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Förord 

Ett stort tack riktas till deltagarna i denna studie; respondenterna, HR-medarbetare 

och statistikern vid Företag X. Tack för att ni tagit er tiden att delta. Tack också till 

Företag X som varit öppna att låta mig granska sin verksamhet. Jag hoppas att denna 

studie kan belysa såväl styrkor som utvecklingsområden vad gäller arbetet med 

finansiella och icke-finansiella belöningar som kan vara av intresse för både Företag 

X och andra organisationer inom både offentlig sektor och privat näringsliv.  
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Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka hur finansiella och icke-finansiella 

belöningar fungerar motiverande för medarbetarna på ett icke-vinstdrivande företag 

samt vad som får medarbetarna att känna sig uppskattade i sitt arbete. Syftet har 

besvarats genom följande frågeställningar; Hur resonerar medarbetarna såväl 

finansiella som icke-finansiella belöningar? Vad upplever medarbetarna motiverar 

dem i deras arbete? Hur önskar medarbetare att uppskattning visas för deras 

arbetsprestationer? Forskning visar att finansiella och icke-finansiella belöningar har 

olika påverkan på medarbetares motivation. Studien har genomförts med kvalitativa 

telefonintervjuer. Resultatet visar att medarbetarna upplever inre motivation till sina 

arbetsuppgifter men att de saknar icke-finansiella och finansiella belöningar från 

ledningen. 

Nyckelord: Reward Management, Rewards, Belöningar, Icke-finansiella 

belöningar, finansiella belöningar 
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Inledning  

Allt fler organisationer implementerar idag belöningar och belöningssystem i syfte att 

öka befintliga medarbetares motivation samt locka nya medarbetare till 

verksamheten. Forskning på området visar att finansiella belöningar länge varit mer 

populära men sedan 2008 års finanskris har icke-finansiella belöningar ökat 

markant, framförallt sedan den ekonomiska krisen år 2007 och framåt (Morell, 

2011). Företag har helt enkelt inte haft råd att implementera finansiella belöningar i 

samma utsträckning som tidigare, samtidigt som forskning indikerar att icke-

finansiella belöningar kan ge en bättre effekt på medarbetarnas motivation (Datta, 

2012).  

Idag finns en uppsjö av motivationsteorier och belöningssystem tillgängliga för de 

företag som vill öka motivationen hos sina medarbetare. För de organisationer som 

vill stärka sina medarbetares välmående finns möjligheter att arbeta med personalens 

inre och yttre motivation (Morell, 2011). Inre motivation får medarbetaren när själva 

utförandet av arbetsuppgiften fyller medarbetaren med en belönande känsla. Yttre, 

även kallat extern motivation får medarbetaren genom finansiella och icke-finansiella 

belöningar. Finansiella belöningar utgörs exempelvis av lön, provision och bonusar 

medan icke-finansiella belöningar exempelvis kan vara investeringar i 

kompetensutveckling, beröm, feedback och status (Schlechter, Thompson & Bussin, 

2015). Inre motivation har visat sig vara den starkare av de två vad gäller jobbnöjdhet 

men är också den svårare av de två att framkalla (Morell, 2011). Tidigare studier visar 

att finansiella belöningar kan öka medarbetarnas externa motivation samtidigt som 

de bidra till att den inre motivationen för arbetsuppgiften minskar (Korir & Kipkebut, 

2016; Morell, 2011). Studier visar även att icke-finansiella belöningar ökar den inre 

motivationen hos individen vilket bidrar till att medarbetare som ges icke-finansiella 

belöningar tenderar att vara mer lojala med sina arbetsgivare eftersom de har en 

större grad av inre motivation (Morell, 2011; Datta, 2012).  

Inom handelsbranschen råder idag stor brist på heltidsarbete. 2015 arbetade 

närmare 50 procent av de anställda i handelsbranschen kort deltid, det vill säga 1-19 

timmar i veckan (SCB, 2015). Handelsbranschen har helt enkelt svårt att erbjuda 

heltidstjänstgöring då arbetsbelastningen varierar stort under en arbetsvecka. Många 

arbetar under flera år utan att se en utveckling i sin tjänstgöringsgrad. Konkurrensen 
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om den högre tjänstgöringsgraden blir på så sätt hårdare då de anställda konkurrerar 

med varandra. 

Denna uppsats har genomförts på ett icke vinstdrivande företag i 

detaljhandelsbranschen. Företaget är ett värdeskapande företag i offentlig sektor där 

ekonomisk konkurrens genom exempelvis lön inte har samma utrymme som i den 

privata sektorn. Företaget är därutöver verksamt i en bransch där deltidsarbete är 

vanligt förekommande. Därför är detta ett intressant företag att studera. Företaget är 

intressant att undersöka då finansiella och icke-finansiella belöningar kan vara av 

stor betydelse inom en bransch där medarbetare konkurrerar med varandra om 

högre tjänstgöringsgrad samt där motivationen hos medarbetarna inte kan stärkas 

genom finansiella belöningar i samma utsträckning som i den privata sektorn.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utforska hur finansiella och icke-finansiella belöningar 

fungerar motiverande för medarbetarna på ett icke-vinstdrivande företag. Vidare 

analyserar studien vad som får medarbetarna att känna sig uppskattade i sitt arbete. 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

• Hur resonerar medarbetarna om såväl finansiella som icke-finansiella 

belöningar? 

• Vad upplever medarbetarna motiverar dem i deras arbete? 

• Hur önskar medarbetare att uppskattning visas för deras arbetsprestationer? 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras relevant forskning inom fältet för belöningar. Forskningen 

har valts ut med hjälp av nyckelorden Reward Management, Rewards, Belöningar, 

Icke-finansiella belöningar och Finansiella belöningar. Nyckelorden har använts för 

att hitta relevant forskning i Umeå Universitetsbiblioteks databaser och EBSCO. 

