 
måste vara samstämmiga, “att bara få den ena skapar osäkerhet och är en trovärdighetsfråga 
för chefen". Vidare berättar respondenten att om hen erhåller en belöning så skulle R2 föredra 
och motiveras mer om denna belöning var en individbaserad sådan. Vilket kan förklaras av att 
R2:s arbetsuppgifter främst är självständiga. Respondenten motiveras inte av att i förväg 
kunna bli utlovad en belöning för att utföra en arbetsuppgift och säger också att detta inte är 
något som bolaget använder sig av. Respondenten poängterar dock: “självfallet går man in i 
en ny tjänst med en ny lön".  
 
Att få erkännande och uppskattning på det arbete som utförs anser respondenten som 
motiverande och viktigt. R2 efterlängtar och uppskattar de belöningarna som offereras och 
håller med om att de mål som Bolag A belönar är tydliga och rimliga att nå samt att de är 
viktiga för det individuella arbetet. Det bästa sättet att öka respondentens motivation på 
arbetsplatsen är genom att få mer förtroende, ansvar och möjlighet till att påverka. 
Respondenten tycker att det är väldigt stimulerande och motiveras av att Bolag A är ett bolag 
som vill utvecklas och förändras. 
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Respondent 3  
Respondent 3 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. R3 
motiveras av de monetära och icke-monetära belöningar som hen erbjuds i sitt arbete men 
anser att de icke-monetära belöningarna utgör mer motivation än de monetära. Att få beröm 
och uppskattning på arbetsplatsen är något som respondenten tycker är viktigt och beskriver 
att hen motiveras mer av att få beröm från sina medarbetare än från Vd:n. Trots att Vd:n inte 
ger respondenten mycket beröm är det inte något som hen upplever sig sakna. R3 tycker 
också att den kritik hen kan erhålla från Vd:n vid underprestation utgör en motivationsfaktor. 
När området individuella eller gruppbaserade belöningarna togs upp redogjorde respondenten 
att hen varken motiveras mer eller mindre om belöningarna som erhålls är individuella eller 
gruppbaserade. Att efterlängta och uppskatta sina belöningar är inte det som driver 
respondenten i sitt arbete. Även om hen uppskattar beröm och liknande så är det att se 
resultatet av sitt arbete som efterlängtas och motiverar mest. Respondenten beskriver det som 
ett konstaterande och erkännande på att hen utfört ett bra arbete. Att arbeta mot mål är något 
respondenten gör och anser att målen ska vara sannolika att nå, annars vill och kan man inte 
arbeta mot dem. Eftersom hen är med och sätter målen själv i samtal med Vd:n beskrivs de 
också vara relevanta för det individuella arbetet. 
 
Respondenten förklarar att möjligheten till att få mycket ansvar och att utvecklas på 
arbetsplatsen är något som hen drivs av, "jag gillar att få mycket ansvar och att se resultat och 
utveckling på det som jag ansvarar för". R3 ser Bolag A som ett bolag som till viss del vill 
utvecklas och förändras. Hen menar att bolagets uppdelning begränsar hela bolaget från att 
utvecklas då vissa delar vill utvecklas mer och andra mindre. Dock tycker respondenten att 
bolaget ger alla de resurser som krävs för att medarbetarna ska kunna utvecklas i sitt arbete. 
Vilket också är något som motiverar respondenten oerhört. Avslutningsvis berättar 
respondenten att det är en stor belöning att få arbeta för ett allmännyttigt bolag och drivs av 
att arbeta för allmänheten och bidra till samhället. 
 
Respondent 4 
Respondent 4 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. 
Respondenten beskriver att hen motiveras av både monetära och icke-monetära belöningar 
men att den främsta motivationsfaktorn är de icke-monetära. R4 anser att icke-monetära 
belöningar fungerar bättre som motivation på lång sikt till skillnad från monetära som hen 
anser ge mer kortsiktig motivation. R4 beskriver att "det är viktigt att erhålla beröm och 
uppskattning på arbetsplatsen". Hen poängterar också att det är viktigt att belöningar som 
beröm och visad uppskattning kommer direkt efter att arbetet utförts och inte långt efter då det 
tappar sin effekt.  
 
Belöningar i form av beröm och erkännande är något som respondenten tycker att Vd:n kan 
bli bättre på att ge. Respondenten tycker även att detta är något som kan förbättras generellt 
bland medarbetarna på arbetsplatsen och förklarar följande: "det är väldigt lite som behövs 
men som gör stor skillnad". R4 poängterar att hen uppskattar de belöningarna som hen kan 
erhålla men att de inte är den största motivationsfaktorn i arbetet utan beskriver att hen 
uppskattar arbetsmiljön, kollegorna, ansvaret och den trygghet som arbetsplatsen ger. Vidare 
bedömer respondenten att bolaget är ett bolag som vill utvecklas och klargör att bolaget är 
generösa med arbetsrelaterade utbildningar och hjälpmedel. Medvetenheten om att hen har 
möjligheten till att utvecklas i organisationen och få mer ansvar beskriver hen vara en 
motivationsfaktor. När vi berörde bolagens mål förklarade respondenten att mål är viktigt för 
hennes arbete. Målen som hen själv är med och bestämmer anser hen också vara konkreta och 
att det också är möjliga att klara av även om det kanske inte alltid går.  
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Respondent 5 
Respondent 5 sitter med i företagsledningen i det kommunala bostadsbolaget, Bolag A. R5 
känner att de belöningar som erbjuds bidrar till motivation i sitt arbete. Hen motiveras både av 
sina monetära och icke-monetära belöningar men belyser att de icke-monetära belöningarna 
värderas högre. Monetära belöningar i form av bonusar eller vinstdelning är ingenting som R5 
skulle motiveras av i sitt arbete. Respondenten förklarar, "det är viktigt att kunna ge och få 
beröm och uppskattning på någonting som man har gjort från både Vd och medarbetare". 
Belöningarna som hen kan erhålla anser respondenten ska komma i samband med att 
arbetsuppgiften är avklarad och förklarar att hen erhåller de icke-monetära belöningarna långt 
efter en avklarad arbetsuppgift när hen egentligen hade föredragit att få det inom en kortare 
tidsperiod.  Respondenten beskriver att hen främst motiveras av att erhålla belöningar som är 
individbaserade.  
 
Respondenten värdesätter belöningar i form av beröm, uppskattning med mera men hade 
önskat att Vd:n visat sin uppskattning lite mer än vad Vd:n faktiskt gör i nuläget. Vidare 
förklarar respondenten att hen delvis efterlängtar och uppskattar de belöningar som erhålls. 
Med delvis syftar respondenten till att om hen ej erbjudits de belöningar som hen gör idag så 
hade de saknats. Även om det är R5 själv som sätter sina mål så känner respondenten att de 
mål som hen får av Vd:n inte är så tydliga. Respondenten menar att de mål som R5 belönas 
för är viktiga för det individuella arbetet även om belöningarna inte förekommer lika frekvent 
som hen hade önskat. Det bästa sättet för att öka respondentens motivation är genom att få 
mer ansvar samt nya/varierande arbetsuppgifter och utmaningar, vilket också är något som 
hen anser sig få mycket av i arbetet. Avslutningsvis påpekar också R5 att Bolag A är ett bolag 
som vill förändras och att även det ger en ökad motivation. 
 

4.3 Presentation av empiriskt skriftligt material 
 
Innehållsanalysen syftar till att lyfta fram och tolka de delar ur kommunallagen (1991:900) 
och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som är relevanta för vår 
studie. Resultatet av innehållsanalysen utgörs av de delar i ovannämnda lagar som kan 
begränsa ett kommunalt bostadsbolags användning av belöningssystem och en tolkning av 
dessa. 
 
 

2 kap. 7 § Kommuner och landsting får driva  näringsverksamhet, 
om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 
kommunen eller landstinget.  

 
(Kommunallagen 1991:900)    

 
Denna lag innebär att ett kommunalt bolag inte får lov att bedriva sin verksamhet med ett 
vinstsyfte. Lagen säger att de bolag som bedrivs inom kommunens regi ska också fungera 
allmännyttigt åt kommunens medlemmar. En sådan näringsverksamhet ska alltså tillgodose 
allmänhetens intresse. 
 
 

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 
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kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).  
 
(Lag 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) 

 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är en speciallag, lex specialis, som 
innebär att kommunala bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet i ett allmännyttigt syfte samt 
enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). 
Detta för att undvika eventuella snedvridningar på marknaden där den är verksam.  
 
 

1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna 
lag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt 
har det bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte 
 

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt,   

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är 
ägare till bolaget, och  

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 
inflytande i bolaget... 

 
(Lag 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)  
 

I den initiala paragrafen beskrivs det vad som avses med ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag. En sådan näringsverksamhet räknas in i kategorin för allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag då en eller flera kommuner tillsammans har avgörande 
inflytande över den. Denna ska också drivas i allmännyttigt syfte. 
 
 

6 kap. 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 
kap. 16 a-18 b §§ och sådana  kommunalförbund som kommunen 
eller landstinget är medlem i. Lag (2014:573). 
 
(Kommunallagen 1991:900) 

 
Lagen beskriver att det är styrelsen som ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt att se över de kommunala verksamheter som bedrivs av bolag där 
kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier. 
 
 

6 kap. 4 § 2 p. Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den 
ekonomiska förvaltningen. 
 
(Kommunallagen 1991:900) 

 
Att ansvara för den ekonomiska förvaltningen är en uppgift som tillfaller styrelsen. 
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3 kap. 9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst 
 

1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor... 
 

(Kommunallagen 1991:900) 
 
I enlighet med denna paragraf beskrivs det att fullmäktige beslutar om bland annat följande 
för kommunen: mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 
 
 

8 kap. 5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen 
anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning...  
 
(Kommunallagen 1991:900) 

Denna budget som fullmäktige ansvarar över måste bestå av både en plan för själva 
verksamheten samt för ekonomin, där det ska framgå hur verksamheten kommer att 
finansieras. Planen ska också innehålla hur verksamhetens ställning förväntas vara när 
budgetåret är till ända samt de riktlinjer och mål som finns för verksamheten för att de ska få 
en god ekonomisk hushållning.   
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5 Analys 

5.1 Inledning 
 
I kapitlet som följer kommer vi att presentera vår analys. Vi har valt att applicera en tematisk 
analys på vårt insamlade datamaterial som genererats från intervjuerna. Temana är följande: 
identifiering av belöningssystem, företagsledningens uppfattning av bolagets belöningssystem 
och företagsledningens motivation. Vidare förklaring kring hur vi har valt att gå tillväga i 
analysen beskrivs i avsnittet 2.6 och 3.5. Resultatet av innehållsanalysen appliceras i en tabell 
för på ett enkelt sätt kunna förklara kopplingarna mellan de framlyfta lagarna och hur de kan 
begränsa ett kommunalt bostadsbolags användning av belöningssystem. I innehållsanalysen 
förklaras också hur det undersökta bolaget förhåller sig till begränsningarna utifrån den empiri 
som samlats in. 
 

5.2 Identifiering av belöningssystem 
 
Cäker (2013) lyfter fram att ett belöningssystem kan vara av både monetär- och icke-monetär 
karaktär. Där de monetära belöningarna kan vara allt från lön och löneutveckling till bonusar, 
vinstdelning och aktier medan de icke-monetära belöningarna kan vara allt från 
karriärsmöjligheter, utbildningar och utvecklingsmöjligheter (Cäker 2013) till beröm, 
erkännande, uppskattning och alternativa arbetsarrangemang (Chiang & Birtch 2012). 
Sammanfattningsvis under intervjun med Vd:n, som gick ut på att identifiera vilka belöningar 
som hen använder sig av för att motivera företagsledningen, kunde vi snabbt konstatera att 
begreppet belöning och belöningssystem först och främst förknippades med belöningar av 
monetärt slag såsom lön, bonusar, provision och vinstdelning. Det var först lite längre in i 
intervjun som bolagets totala belöningssystem lyftes fram. Samtidigt klargjorde Vd:n att de är 
styrda av Göteborgs stad och att dessa belöningar bortsett från lön inte får förekomma i Bolag 
A då all offentlig näringsverksamhet har sina restriktioner och hänvisar till kommunallagen. 
Därav blir det naturligt att de inte använder mycket monetära belöningar i sin styrning utan 
istället måste applicera mycket icke-monetära belöningar. Det visade sig dock att de icke-
monetära belöningarna i form av bland annat beröm, uppskattning och erkännande som 
Chiang och Birtch (2012) nämner inte är något som Vd:n använder sig särskilt mycket av för 
att motivera företagsledningen. En anledning till detta var för att hen anser det svårt att hinna 
med att ge samtliga beröm och bekräftelse, men uttrycker sig ändå försöka visa detta när det 
är nödvändigt.  
 