Tyvärr gav de svenska nyckelorden inte resultat som kunde appliceras på den här 

studien vilket innebär att endast engelskspråkig forskning har granskats i detta 

avsnitt. 
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Finansiella och icke-finansiella belöningar 

En individ kan motiveras att genomföra sina arbetsuppgifter genom både inre och 

yttre belöningar.  Inre, även kallat interna, belöningar består i tillfredsställelsen att 

genomföra arbetsuppgiften (Morell, 2011). Externa belöningar är alla andra typer av 

belöningar som individen tar emot för att utföra arbetsuppgiften. Exempel på sådana 

finansiella belöningar är lön, sjukersättning och bonusar men det kan även innefatta 

icke-finansiella belöningar så som anställningstrygghet, kompetensutveckling, 

feedback, uppmuntran och status.  

Finansiella belöningar har inverkan på den affektiva, normativa samt organisatoriska 

motivationen hos personalen (Korir & Kipkebut, 2016). En studie från 2016 

fastställde att finansiella belöningar har en positiv inverkan på motivationen hos de 

anställda oavsett om de har en inre motivation eller inte (Hendijani, et al., 2016). 

Finansiella belöningar kan öka medarbetarnas externa motivation men samtidigt 

bidra till att den inre motivationen för arbetsuppgiften minskar (Morell, 2011). Att 

finansiella belöningar fördelas rättvist är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

belöningssystem ska få ett lyckat resultat. Om en organisation inte har en tydlig 

struktur för hur belöningar fördelas kommer belöningssystemet sannolikt att bli 

ineffektiv (Steel & Macdonnell, 2012). Om medarbetarna upplever att 

belöningssystemet är ineffektivt kan det leda till motsatt effekt; att medarbetarna blir 

mindre motiverade. Många organisationer har inte en tydlig struktur i sina 

belöningssystem vilket missgynnar organisationen när belöningssystemen inte blir 

tillräckligt implementerat i verksamheten (Brown, 2014).  

Ytterligare utmaningar med att använda sig av belöningssystem har att göra med en 

av våra största biologiska drivkrafter, medmänsklighet. Många upplever 

tillfredställelsen av att hjälpa andra som belöning nog (Steel & MacDonnell, 2012). 

En individ som gör något av medmänsklighet blir inte nödvändigtvis mer motiverade 

om de erbjuds en ekonomisk belöning. En vanligt förekommande studie av Frey och 

Oberholzer-Gee från 1997 fastslog att människor kan vara mindre villiga att hjälpa till 

när de erbjuds en mindre ekonomisk ersättning än vad de är när de inte erbjuds 

någon ersättning alls. Om den ekonomiska ersättningen inte är hög nog, kommer 

människor inte tycka att det är värt mödan även om de från början var villiga att 

hjälpa till “pro-bono” (Frey & Oberholzer-Gee, 1997). När en ekonomisk belöning 

kopplas till utförandet av en uppgift så sätts också ett värde på uppgiften. Att sätta ett 
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pris eller ett värde på en arbetsuppgift kan indikera att uppgiften är besvärlig att 

utföra trots att den i själva verket inte är det (Steel & MacDonnell, 2012). 

Inre motivation är den motivation som är svårast att förstärka och bygga upp genom 

sedvanlig kompensationsutövning. I linje med detta har även icke-finansiella 

belöningar visat sig öka den egna motivationen hos individer (Hendijani et al., 2016; 

Morell, 2011). Medarbetare tenderar även att stanna hos en arbetsgivare i större 

utsträckning när de har en inre motivation snarare än en extern motivation (Korir & 

Kipkebut, 2016). Icke-finansiella belöningar är relativt vanliga på arbetsmarknaden 

och förekommer i olika former och varianter. Fördelen med icke-finansiella 

incitament i jämförelse med finansiella incitament är effekten de har på 

medarbetarens inre motivation (Morell, 2011). Om medarbetaren kan hitta en inre 

belöning och njutning i själva arbetsuppgiften kommer hen att genomföra uppgiften 

med en större motivation jämfört med en medarbetare som genomför uppgiften 

enbart för lönen. Inre motivation har även visat sig vara den starkaste förutsägelsen 

för jobbnöjdhet (Morell, 2011). En av de största fördelarna med icke-finansiella 

belöningar är att de ökar medarbetarnas motivation och engagemang samtidigt som 

de inte har samma kostnad som finansiella belöningar (Morell, 2011). En studie 

(Schlechter, Thompson & Bussin, 2015) om förekomsten av icke-ekonomiska 

belöningars effekt på den upplevda attraktiviteten hos en arbetsgivare visar att icke-

finansiella belöningar inte ger en ökad attraktivitet när de finns beskrivna i en 

platsannons. Studien tittade främst på icke-finansiella belöningar så som balans 

mellan arbete och liv och möjlighet till lärande och karriärutveckling. Det finns även 

risker med icke-finansiella belöningar där chefer bör vara uppmärksamma på hur 

medarbetarna upplever rättvisan och rimligheten i de kompensationsprogram som 

organisationen använder sig av. Morell (2011) menar att det är viktigt att ledningen 

är transparent och öppen i sin kommunikation kring belöningssystem eller 

kompensationsprogram för att undvika att medarbetarna upplever orättvisor. 

Schlechter et al. (2015) menar att det är förvånande att icke-finansiella belöningar 

ökat markant de senaste åren och att mycket tidigare forskning visar på att det är en 

efterfrågad belöningsmetod samtidigt som deras studie visar att det inte ökar 

attraktiviteten för ett utlyst jobb.  