För att motivera företagsledningen är Vd:n istället generös med utbildningar, 
utvecklingsmöjligheter såsom nya arbetsuppgifter, ökat ansvar och förser företagsledningen 
med mycket frihet under ansvar så att de kan påverka sitt arbete. Detta medför dock att en viss 
agentproblematik kan uppstå. Genom mycket frihet under ansvar finns det en risk att 
företagsledningens medlemmar får utrymme att agera utifrån sina intressen och inte Vd:ns, 
vilket är något som bland annat Jensen och Meckling (1976) talar om. För att förhindra att det 
uppstår en sådan konflikt talar Olve, Lindvall och Nilsson (2013) om att det är viktigt att 
erbjuda rätt belöningar som innebär att företagsledningen prioriterar det som ligger i Vd:ns 
intresse. I detta fall verkar rätt belöning vara just erhållandet av ansvar då det framgår att 
samtliga i företagsledningen motiveras av det. Att ge ökat ansvar och frihet till en 
medarbetare uttrycker Vd:n vara sitt sätt att ge erkännande och uppskattning när en anställd 
utfört ett bra arbete, även om hen ej uttrycker det verbalt. I relation till detta beskriver Chiang 
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och Birtch (2012) att ett erkännande tros främja kompentens och självkänsla hos den som 
erhåller erkännandet, vilket därmed genererar en stark inre motivation. Befordran, nya 
arbetsuppgifter och likande icke-monetära belöningar som Vd:n använder sig av uttrycker 
Cäker (2013) utgöra de främsta motivationsfaktorerna. De vanligaste monetära belöningarna 
som Bolag A använder sig av är individuell lön och löneutveckling, vilka Cäker (2013) 
poängterar som de vanligaste monetära belöningarna i organisationer. I sammanhanget 
förtydligade Vd:n också att Bolag A försöker förhålla sig till liknande bostadsbolags 
lönenivåer för att det inte ska skilja för mycket mellan de. Vd:n påpekar dock att lönen såklart 
måste vara skälig för det arbete som utförs. Då Vd:n tycker att det hade varit kul med 
ytterligare någon monetär belöning i sin verksamhetsstyrning, såsom vinstdelning eller 
månadslön mot resultat, fick vi känslan av att hen eventuellt hade applicerat denna form av 
belöning om det hade accepterats. 
 
Löneförhöjning, uppskattning och vidareutbildning är exempel på belöningar som är till för 
att uppmärksamma och främja de individuella prestationerna (Paul & Alm 1991). Av 
intervjun framgår det att alla dessa belöningar är något som Vd:n beskriver förekomma vilket 
får en stark koppling till främjandet av de individuella prestationerna inom företagsledningen. 
Andra belöningar såsom delägarskap genom aktier, vinstdelning och försäkringar med mera 
beskriver Paul och Alm (1991) syfta till att locka till sig ny personal och få befintlig att stanna 
kvar i organisationen. De monetära och icke-monetära belöningarna har i teorin olika 
motiverande attribut skriver Chiang och Birtch (2012). Författarna menar att belöningar i 
form av lön och dylikt främst används av organisationer då de exempelvis vill belöna 
effektivitet, kortsiktiga mål och tidigare prestationer. Vi kunde tydligt urskilja att Bolag A har 
begränsat med monetära belöningar då de i princip endast använder sig av månadslön. Dock 
förekom de icke-monetära belöningarna i en allt högre grad och av flera olika slag. Något som 
beskrivs användas av organisationer då de vill belöna och uppmuntra långsiktiga resultat och 
för att förbättra sitt icke-finansiella resultat såsom humankapital, innovation och kunskap 
(Chiang & Birtch 2012). Cäker (2013) berättar även att det finns monetära belöningar som 
uppmuntrar till ett långsiktigt resultat och utgörs av optioner och aktier. Vilket som tidigare 
nämnt ej förekommer i Bolag A. I relation till vad Chiang och Birtch (2012) ovan beskriver 
förekommer det inte någon särskild stark koppling till att Bolag A’s belöningssystem är till 
för att motivera på kort sikt eller för att belöna effektivitet etcetera. Däremot tycks det 
förekomma en starkare koppling till att Vd:n belönar långsiktigt och för att förbättra sina icke-
finansiella resultat inom organisationen. Cäker (2013) skriver också att löneförhöjningar och 
uppföljning från chefen är renodlade långsiktiga belöningar vilket härmed styrker att Bolags 
A's belöningssystem kan rikta sig mer åt en långsiktig karaktär.  
 
Vid beslutsfattandet av vilka belöningar som ska erbjudas till respektive individ tar Vd:n 
hänsyn till samtliga i företagsledningens individuella behov. Vd:n beskriver det som att när 
hen känner att en individ är i behov av beröm och uppskattning etcetera så försöker hen också 
visa detta. I detta sammanhang framhäver Jacobsen och Thorsvik (2002) att individuella 
belöningar grundar sig på den enskilde individens behov och prestation. Dessa kan bland 
annat vara löneförhöjning, befordran eller en högre befattning (Jacobsen & Thorsvik 2002). 
Ett tydligt exempel på detta förklarar Vd:n är att de monetära belöningarna, lön och 
löneutveckling, som företagsledningen kan erhålla sätts helt individuellt där varje medarbetare 
kan påverka sin lön beroende på hur de sköter sitt arbete. Lönen för två medarbetare som 
befinner sig på samma nivå i organisationshierarkin kan skilja sig åt avsevärt poängterar 
Vd:n. "En individuell lönesättning är en stor chans till att få en ökad monetär ersättning" 
beskriver Vd:n. Användandet av individuella belöningar kan i sin tur leda till oönskade 
effekter såsom hämma samarbetet hos de anställda då de föredrar sin framgång framför sina 



 

 34 

kollegors (Pearsall, Christian & Ellis 2010), vilket inte är något som Vd:n lagt märke till 
existerar. I motsats till de individbaserade belöningarna och som Cäker (2013) uttrycker det är 
kollektiva belöningar sådana som belönar en hel grupp för vad de har presterat gemensamt 
och syftar till att bland annat främja, stödja, och förbättra samarbetet mellan medarbetarna. 
Detta kan jämföras med det som Vd:n berättade i intervjun om att samtliga i 
företagsledningen samlas under regelbundna konferenser. I detta sammanhang poängterar 
Jonsson (2015) att om de anställda i en organisation för mesta arbetar individuellt och 
självständigt är det att föredra individuellt riktade belöningar. Till skillnad från de kollektivt 
riktade belöningarna som är att föredra då de anställda är helt beroende av varandra i sitt 
arbete (Jonsson 2015). 
 
När Vd:n förklarar varför hen väljer att applicera just de belöningar som hen gör i sin styrning 
används ofta termer som att de anställda ska må bra och trivas på arbetsplatsen, få en ökad 
självkänsla och kunskap. I relation till detta beskriver Jacobsen och Thorsvik (2002) att ett 
belöningssystem har tre centrala funktioner, locka personal till organisationen och få befintlig 
personal att stanna kvar, motivera medarbetarna i organisationen att utföra de uppgifter de 
blivit tilldelade och för att motivera personalen i organisationen att förbättra sina färdigheter. 
Här kan vi belysa att syftet med Bolag A’s belöningssystem kan utgöra en kombination av de 
tre centrala funktionerna som Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver. Belöningssystemet 
syftar till att öka trivsel och välbefinnandet på arbetsplatsen och förse bolagets 
företagsledning med bra självkänsla och kompetens. Detta generar goda förutsättningar till att 
företagsledningen vill stanna kvar i bolaget och motiverar dem till att förbättra sina 
färdigheter och utföra sina arbetsuppgifter. Dock som tidigare nämnts enligt Paul och Alm 
(1991) är exempelvis aktier och vinstdelning former av belöningar som främst syftar till att 
locka till sig personal och få befintliga att stanna. Kopplingen till Jacobsen och Thorsviks 
(2002) första centrala funktion blir därför inte lika tydlig eftersom att Bolag A inte använder 
sig av dessa belöningar.  
 

5.3 Företagsledningens uppfattning av bolagets belöningssystem 
 
För att kort sammanfatta samtliga intervjuer med företagsledningen kan vi konstatera att deras 
uppfattning av begreppet belöning och belöningssystem främst syftade till monetära 
belöningar som exempelvis bonusprogram. Vid ett flertal tillfällen upplevdes det som att 
belöningssystem och bonusar var varandras synonymer. Det var först en bit in i intervjuerna 
som de började belysa hela dess utformning. 
 
Samtliga respondenter i företagsledningen var överens om att de erhåller lön och 
löneutveckling som monetära belöningar i sitt arbete. Detta känns naturligt och är också enligt 
Cäker (2013) de vanligaste monetära belöningarna. I jämförelse med R2 och R3 lyfte både R4 
och R5 fram ytterligare två identiska belöningar av monetär art. Där den första var 
pensionslösningar som förklaras av Chiang och Birtch (2012) som en vanlig monetär belöning 
och den andra var tilläggslön. I samband med detta klargjorde bland annat R4 att Bolag A inte 
får använda provision och bonusar på grund av de restriktioner och begränsningar som finns. 
R5 uttrycker också "... vi kan absolut inte erhålla något sådant i vårt arbete." Vidare anser R5 
att det inte hänger ihop med den verksamhet som de bedriver och tycker att det är motsägande 
att verka för allmänheten och sedan snåla med utgifterna och liknande för att hen ska erhålla 
en bonus. Bortsett från R2 tyckte alla respondenterna att belöningar i form av erkännande, 
uppskattning eller beröm är något som kan förbättras då det förekommer allt för sällan från 
Vd:n. R3 menar dock att hen inte är i något särskilt stort behov av att själv erhålla dessa typer 
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av belöningar men poängterar också att det nog finns de personer som är i behov av det. Icke-
monetära belöningar i form av exempelvis erkännande tros främja kompetens och självkänsla 
vilket i sin tur kan generera en stark inre motivation (Chiang & Birtch 2012). Ur denna aspekt 
är det något som företagsledningen kan gå miste om då det förekommer alltför sällan. R3 
anser att ansvaret de erhåller från Vd:n kan ses som en belöning i form av bekräftelse samt 
förtroende och uttrycker följande: "dessa belöningar är mer värda än att erhålla en bonuscheck 
en gång om året." Andra icke-monetära former av belöningar som företagsledningen var 
överens om att erhålla i sitt arbete är utvecklingsmöjligheter, nya ansvarsområden och 
utbildningar. Belöningar såsom befordran, nya arbetsuppgifter med mera beskriver Cäker 
(2013) som några av de främsta motivationsfaktorerna. R2, R4 samt R5 tyckte att de 
konferenser som företagsledningen åker iväg på är en typ av belöning vilket kan kopplas till 
det som Chiang och Birtch (2012)  benämner som alternativa arbetsarrangemang.  
 
Löneförhöjning, uppskattning och vidareutbildning är alla belöningar som företagsledningen 
beskriver kan förekomma och utgör enligt Paul och Alm (1991) en stark koppling till 
främjandet av individuella prestationer. Andra belöningar såsom delägarskap genom aktier, 
vinstdelning och försäkringar med mera beskriver Paul och Alm (1991) syfta till att locka till 
sig ny personal och få befintlig att stanna kvar i organisationen. Då Bolag A inte får använda 
sig av varken vinstdelning eller delägarskap genom aktier blir kopplingen till detta syfte inte 
lika klart. 
 
R3, R4 och R5 poängterar att de ofta kan erhålla belöningarna långt efter en avklarad 
arbetsuppgift medens R2 däremot tycker sig erhålla de under tiden hen utför arbetsuppgiften. 
R5 förklarar även att hen hade föredragit att erhålla mer av de icke-monetära belöningarna 
under tiden eller direkt efter avklarad arbetsuppgift. R4 tillägger dock att det inte finns något 
tydligt mönster för när de erhåller belöningarna men att de ibland kan erhålla dessa former av 
belöningar vid exempelvis sommar- och julledigheten. Att undvika bestraffningar i form av 
bland annat kritik från uppdragsgivaren eller utebliven lön menar Ryan och Deci (2000) ökar 
den yttre motivationen. R2 och R4 känner inte att belöningssystemet är utformat på så sätt att 
det har någon bestraffande effekt. R2 menar att Bolag A inte har någon sådan atmosfär. R3 
och R5 upplever dock att de kan erhålla kritik från Vd:n men att de inte riktigt betraktar det 
som bestraffning utan mer som feedback. R5 tillägger också att löneutvecklingen i och för sig 
kan påverkas vid underprestationer i arbetet men att det inte är någonting som hen tänker på i 
sitt arbete. 
 