En artikel skriven av Haider, Aamir, Hamid och Hashim (2015) beskriver vikten av 

icke-finansiella belöningar för arbetstagarens trivsel direkt påverkar organisationers 
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framgång. Haider et al. (2015) konstaterar att arbetstagare utöver finansiella 

belöningar så som lön, förmåner och bonusar även förväntar sig olika typer av icke-

finansiella belöningar så som erkännande, status och uppskattning. Haider et al. 

(2015) menar att effekten av icke-finansiella belöningar bidrar till att förbättra 

anställdas moral och ökar deras tillfredsställelse. Författarna poängterar att icke-

finansiella belöningar kan påverka medarbetares prestation inom en organisation. 

Sammanfattningsvis blir det viktigt för verksamheter som vill implementera 

belöningar och öka den inneboende motivationen hos medarbetarna att hitta en 

balansgång mellan extern och intern motivation. Detta kan göras genom att 

kombinera icke-finansiella belöningar med finansiella belöningarna som är 

nödvändiga för att möta ekonomiska behov hos individerna. Samtidigt behöver 

ledningen reducera de negativa effekterna, exempelvis minskad motivation för 

arbetsuppgiften, som kan komma av finansiella belöningar. Risker är att om en 

organisation implementerar icke-finansiella belöningar i ett skede där de finansiella 

belöningarna inte är tillräckligt stimulerande, blir effekten av de icke-finansiella 

belöningarna inte lika lyckad som när det finns ett stimulerande finansiellt 

belöningssystem. Om en arbetsgrupp är missnöjd med sin lön och upplever den som 

låg i jämförelse med arbetsuppgifternas komplexitet, så kommer arbetsgruppen inte 

att få en mer positiv inställning till arbetsuppgiften även om de ges icke-finansiella 

belöningar. Det samma gäller om medarbetarna redan är tillräckligt motiverade och 

nöjda med arbetsuppgiften kan finansiella belöningar inverka negativt på den inre 

motivationen (Datta, 2012; Morell, 2011; Schlechter, Thompson & Bussin, 2015; Steel 

& MacDonnell, 2012; Brown, 2014). Om en finansiell belöning sätts till en 

arbetsuppgift utan någon vidare förklaring till varför kan uppgiften upplevas 

besvärligare än vad den faktiskt är (Steel & MacDonnell, 2012). Finansiella 

belöningar tycks således vara viktigare för att väcka intresse för ett arbete och en 

arbetsgivare. Icke-finansiella belöningar tycks istället vara viktigare när väl en 

anställning tagit form. Det blir också viktigt vid implementeringen av 

belöningssystem att belöningarna upplevs transparenta och rättvisa av medarbetarna 

(Steel & Macdonnell, 2012; Morell, 2011; Datta, 2012). Om det inte upplevs finnas 

någon tydlig struktur i hur belöningar delas ut i relation till prestation, blir det 

otydligt för medarbetarna vad de förväntas prestera. 
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Metod 

Under detta avsnitt kommer metodvalet för studien att presenteras. Avsnittet inleds 

med en presentation av studiens utformning följt av redogörelser för urval, 

datainsamling, bearbetning av data, analys, etik. Slutligen diskuteras studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

Studiens utformning 

För att uppfylla syftet att utforska hur finansiella och icke-finansiella belöningar 

fungerar motiverande för medarbetarna på ett icke-vinstdrivande företag samt vad 

som får medarbetarna att känna sig uppskattade i sitt arbete har en kvalitativ 

intervjustudie genomförts. Kvalitativa studier lämpar sig bäst när forskaren vill få en 

fördjupad förståelse inom ett specifikt område (Bryman, 2011). Studiens 

genomförande följde Kvales och Brinkmanns (2014) sju stadier i en 

intervjuundersökning: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering. Tematiseringen inleddes med att i relation till föreliggande studie 

besvara frågorna varför (klargörande av studiens syfte), vad (genomgång av tidigare 

forskning) och hur (besluta om lämpligt metodval i relation till studiens syfte). Ett 

syfte med tillhörande frågeställningar formulerades varpå en genomgång av tidigare 

forskning utfördes samt valet av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod valdes. En intervjuguide (bilaga 1) med en inledande del och 

två teman utarbetades för att besvara syftet. Den inledande delen innehöll 

bakgrundsfrågor bedömdes vara väsentliga för studien.  Tema 1, prestation och 

motivation, syftade till att undersöka deltagarnas upplevelse av den egna 

prestationen och motivationen för arbetet. Tema 2, lön och belöning syftade till att 

undersöka deltagarnas upplevelse av finansiella och icke-finansiella belöningar och 

lön.  

Intervjuer genomfördes, transkriberades, analyserades och verifierades. Verifieringen 

gjordes genom att under studiens gång genom fastställande av resultatets 

tillförlitlighet och trovärdighet. Det sjunde stadiet i Kvales och Brinkmanns (2014) 

rapportering utgörs av föreliggande uppsats. 

Urval 

Denna studie genomfördes på ett icke-vinstdrivande företag i detaljhandelsbranschen 

och urvalet av respondenter utgjordes därmed av anställda inom företaget. Studiens 
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syfte var att undersöka hur belöningar fungerar motiverande för medarbetarna på 

Företag X och urvalet begränsades till att inkludera medarbetare som var anställda 

som försäljare. Urvalet av respondenter gjordes tillsammans med statistiker vid 

Företag X där butiker slumpvis valdes ut från hela koncernen. Butikscheferna på de 

utvalda butikerna blev sedan ombedda att välja en medarbetare för deltagande 

intervjustudien. Detta förfarande diskuteras mer utförligt i den uppsatsens 

avslutande metoddiskussion. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjustudier 

idag vanligtvis innehåller 5–25 intervjuer och att forskaren behöver genomföra så 

många intervjuer som hen behöver för att få svar på det hen vill veta. Studien har 

genomförts inom en begränsad tidsram av tio veckor vilket inneburit att antalet 

intervjuer begränsats till fem. Eftersom pilotstudien blev lyckad inkluderades den 

samt fyra ordinarie intervjuer i datamaterialet.  