"Belöningarna är till för att få de anställda att trivas och må bra på arbetet" upplever R5 och 
menar att detta därefter kan leda till att de behåller sin befintliga personal. Att värna om 
trygga medarbetare och skapa en god självkänsla är en gemensam nämnare hos samtliga 
respondenter när de beskriver vad de upplever att belöningssystemet syftar till.  
 
I det stora hela uppfattar alla respondenter att det rådande belöningssystemet fungerar bra. 
Däremot konstaterar R3, R4 samt R5 att erhållandet av de icke-monetära belöningarna såsom 
beröm och erkännande är något som skulle kunna förbättras. R3 tillägger också att hen hade 
tyckt att det varit kul om de använt sig av bonus eller vinstdelning men att det absolut inte är 
något som hen hade bytt jobb för.  
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5.4 Företagsledningens motivation 
 
Hsieh och Chen (2011) samt Cäker (2013) beskriver att det kan vara problematiskt att 
motivera samtliga medarbetare eftersom att alla har olika behov. Samtliga respondenter i 
företagsledning säger sig motiveras av både monetära och icke-monetära belöningar vilket 
medför enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) att företagsledningens motivation är både av inre 
och yttre karaktär. Hsieh och Chen (2011) menar också att inre och yttre motivation kan 
komplettera varandra vilket är något som R2 styrker då hen poängterar att de monetära och 
icke-monetära belöningarna måste vara samstämmiga, "att bara få den ena skapar osäkerhet 
och är en trovärdighetsfråga för chefen". 
 
Samtliga i Bolag A’s företagsledningen säger sig främst motiveras av icke-monetära 
belöningar. R4 menar att monetära belöningar genererar kortsiktig motivation som inte 
kommer att fungera i längden vilket kan kopplas till det Kohn (1993) beskriver att den 
önskvärda effekten av ett belöningssystem endast fungerar temporärt. R5 gjorde det även 
extra tydligt att den främsta motivatorn är av icke-monetär art när hen poängterade att 
belöningar i form av bonusar och vinstdelning inte är någonting som hen motiveras av i sitt 
arbete. Att företagsledningen motiveras av att få beröm och uppskattning på arbetsplatsen var 
tydligt och de menar att det är viktigt att belöningar som beröm och uppskattning erhålls i 
samband med avklarad arbetsuppgift för att inte tappa sin effekt. Dock anser merparten av 
företagsledningen att detta är något som Vd:n kan förbättra. R5 förklarar att hen erhåller de 
icke-monetära belöningarna långt efter en avklarad arbetsuppgift och förtydligar att hen hade 
föredragit att erhålla belöningarna i samband med avklarad arbetsuppgift. I relation till icke-
monetära belöningar förklarar Chiang och Birtch (2012) att beröm och uppskattning tros 
främja kompetensen och självkänslan vilket i sin tur genererar en kraftfull inre motivation till 
att prestera. I Bolag A kan detta vara något som företagsledningen går miste om då belöningar 
som beröm och uppskattning erhålls långt efter avklarad arbetsuppgift och förekommer inte 
lika frekvent som merparten av företagsledningen önskat. Att de motiveras starkt av icke-
monetära belöningar som beröm och uppskattning betyder enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2002) att en stor drivkraft hos företagsledningen är den inre motivationen. Något som 
stämmer överens med vad Ryan och Deci (2000) beskriver. Nämligen att en individ som drivs 
av inre motivation är en individ som utför sitt arbete för att erhålla inre, icke-monetära 
belöningar snarare än yttre, monetära belöningar. 
 
Individuella belöningar beskriver Jacobsen och Thorsvik (2002) är vanligt förekommande i 
bolag och beskriver att syftet med individuella belöningar är att motivera enskilda individer 
till att prestera. Merparten av bolagets företagsledning motiveras mer om belöningarna som de 
kan erhålla är individuella snarare än gruppbaserade. Dock anser respondent 3 sig varken 
motiveras mer eller mindre om belöningarna är individbaserade eller gruppbaserade. Något 
som är tydligt i empirin är att respondenterna motiveras av att ha mycket ansvar vilket enligt 
Pearsall, Christian och Ellis (2010) kan vara en anledning till att de föredrar individuella 
belöningar framför gruppbaserade belöningar. Pearsall, Christian och Ellis (2010) menar 
nämligen att det personliga ansvaret hos individerna minskar då belöningarna som de kan 
erhålla är gruppbaserade. 
 
Ett av de tre kriterierna som måste uppfyllas enligt Cäker (2013) för att ett belöningssystem 
ska vara direkt motiverande är att belöningarna som de anställda kan erhålla måste vara 
efterlängtade och uppskattade. Att efterlängta och uppskatta belöningarna är något som har 
skilt sig åt mellan respondenterna. Från intervjun med R2 framgick det vara självklart att 
belöningarna som erhölls var uppskattade och efterlängtade medan de andra respondenterna 
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uttryckte sig mer tveksamt.  R4 säger att hen uppskattar de belöningar som erhålls men säger 
också att de inte utgör den största drivkraften i hens arbete, vilket även är något som R3 
påpekar. Hen säger sig uppskatta belöningarna men att de inte direkt är något som efterlängtas 
och förklarar istället att drivkraften finns i att se resultat av sitt arbete. Vidare anser R5 att hen 
delvis uppskattar och efterlängtar belöningarna. Med delvis förklarar respondenten att hen 
hade saknat belöningarna om hen inte erhållit de. Det framgår i respondenternas svar, bortsett 
från R2, att belöningarna mer eller mindre uppskattas. Vad som också framgår är att 
belöningarna inte verkar efterlängtas på ett sådant sätt att det motiverar dem i arbetet. Utifrån 
detta är det tveksamt om det första kriteriet för ett direkt motiverande belöningssystem enligt 
Cäker (2013) uppfylls. Cäker (2013) säger också att det är viktigt att de mål som de anställda 
kan bli belönade för måste vara sannolika att nå och ha en betydelse för individens arbete. För 
att målen ska vara sannolika att nå så måste de också vara lätta att uppfatta. Detta är något 
som merparten av respondenterna anser bolagets mål vara. R5 var dock en utstickare i detta 
fall. R5 förklarar att hen sätter sina egna mål men tilldelas även mål från Vd:n men anser att 
Vd:ns mål inte är tydliga.  
 
Att företagsledningen i Bolag A uppfattar målen som tydliga och sannolika att nå är också en 
viktig aspekt i den tredje hierarkinivån i prestationspyramiden (Stums 2001). Nivån behandlar 
behov av anknytning och för att den anställda ska känna tillhörighet till organisationen är det 
viktigt att ledaren förmedlar uppdrag och vision. Detta möjliggör det för den anställda att 
kunna bidra och på så sätt känna tillhörighet. Samtliga respondenter upplever sig tilldelas 
mycket ansvar i sitt arbete och merparten nämner också att möjligheten till ytterligare ansvar 
är något som motiverar dem. R3 gjorde detta tydligt, "jag gillar att få mycket ansvar och att se 
resultat och utveckling på det som jag ansvarar för." Då Vd:n tillsammans med 
företagsledningen skapar klara mål som är rimliga att nå samt att företagsledningen får 
mycket ansvar innebär att företagsledningens behov av anknytning troligen är tillfredsställt 
enligt prestationspyramiden.  
 
R3 förklarar att Bolag A är ett bolag som delvis vill förändras och beskriver att den 
uppdelning av ansvarsområden som bolaget har hindrar hela bolaget från att förändras och 
utvecklas. Hen menar att det finns delar i bolaget som vill utvecklas mer och att det finns 
delar i bolaget som vill utvecklas mindre vilket hindrar hela bolaget från att förändras och 
utvecklas. Dock anser respondenten att bolaget förser företagsledningen med de resurser som 
önskas och krävs för att de ska kunna utvecklas i arbetet vilket motiverar hen. R2, R4 och R5 
är alla eniga om att Bolag A är ett bolag som vill utvecklas och förändras vilket också är 
något som samtliga respondenter motiveras av i sitt arbete. Som Stum (2001) uttrycker det i 
prestationspyramiden är det viktigt att de anställda erbjuds möjligheten att utvecklas 
individuellt och organisatoriskt för att den fjärde nivån i vägen mot organisationsengagemang 
ska uppfyllas.  
 
Genom empirin och efter det som upplevts på plats vid intervjutillfällena bedömer vi att 
företagsledningen känner sig tillfreds med sitt arbete i det stora hela. Enligt Svensson (2001) 
finns det ett samband mellan effektivitet, motivation och arbetstillfredsställelse. Att 
företagsledningen känner arbetstillfredsställelse och motiveras av de belöningar som de 
erhåller kan enligt Svensson (2001) bidra till att effektiviteten hos företagsledningen ökar. 
Dock kan det finnas vissa tveksamheter när det gäller belöningar som beröm och uppskattning 
eftersom vissa i företagsledningen upplever att de erhåller belöningarna för sent och inte lika 
frekvent som önskats. Detta utgör en faktor som kan ifrågasätta om Svenssons (2001) 
samband fungerar för samtliga i företagsledningen. 
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5.5 Lagarnas begränsningar   
 

 
Politiskt synsätt -  
Tolkning av lag 

Lagarnas begränsningar 
på ett kommunalt 

bostadsbolags användning 
av belöningssystem 

 
Förhållningssätt  

I praktiken 

 
Kommunallagen (1991:900) 
2 kap. 7 § 
Denna lag innebär att ett 
kommunalt bolag inte får lov 
att bedriva sin verksamhet 
med ett vinstsyfte. Lagen 
säger att de bolag som 
bedrivs inom kommunens 
regi ska också fungera 
allmännyttigt åt kommunens 
medlemmar. En sådan 
näringsverksamhet ska alltså 
tillgodose allmänhetens 
intresse. 
________________________ 
 
Lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 2 §  
Lagen om allmännyttiga 
kommunala 
bostadsaktiebolag är en 
speciallag, lex specialis, som 
innebär att kommunala 
bostadsbolag ska bedriva sin 
verksamhet i ett allmännyttigt 
syfte samt enligt 
affärsmässiga principer trots 
2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900). 
Detta för att undvika 
eventuella snedvridningar på 
marknaden där den är 
verksam.  
________________________ 
 
Lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 1 § 
I den initiala paragrafen 
beskrivs det vad som avses  
 

 
Kommunallagen (1991:900) 
2 kap. 7 § kan innebära en 
begränsning för en 
kommunal 
näringsverksamhets 
belöningssystem.  
 
Lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 2 § utgör 
ett undantag för kommunala 
bostadsbolag som innebär att 
de ska drivas enligt 
affärsmässiga principer vilket 
medför att de får drivas med 
ett vinstsyfte. Trots att de får 
drivas med ett vinstsyfte så 
ska de fortfarande agera och 
verka för allmännyttan, vilket 
också tydliggörs i lag 
(2010:879) om allmännyttiga 
kommunala 
bostadsaktiebolag 1 §.  
 
Detta innebär att det ur 
allmänhetens intresse, 
finansiärerna, inte skulle 
accepteras om ett bolag som 
drivs med ett allmännyttigt 
syfte använde sig av ett 
belöningssystem där vinsten i 
bolaget förser de anställda 
med bonusar och 
vinstdelning.  
 

 
I det undersökta 
bostadsbolaget är det 
tydligt att de inte tillämpar 
någon form av monetära 
belöningar annat än lön och 
pensionslösningar. Vd:n i 
bolaget säger också att det 
inte får förekomma några 
monetära belöningar som 
vinstdelning och bonus på 
grund av de restriktioner 
som finns angivna i lagen.  
 
Ytterligare två 
respondenter beskriver att 
de är begränsade när det 
kommer till att erhålla 
monetära belöningar som 
bonusar. En respondent 
uttrycker det som följande: 
"oj, det är nästan lite 
tabubelagt att tala om, vi 
kan absolut inte erhålla 
något sådant i vårt arbete." 
Respondenten tycker inte 
heller att det hänger ihop 
med den verksamhet som 
de bedriver och tycker att 
det är motsägande att verka 
för allmänheten och sedan 
snåla med utgifterna och 
liknande för att erhålla en 
bonus. 
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med ett allmännyttigt 
kommunalt bostads-
aktiebolag. En sådan 
näringsverksamhet räknas in i 
kategorin för allmännyttiga 
kommunala bostads-
aktiebolag då en eller flera 
kommuner tillsammans har 
avgörande inflytande över 
den. Denna ska också drivas i 
allmännyttigt syfte. 
 