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade telefonintervjuer med 

medarbetare på Företag X. Kvalitativa intervjuer valdes eftersom de riktar intresse 

mot respondentens ståndpunkt till skillnad från kvantitativa intervjuer som snarare 

speglar forskarens intressen (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer hjälper forskaren 

att förstå världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv och skapar möjlighet 

för forskaren att hitta mening i undersökningspersonernas erfarenhet (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer liknar mer ett vardagssamtal men 

har ett specifikt syfte och utförs utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och innehåller förslag på frågor snarare än ett frågeformulär (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in och transkriberades för att underlätta 

analysen. 

Bearbetning av data 

Efter genomförd transkribering inleddes analysarbetet genom kodning (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Kodning är den vanligaste formen av dataanalys och innebär att 

forskaren knyter samman ett eller flera nyckelord i en text för att senare kunna 

identifiera ett uttalande. Detta gör forskaren genom att först läsa igenom 

datamaterialet och kategoriserar relevanta avsnitt för att sedan kombinera och koda 

om olika kategoriavsnitt (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen av resultatet har följt 

Hardings (2013) fyra steg för kodning; identifiera kategorier vid första läsningen, 

notera koder i utskrifterna, granska koderna och revidera kategorierna samt leta efter 
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teman och resultat i varje kategori. Sex kategorier identifierades; kollegialt stöd, 

(o)synlig ledning, lön och belöningar, tjänstgöringsgrad och karriär, 

arbetsplatslärande och prestationsdämpare. 

Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram etiska frågor kopplade till de sju 

forskningsstadierna som denna studie har följt. I samband med tematiseringen bör 

forskaren fundera över om intervjuundersökningen kan förbättra situationen som de 

studerade människorna befinner sig i samt över kunskapen som det vetenskapliga 

värdet syftar till att finna. Under planeringsfasen ska forskaren erhålla 

respondenternas samtycke till deltagande i studien samt överväga de konsekvenser 

som kan uppstå för deltagarna i följderna av studien. Detta gäller även för 

intervjusituationen då respondenterna kan uppleva personliga konsekvenser under 

och efter intervjun. Under utskriftsstadiet är det viktigt att forskaren säkrar 

respondenternas konfidentialitet och att transkriberingen är utförd på sådant sätt att 

det representerar det respondenterna verkligen sagt. I analysstadiet behöver 

forskaren fundera över hur djupt intervjuerna kan analyseras och om 

intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkats. När det 

kommer till etik och verifiering är det forskarens skyldighet att säkerställa att 

kunskapen som redovisas är sann och verifierad så långt det går. I det sista stadiet, 

rapportering, blir frågor om konfidentialitet och konsekvenser för intervjupersonerna 

återigen aktuella (Kvale & Brinkmann, 2014). Under genomförandet av denna studie 

har dessa etiska frågor funnits med i alla sju delar. Under tematiseringen 

konstaterades det att denna studie var viktig för personalen på Företag X där det 

tidigare inte gjorts någon studie om hur medarbetare upplever finansiella och icke-

finansiella belöningar. Studien kunde alltså bidra med viktig kunskap till 

medarbetare och chefer på Företag X. Under planerings- och intervjustadiet 

informerades respondenterna om deras frivillighet till deltagande samt 

konfidentialiteten kring deras deltagande. Utskrifterna av intervjupersonernas 

uttalanden gjordes på ett så noggrant sätt som det varit möjligt, där varje ord och 

mening fördes från ljudfil till skrift. I genomförandet av analysen gavs 

respondenterna inte inflytande över hur deras uttalanden tolkades då tidsramen för 

denna studie inte var tillräcklig för att invänta respondenternas godkännanden. I 

verifierings- och rapporteringsstadierna anonymiseras respondenternas deltagande 

genom att vare sig butikstillhörighet, namn, ålder, kön eller roll har nämnt studien.  
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Även Bryman (2011) lyfter fram etiska principer som forskning bör förhålla sig till vid 

genomförandet av en studie: Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera berörda respondenter om den aktuella forskningen och syftet med den. 

Respondenterna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att dra 

sig ur. Vidare beskriver Bryman (2011) samtyckeskravet som en viktigt etisk princip. 

Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet innebär att respondenterna själva har 

rätt att bestämma över sitt deltagande och att uppgifter om deltagarna ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Den sista etiska principen som Bryman (2011) 

lyfter fram är nyttjandekravet. Detta innebär att den data som samlas in om enskilda 

individer endast kommer att användas för forskningens ändamål. Samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet säkerställdes i denna studie genom alla respondenter 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta sitt deltagande i studien. Respondenterna informerades även om att deras 

intervjuer spelades in men att ljudfilerna raderades efter att transkriberingen 

genomförts och respondenternas svar anonymiserats. Respondenterna informerades 

även om att den data som samlades in inte skulle användas i något annat syfte än det 

denna studie var ämnad för. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett kriterium för bedömning av kvalitativa undersökningar som 

delas in i fyra delkriterier; Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet i resultatet innebär att 

forskningen följt de regler som nämns i etikavsnittet ovan samt att deltagarna i 

studien ges möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på rimligt 

sätt. Överförbarhet undersöker möjligheten i att överföra resultatet till andra 

sammanhang. Pålitlighet innebär i detta avseende att forskaren redogör för alla delar 

av forskningsprocessen. En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren 

försöker säkerställa att hen agerat i god tro.  

För att säkerställa denna studies överförbarhet har studiens utformning och resultat 

presenterats på så sätt att det fanns möjlighet att överföra resultatet till andra 

sammanhang. Denna studie har genomförts i handelsbranschen och givet att det 

studerade företaget delar många likheter med andra företag i branschen bör 

resultatet också vara överförbart till verksamheter inom samma bransch. I detta 

metodavsnitt samt i metoddiskussionen har alla delar av forskningsprocessen i 
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studien presenterats och diskuterats i enlighet med pålitlighetskriteriet. För att styrka 

och konfirmera har ett förhållningssätt använts för att försöka säkerställa att 

forskarens egna värderingar inte påverkat utförandet av eller slutsatserna i studien 

(Bryman, 2011). Förhållningssättet har inneburit att ständigt skilja på vad som är 

forskarens egna uppfattning och vad som är respondenternas upplevelse. 

Resultat  

I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten utifrån de sex kategorier som 

identifierats i samband med analysen av datamaterialet; kollegialt stöd, (o)synlig 

ledning, lön och belöningar, tjänstgöringsgrad och karriär, arbetsplatslärande och 

prestationsdämpare. 

Kollegialt stöd  

Respondenterna beskriver en stor samhörighet och god gemenskap med sina kollegor 

vilket upplevs som motiverande. Det är självklart för respondenterna att ställa upp 

för gruppen och hjälpa varandra i det dagliga arbetet. En respondent beskriver att det 

som betyder mest för hen är “mina kollegor [...] och gott umgänge” (Respondent A). 

En annan respondent menar det är självklart att ställa upp för sina kollegor “för jag 

vet att de ställer upp om jag är borta. Lojalitet tillsammans” (Respondent B). 

Ytterligare en respondent säger att “det som motiverar är gemenskapen och att göra 

det för gruppen” (Respondent C). Respondenterna lyfter även fram arbetsglädjen 

som en stor del i varför de trivs med sitt arbete. En respondent säger “det känns alltid 

kul att komma och träffa kollegor” (Respondent E). Det kollegiala stödet beskrivs 

också som en icke-finansiell belöning, som arbetsgivaren gärna kan få ta efter:  

Belöning är ju mycket återkopplingar, att det är tydligt vad som är bra när 

man gör saker som är bra eller att gruppen i sig kan få belöning för att vi gör 

någonting bra tillsammans. Egentligen tycker jag det ska vara mer såna 

saker. Jag tycker det känns som man ska ge så mycket man kan utan att få 

någonting tillbaka. Om man tänker på företagsmässigt så jag får ju mest 

belöning från mina arbetskamrater som är duktiga på att säga saker som man 

blir glad för där man har bra kommunikation. Men just från företaget så 

tycker jag inte det är så bra belöning (Respondent A). 

En annan respondent menar att hen tillsammans med sina kollegor arbetar med 

beröm och positiva återkopplingar:  
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Det är något vi pratar om och försöker göra, säga när någon gör ett bra jobb. 

Jag tycker ändå att vi är på rätt väg. Vi är ganska duktiga att återkoppla om 

bra grejer. Vi har blivit bättre. Det blir helt klart en effekt, det märks på 

stämningen. Alla tycker det är roligare att jobba. Det ger energi (Respondent 

B).  

Det är alltså det kollegorna som utgör det största stödet och för respondenterna. Det 

går också att se att kollegorna driver på varandra och motiverar varandra att fortsätta 

utföra ett bra arbete. Arbetsglädjen och gemenskapen är det som har störst inverkan 

på att respondenterna trivs med sitt arbete. 

(O)synlig ledning 

Det framkommer att respondenterna inte upplever samma stöd i forma av beröm och 

uppmuntran från arbetsgivaren som de gör från sina kollegor. Det upplevs främst 

vara kollegorna som stödjer varandra i det dagliga arbetet, respondenterna nämner 

inte arbetsgivaren som aktiv i att ge beröm och återkoppling. En respondent berättar 

till exempel att “från chefen hör man inte så mycket” (Respondent A). En annan 

respondent säger:  

Jag hade nog velat ha mer icke-finansiella belöningar från min förra chef. Jag 

upplevde att det var svårt att veta om jag gjorde ett bra jobb eller inte, 

speciellt i början. Hur man låg till och vad de tyckte. Sen när jag pratade om 

kontraktet [tjänstgöringsgraden] och sa att om det inte händer något så 

kommer jag försöka hitta något annat för det går inte att leva så, då fick jag 

höra att jag var så duktig och att jag inte skulle lämna dem. Och då blev jag 

lite förvånad. Jag fick be om det lite (Respondent D).  

Chefsleden upplevs alltså vara relativt osynliga i arbetsvardagen:  

Vi har en områdeschef där jag kan tycka att butikschefen är ju vår chef men 

jag kan tycka att [även om] de informerar till områdeschefen men då kan jag 

tycka att områdeschefen emellanåt också kunde prata med hela gruppen på 

butiken och informera lite vad han eller hon känner istället. Eftersom de 

ändå är här en gång i månaden kan jag tycka att det hade varit trevligt att 

höra vad de säger direkt från deras mun istället för via en butikschef. [Det 

skulle ge] en närmare koppling till företaget (Respondent A).  
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En annan respondent säger “chefen undanhöll information för att hen tyckte att vi 

skulle komma till hen och fråga efter den och det är inte lätt att fråga efter något om 

man inte vet vad man ska fråga efter” (Respondent C).  