 
Kommunallagen (1991:900) 
6 kap. 1 §  
Lagen beskriver att det är 
styrelsen som ska leda och 
samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter 
samt att se över de 
kommunala verksamheter 
som bedrivs av bolag där 
kommunen direkt eller 
indirekt äger samtliga aktier.  
________________________ 
 
Kommunallagen (1991:900) 
6 kap. 4 p 2. § 
Att ansvara för den 
ekonomiska förvaltningen är 
en uppgift som tillfaller 
styrelsen. 
 

 
Det är styrelsen som förvaltar 
över de kommunala 
verksamheternas ekonomi 
och det ligger i deras intresse 
att leda och förmedla direktiv 
och restriktioner som innebär 
att bolagen når de 
ekonomiska mål som 
fullmäktige beslutat om.  
 
Direktiven och 
restriktionerna som styrelsen 
införlivar kan innebära 
ekonomiska begränsningar 
som gör att belönings-
systemets förutsättningar 
förändras. Det skulle kunna 
vara att styrelsen anser att 
bolaget lägger för mycket 
pengar på utbildning av 
personal och liknande. 

 
I vilken mån bolaget 
begränsades av lagarna 
framgick inte men det var 
tydligt att de förhåller sig 
till lagarna. 
Företagsledningen i bolaget 
beskriver att det är 
styrelsen som informerar 
om de verksamhetsmål som 
finns och förtydligar att 
målen framförallt utgörs av 
siffror. Företagsledningen 
upprättar varje år en 
affärsplan som styrelsen 
sedan granskar och beslutar 
om hur den slutgiltiga 
affärsplanen. 
 
Vidare är det företags-
ledningen själva som är 
med och sätter sina mål 
men de beskriver att de 
måste hålla sig inom ramen 
för de riktlinjer som 
styrelsen angivit.  
 

 
Kommunallagen (1991:900) 
3 kap. 9 § 
I enlighet med denna paragraf 
beskrivs det att fullmäktige 
beslutar om bland annat 
följande för kommunen: mål 
och riktlinjer för 
verksamheten samt budget,  
 

 
I dessa lagar framgår det att 
det är fullmäktige som 
beslutar om de kommunala 
verksamheternas mål, 
riktlinjer och budget. 
Eftersom kommunala 
bostadsbolag verkar för 
allmännyttan innebär det att  
 

 
När det gäller bolagets 
budget verkar det inte vara 
några begränsningar som 
anmärkt begränsar bolagets 
nuvarande belönings-
system. Vd:n i bolaget 
uttrycker sig vara generös 
med utbildningar och  
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skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 
________________________ 
 
Kommunallagen (1991:900) 
8 kap. 5 §  
Denna budget som 
fullmäktige ansvarar över 
måste bestå av både en plan 
för själva verksamheten samt 
för ekonomin, där det ska 
framgå hur verksamheten 
kommer att finansieras. 
Planen ska också innehålla 
hur verksamhetens ställning 
förväntas vara när budgetåret 
är till ända samt de riktlinjer 
och mål som finns för 
verksamheten som finns för 
att verksamheten ska få en 
god ekonomisk hushållning. 
 

 
riktlinjerna och målen som 
fullmäktige beslutar om är i  
enlighet med dessa. Vilket  
medför en budget som ska 
accepteras av samhällets 
medborgare.  
 
Fullmäktige beslutar om hur 
mycket pengar som ska 
budgeteras i kommunen och 
hur dessa ska disponeras 
sinsemellan kommunens 
verksamheter. Detta betyder 
att de kommunala 
bostadsbolagen får en färdig 
budget tilldelad sig som i 
stora drag beskriver var 
pengarna ska disponeras i 
bolaget och hur mycket. 
Detta innebär en begränsning 
vid utformandet och 
användandet av ett 
kommunalt bostadsbolags 
belöningssystem. Det kan till 
exempelvis medföra att de 
inte kan avsätta så mycket 
pengar som de hade önskat 
till lön, utbildning av 
personal, konferensresor och 
liknande.  
 

 
utvecklingsmöjligheter och 
förser företagsledningen 
med de hjälpmedel och 
resurser som krävs och 
efterfrågas. Detta är också 
något som företagsledning 
instämmer om. 
Övervägande del av 
ledningsmedlemmarna 
uttrycker sig inte uppleva 
att det snålas på de resurser 
som innefattas i bolagets 
belöningssystem. 

 
Tabell 5.1 Lagarnas begränsningar 
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6 Slutsatser och vidare forskning 

6.1 Inledning 
 
Kapitlet som följer är ämnad att besvara studiens syfte. Genom att i praktiken se hur ett 
kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystem syftar denna studie till att få en 
bättre inblick i belöningssystemets användning och effektivitet. Vidare syftar studien till att 
bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ett kommunalt bostadsbolag kan begränsas 
och förhålla sig till de lagkrav som återges i kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. 
 

6.2 Slutsatser 
 
Efter att i praktiken undersökt hur det kommunala bostadsbolaget använder sig av belöningar 
för att motivera företagsledningen har vi kommit fram till att Vd:n använder en kombination 
av monetära- och icke-monetära belöningar. Dock finns det lagar och restriktioner som 
medför att de monetära belöningarna som bolaget använder endast utgörs av de vanligaste 
organisatoriska individuella belöningarna, som lön och löneutveckling. Företagsledningen är 
tillfreds med detta då de inte motiveras av andra monetära belöningar i sitt arbete. Merparten 
av bolagets belöningar utgörs istället av individuella icke-monetära belöningar som nya 
arbetsuppgifter, utbildningar, utvecklingsmöjligheter samt mycket ansvar och frihet. 
Belöningssystemet i det undersökta bolaget har som syfte att främja företagsledningens 
välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen samtidigt som det ska öka deras kompetens och 
självkänsla. Detta genererar goda förutsättningar för att motivera företagsledningen till att 
utföra sina arbetsuppgifter, förbättra sina färdigheter samt stanna kvar i bolaget. Bolagets 
företagsledning drivs av en inre motivation i sitt arbete. Denna kan förklaras av att den 
främsta motivationsfaktorn utgörs av de icke-monetära belöningar som företagsledningen kan 
erhålla, där möjligheten till ansvar är en av de mest centrala. Detta överensstämmer också 
med bolagets belöningssystem som motiverar företagsledningen till att prestera genom 
mycket frihet och ansvar. Att företagsledningen motiveras av de belöningar som erbjuds är en 
viktig faktor för att bolagets belöningssystem ska fungera som ett effektivt styrmedel. Vi 
identifierade däremot att användningen av verbal uppskattning och beröm var bristfällig då 
nästintill samtliga i företagsledningen efterfrågade denna form av belöning mer. Att 
företagsledningen inte erhåller något särskilt erkännande i sitt arbete kan leda till att deras inre 
motivation till att prestera sjunker och likaså deras självkänsla och kompetens med den. 
Belöningssystemets utformning är också bristfällig i den mån att det inte fungerar till 100 
procent som direkt motiverande eftersom att det saknas en genuin efterlängtan av de 
belöningar som företagsledningen kan erhålla. Däremot är de medvetna om målen och håller 
med om att de är av betydelse för det individuella arbetet. Företagsledningen förstår också 
syftet med varför de blir belönade vilket resulterar i att belöningssystemets effekt inte är noll 
utan att det faktiskt bidrar till motivation i arbetet.  
 