Resultatet visar att det har stor betydelse att som medarbetare bli sedd och bekräftad 

av chefer i olika delar av organisationen. Det upplevs även finnas en avsaknad av 

inkludering och delaktighet i information och beslut från ledningen. O i osynlighet är 

satt i parentes i detta avsnitt för att förtydliga att de närmsta cheferna är närvarande i 

arbetsvardagen och därmed synliga för medarbetarna. Däremot är de närmsta 

cheferna och högre chefer osynliga på så vis att medarbetarna önskar mer 

uppmärksamhet och bekräftelse. 

Lön och andra belöningar 

Respondenterna menar att lönen är för låg med tanke på den mängd hot och våld 

som förekommer i arbetet. En respondent säger “jag tycker att lönen är låg och att vi 

har dålig utbildning på hot och våld som man ska utsätta sig själv för. [Hot och våld] 

har vi inte ersättning för” (Respondent A). Resultatet visar även att det finns en 

uppfattning om att lönerna varierar beroende på var i landet man jobbar. En 

respondent säger:  

Jag tycker att vi har dålig lön över lag. Det skiljer mellan vår butik och 

Stockholm. Stockholmspriset är dyrare säger de men där jag bor är ju på en 

mindre ort [och därför har vi en lägre lön än vad de har i 

Stockholmsområdet]. Vi är lågavlönade och att det varierar inom företaget 

(Respondent B).  

En annan respondent lyfter också upp skillnader i lönerna och berättar att “jag fick 

veta på vårt fackmöte när vi slagit ihop statistik från två områden för de senaste två 

åren, att då kunde man se att det ena området låg allmänt högre än det andra 

området” (Respondent C). Vidare menar respondenterna att lönesättningen inte 

upplevs individuell, vilket företaget menar att den ska vara. Det beskrivs också att det 

inte finns några lönekriterier att förhålla sig till vid löneförhandling. En respondent 

säger dessutom att “[vid lönerevisionen] handlar [det] om så små skillnader. I 

dagsläget får inte de nya [nyanställda] så mycket mindre som det var förut. Men då är 

högsta lönen ändå för låg” (Respondent B). En annan respondent säger att “jag tycker 

det ges för lite möjlighet att påverka och att få ett bra påslag för vad man behöver 

prestera” (Respondent A). Det finns också upplevelser av att det inte finns någon 
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möjlighet att påverka lönesättningen, “nej, det handlar om någon krona hit eller dit. 

Jag kan inte sätta press för det finns ingen konkurrens. Det är bara att acceptera och 

gilla läget” (Respondent B). En upplevelse är också att det kommer tomma löften om 

lönehöjningar från arbetsgivaren: 

Jag har blivit lovad högre lön två gånger men inte fått av olika anledningar. 

Första gången var det att jag skulle sitta i ledningsgruppen ett halvår innan 

jag kunde få högre lön men när det halvåret hade gått hände ingenting och 

efter ytterligare en månad fick jag fråga och sen var det bara muntligt så då 

blev det ingenting. Sen gick det fyra månader till och sen fick jag en liten 

höjning men bara från det datumet och då kändes det som att jag presterat 

för ingenting och det kändes inte bra när jag förväntat mig någonting annat. 

Den här gången skulle jag fått högre lön vid årsskiftet men då var det rörigt 

på lönekontoret så då blev det ingenting, det kom bort (Respondent C). 

Som resultatet indikerat så saknar många respondenter belöningar kopplade till 

prestation från företaget. Respondenterna diskuterade dock olika typer av befintliga 

belöningar men resonerade också om hur organisationen skulle kunna jobba med 

uppskattning på olika sätt. Den befintliga belöning som respondenterna lyfter som 

den vanligaste utöver lön är att arbetsgruppen får 500 kronor per person i 

trivselpengar om de klarar av ett visst antal ålderskontroller under ett år utförda av 

ett undersökningsföretag. Denna belöning ses som problematisk då den upplevs som 

en individuell bestraffning när någon medarbetare misslyckas med ålderskontrollen. 

Det framkommer även att det upplevs som orättvist att hela arbetsgruppen blir 

bestraffad för en individs misstag. En respondent förklarar:  

Idag har vi, om man klarar kontrollen så får man 500 kr extra per person att 

gå ut och äta för och är det då en person som råkar göra fel på det så skiter 

det sig. Men alla andra som har kämpat och gjort rätt blir också utan. Man 

kämpar hela tiden med att allting ska gå bra, den personen blir ju ganska 

utsatt egentligen. Den blir uthängd och det blir en bestraffning mot alla som 

gjort ett bra jobb (Respondent A).  

En annan respondent upplever att de belöningar som kommer från företaget inte 

motiverar eftersom alla butiker får samma belöningar trots att de presterar olika: 

“Dom kan ju inte bara belöna enskilda butiker. Men då skulle jag ju hellre se att vi 

som sliter extra hårt vid högtider som jul och nyår att man kan lägga på ett lönetillägg 
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när det är lite körigt, dubbla lönen eller så. Mer butiksanpassat än på organisatorisk 

nivå” (Respondent B). 

Tjänstgöringsgrad och karriär 

Det finns en uppfattning om att det är svårt att få högre tjänstgöringsgrad, det som 

respondenterna refererar till som kontrakt, i arbete. De flesta respondenterna har 

börjat med en låg tjänstgöringsgrad och sedan, i vissa fall, arbetat sig upp till en 

högre eller hundraprocentig tjänstgöringsgrad. En respondent säger “det är ett jobb 

[där] man kan, om man har tur, få ett högre kontrakt. Jag har kämpat mig igenom 

[åren och] så [har] jag fått högre kontrakt till slut” (Respondent B). En annan 

respondent förklarar; ”jag har jobbat sex år och har femtio procent. Det blir mycket 

jobba helg för mig och jobba på andra butiker […] Jag har en lön jag kan leva på men 

utöver fasta kostnader och leverne, det blir inte jättemycket pengar över” 

(Respondent E).  