För att bostadsbolagets belöningssystem ska fungera mer effektivt än vad det gör idag bör de 
brister som identifierats i studien åtgärdas. Vd:n bör förbättra de icke-monetära belöningarna 
verbal uppskattning och beröm då de efterfrågas av företagsledningen. Genom att mer 
frekvent förse företagsledningen med nämnda belöningar kan det bidra till att det skapas en 
genuin efterlängtan som resulterar i att belöningssystemet fungerar som direkt motiverande. 
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Avslutningsvis fastslår studien även att ett kommunalt bostadsbolags belöningssystem 
begränsas av kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag på ett flertal punkter. De kommunala bostadsbolagens belöningssystem har 
inte samma möjlighet att innefatta monetära belöningar som bonus och vinstdelning då de 
drivs i ett allmännyttigt syfte. Detta är något som är tydligt i det undersökta bostadsbolagets 
belöningssystem där de uteslutits helt. Att inte få upprätta en egen budget och få ekonomiska 
direktiv samt restriktioner från överordnade är ytterligare något som kan påverka kommunala 
bostadsbolags belöningssystem. Det kan exempelvis medföra att de inte kan avsätta lika 
mycket pengar som de hade önskat till lön, utbildning av personal och liknande. I det 
undersökta bolaget upplevdes så inte vara fallet. Samtliga respondenter var överens om att 
Vd:n är generös med utbildningar och liknande och verkar inte vara begränsade av budgeten 
ur den aspekten.   
 

6.3 Vidare forskning  
 
Genom vår studie har många intressanta frågor aktualiserats som kan tänkas utgöra förslag på 
vidare forskning. Kommunala bostadsbolag måste förhålla sig till specifika lagar och 
restriktioner som privata bostadsbolag inte behöver ta hänsyn till. Utifrån detta hade vi tyckt 
det varit intressant att genomföra en komparativ studie mellan hur privata och kommunala 
bostadsbolag utformar sina belöningssystem. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är en 
kvantitativ studie av ett bolags användning av belöningssystem som innefattar en jämförelse 
mellan alla de organisatoriska nivåerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide Vd:n 
 
Intervjuguide för Vd:n 
Med intervjun avser vi att identifiera Bolag A's belöningssystem. Detta för att erhålla en 
djupare förståelse kring hur ett kommunalt bostadsbolag arbetar med belöningssystem för att 
motivera och uppmuntra företagsledningen till att arbeta.   
 
Intervjuteman 

§ Introducerande frågeställningar 
§ Identifiering av belöningssystem 
§ Belöningssystemets effektivitet 

 
Formulering av intervjufrågor 

§ Hur kom det sig att du började arbeta i bolaget? 
§ Hur länge har du arbetat i bolaget? 
§ Hur länge har du haft din nuvarande Vd-position i Bolag A? 
§ Din relation till företagsledningen, hur ser den ut? 
§ Hur kommunicerar du med företagsledningen? 
§ Hur informeras företagsledningen om målen som de förväntas att nå? 
§ Vad gör du för att motivera företagsledningen på arbetsplatsen?  
§ På vilka sätt belönar du företagsledningen? 
§ Kan företagsledningen påverka vilka belöningar de erhåller? Och i sådana fall hur? 
§ När det finns en ledig tjänst som ni behöver tillsätta, hur går ni då till väga?  
§ Får företagsledningen ta del av vinsten som Bolag A gör? 
§ Vilka syften har ert belöningssystem?  
§ Hur upplever du att företagsledningen uppskattar och motiveras av de belöningar de 

erhåller? 
§ Upplever du att företagsledningen gör mer än vad målen säger? Känner du att 

belöningarna kan begränsa? 
§ Om du fick möjligheten att förändra eller förbättra något med ert belöningssystem, vad 

hade det varit? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide företagsledningen 
 
Intervjuguide för företagsledningen 
Med intervjuerna avser vi att kunna skapa oss en bild av hur företagsledningen uppfattar 
Bolag A’s belöningssystem samt kunna urskilja vad de enskilda individerna i 
företagsledningen motiveras av på arbetsplatsen.  
 
Intervjuteman 

§ Introducerande frågeställningar 
§ Erhållandet av belöningar 
§ Uppfattning av belöningssystemet 
§ Motivation 

 
 
Formulering av intervjufrågor 

§ Hur kom det sig att du började arbeta på Bolag A? 
§ Hur länge har du arbetat på bolaget? 
§ Din position i företagsledningen, hur länge har du haft den? 
§ Hur informeras du om dina mål? 
§ Vad använder bolaget sig av för belöningssystem för att uppmuntra och motivera de 

anställda? 
§ Vilka belöningar kan du få? 
§ Hur går det till när du erhåller belöningarna? 
§ Blir du i förväg utlovad belöningar för att uppnå ett visst resultat i arbetet? 
§ Vilka syften har ert belöningssystem? 
§ Efterlängtar och uppskattar du de belöningar som ges? 
§ Huruvida viktiga anser du att de mål som du belönas också är för det individuella 

arbetet? 
§ Känner du att de uppsatta målen är tydliga och rimliga att nå? 
§ Hur bidrar belöningarna som erbjuds till en ökad motivation i ditt arbete? 
§ Känner du tillhörighet och trygghet på arbetsplatsen? 
§ Är bolaget ett bolag som vill utvecklas och förändras? Hur motiveras du i sådana fall 

av det? 
§ Om du inte lyckas prestera det som förväntats av dig, blir du "bestraffad" då? 
§ Är det något som du skulle vilja förbättra/förändra med ert belöningssystem? 
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