Att tilldelas en högre tjänstgöringsgrad är något som flera respondenter lyfter som en 

typ av belöning. En respondent säger: 

När man får högre kontrakt. Jag har verkligen bett om att få högre kontrakt 

och många andra vill också [ha högre kontrakt]. Får man det då så är det en 

bekräftelse på att man gör bra ifrån sig. Att ha som mål att uppnå att man får 

det. Jag tycker att kontraktshöjning är en typ av belöning (Respondent D).  

Att ges högre tjänstgöringsgrad ökar också känslan av inkludering i arbetsgruppen, 

delaktighet och upplevelsen av ökad kontroll. En respondent säger “de små 

kontrakten är störiga, man får så korta pass, ibland kommer man in på tre timmar, 

det är irriterande” (Respondent D). En annan respondent lyfter också upp känslan av 

att vara delaktig och att ha kontroll och säger att när hen fått ett högre kontrakt så 

uppskattar hen ”delaktighet och mycket ansvar, jag blir involverad och tycker om att 

ha koll” (Respondent C). 

Även om det upplevs svårt att få en hög tjänstgöringsgrad och en stabil ekonomi så 

upplever respondenterna att det är en trygg anställning. En respondent förklarar: 

“Det är en trygg arbetsplats och det känns inte som det kommer gå i konkurs. Man 

har fast tjänst. Även om jag flyttar så kan jag hitta en annan butik att jobba på. Känns 

som man alltid har ett jobb” (Respondent E). 
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En annan respondent menar att det är motiverande att det finns goda möjligheter att 

nå högre befattningar inom företaget, hen säger: ”Det finns möjlighet att klättra högt 

och det är du själv som väljer hur långt du vill gå och vilken väg du vill ta. Det är väl 

det, man vet att man har mycket möjligheter om man vill. Det är det som motiverar 

mig. Jag känner mig inte fast” (Respondent D).  

Det finns alltså en utbredd uppfattning om att en högre tjänstgöringsgrad är en 

belöning på bra prestation. Det upplevs även finnas upplevelser om att då en får 

högre tjänstgöringsgrad så blir en mer inkluderad och delaktig i arbetsgruppen. Trots 

att respondenterna upplever att det är svårt att få en högre tjänstgöringsgrad så 

indikerar de att anställningen känns trygg. 

Arbetsplatslärande 

Flera respondenter uttrycker att de ständigt lär sig ny kunskap i sitt arbete och att de 

motiveras av att dela kunskapen med sina kollegor. En respondent beskriver att det 

finns möjlighet till kompetensutveckling i vardagen “när man fortfarande kan lära sig 

något och diskutera intensivt om en produkt. [Det ger] kompetensutvecklingen och 

kunskap” (Respondent E). Samma respondent säger också att “där jag är kan jag lära 

mig väldigt mycket, väldigt brett och jag tycker det är kul med service, kunder och 

sånt” (Respondent E). En annan respondent säger att “jag tycker det är kul att se hur 

andra jobbar på andra butiker så man får en inblick i vad man kan hitta som är bra 

och dåligt. Vad man kan ta med sig och vad man kan ta med sig dit som är bra. Mest 

utbyte av bra sätt att arbeta på” (Respondent A). Samma respondent säger även att 

“[med] kollegorna [...] delar [man] med sig av kunskaper” (Respondent A). 

Respondenterna upplever även att kundmöten ibland kan vara utmanande och att en 

kan växa som person när envågar prova något nytt “[det är roligt att] våga utmana sig 

själv ibland i de svårare kundmötena och våga ta ett steg extra. Då växer ju jag som 

människa” (Respondent C). En annan respondent upplever också att hen ibland 

måste utmana sig själv men att det är någonting som är positivt med arbetet: “Ju mer 

man går utanför sig själv och försöker anstränga sig för att göra det lilla extra får man 

ofta snabbt tillbaka och det blir som en snöboll” (respondent E). Det upplevs alltså 

vara ett ständigt lärande och utvecklande för medarbetarna på Företag X. Den mest 

utbredda kompetensutvecklingen är när kollegor delar med sig av kunskap 

sinsemellan. Det upplevs även vara stimulerande för medarbetarna att ständigt 

kunna och behöva lära sig ny kunskap. 
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Prestationsdämpare 

Flera respondenter ser sig själva som högpresterande. De ger intryck av att vara 

trygga i sina arbetsuppgifter och nöjda med sin egen prestation. En respondent säger 

att “man försöker ju högprestera, jag tror att jag ger det mesta av mig själv” 

(Respondent B). En annan respondent menar att “jag har bra överblick och kan 

många saker. Vet vad som behöver prioriteras och jag har bra kommunikation med 

mina kollegor” (Respondent A). Trots att respondenterna ser sig själva som 

högpresterande menar de att de skulle prestera ännu högre om de fick bättre 

förutsättningar från företaget eller om den högre prestationen skulle löna sig bättre. 

En respondent menar att “det är viktigt att det fungerar i tidsplanen med hur lång tid 

administrativt arbete och kund och lagerarbete, att det fungerade. Att det är väl 

övervägt” (Respondent A). En annan respondent tycker också att förutsättningar 

saknas för att prestera på en sådan nivå som hen skulle vilja: “Motivera eller hindra, 

jag vet inte. Det som gör att jag inte presterar så mycket som jag skulle kunna göra är 

tidsmässigt att man ofta börjar på en uppgift men så blir man avbruten så man 

hinner inte med så mycket som man skulle vilja” (Respondent C). En respondent 

menar att det som hindrar hen är “lön och högre kontrakt. Jag vet att jag är 

uppskattad men jag får ändå inte högre kontrakt. Jag är ju inte här så ofta [att jag kan 

prestera] heller” (Respondent E). En annan respondent menar att hen skulle prestera 

mer om hen fick mera belöningar: ”Känner man att man får något extra, det skulle 

alla kunna lägga i en växel till. Något utöver” (Respondent B). Medarbetarna på 

Företag X upplever sig själva vara högpresterande trots att de indikerar att de har 

mer att ge om de fick mer för mödan. Respondenterna upplever att de 

arbetsuppgifter som ska utföras inte hinns med vilket de påpekar skulle behövas 

förbättras. Här speglas även avsaknaden av motivation genom finansiella 

belöningarna som en prestationsdämpare. 

Analys 

I detta analysavsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån den tidigare 

forskningen. 

Finansiella och icke-finansiella belöningar  

En individ kan motiveras att genomföra sina arbetsuppgifter genom inre och yttre 

belöningar (Morell, 2011). De inre och yttre belöningarna kan i sin tur påverka 
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individens inre och yttre motivation (Hendijani et al., 2016). Människor upplever 

även en inneboende tillfredställelse då de hjälper andra (Steel & MacDonnell, 2012). 

Resultatet visar att medarbetarna hittar sin inre motivation genom den 

tillfredsställelse de känner då de utför sina arbetsuppgifter. Viktiga faktorer för att 

trivas är framförallt den gemenskap de känner gentemot sina kollegor och den 

tillfredsställelse de får av att hjälpa sina kunder. Eftersom Företag X är ett 

värdeskapande företag blir arbetsuppgifterna och värderingarna i företaget en stor 

del av medarbetarnas vardag. Forskning på fältet visar också att icke-finansiella 

belöningar ibland inte ger den effekt som önskas om de finansiella belöningarna inte 

är tillräckliga för att medarbetarna ska uppleva ekonomisk trygghet (Datta, 2012; 

Morell, 2011; Korir & Kipkebut, 2016). Användandet av icke-finansiella belöningar 

riskerar att misslyckas om de finansiella belöningarna inte är tillräckligt stimulerande 

(Datta, 2012; Morell, 2011; Brown, 2014). Resultatet visar, i linje med detta, att alla 

respondenter upplever en missnöjdhet med lönerna inom verksamheten vilket på sikt 

även riskerar att påverka medarbetarnas upplevelse av intern motivation. Lönen är 

den största externa motivatorn som medarbetarna har. Eftersom det fanns ett 

missnöje bland medarbetarna med löneläget kan det till slut innebära att 

medarbetarnas interna motivation till arbetsuppgifterna minskar, oavsett hur mycket 

icke-finansiella belöningar de får (Datta, 2012; Morell, 2011). Haider et al. (2015) 

menar att arbetstagare utöver finansiella belöningar så som lön, förmåner och 

bonusar även förväntar sig olika typer av icke-finansiella belöningar så som 

erkännande, status och uppskattning. De menar vidare att effekten av icke-finansiella 

belöningar bidrar till att förbättra anställdas moral och ökar deras tillfredsställelse. 

Eftersom majoriteten av respondenterna snarare upplevde intern motivation genom 

beröm och uppmuntran från kollegor än från närmsta chef kan den nuvarande 

interna motivationen minska om de inte upplever att de icke-finansiella belöningarna 

kommer från arbetsgivaren. På samma sätt kan en låg tjänstgöringsgrad och 

avsaknad av höjning av densamma skapa en känsla av att inte bli inkluderad och att 

inte ha samma status som andra medarbetare.  Flera forskare (Steel & Macdonnell, 

2012; Morell, 2011; Datta, 2012) understryker vikten i att det finns en transparens i 

hur belöningar delas ut eller hur belöningssystem upprättas. Resultatet av studien 

visar att det finns en upplevd orättvisa i hur extra trivselpengarna delas ut där varje 

butik förväntas klara ett antal kontroller på ett år utförda av ett 

undersökningsföretag. Respondenterna upplever att om en person inte klarar av 



 

18 
 

uppdraget så bestraffas alla medarbetare på butiken trots att de har utfört uppdraget 

på ett riktigt sätt. Belöningen, extra trivselpengar, är tydlig från företaget men 

upplevs ändå som orättvis så de övriga individerna anser sig förtjäna belöningen 

eftersom de utfört uppdraget utan misstag. Följden av detta kan bli att när 

belöningen upplevs orättvis kan motivationen att utföra kontrollen minskar och 

antalet som misslyckas med uppdraget ökar (Steel & Macdonnell, 2012).  

Resultatet visar vidare att alla medarbetare är nöjda med sina arbetsuppgifter och 

trivs med sitt arbete. Detta är intressant ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv då 

Företag X sannolikt har goda ambassadörer i sina medarbetare när det kommer till 

att förmedla att Företag X är en god arbetsgivare. Även om Företag X väljer att satsa 

mer på icke-finansiella belöningar och på något sätt göra det synligt för omvärlden så 

kommer det att vara befintliga medarbetares uppfattning som kommer gynna 

arbetsgivarvarumärket snarare än förekomsten av icke-finansiella belöningar 

(Schlechter, Thompson & Bussin, 2015).  

Sammanfattningsvis verkar det alltså finnas en god intern motivation hos 

medarbetarna på Företag X där medarbetarna motiveras av den tillfredsställelse de 

får av arbetsuppgifterna och uppdraget. Detta är en positiv upptäckt då medarbetare 

tenderar att stanna hos en arbetsgivare i större utsträckning när de har en inre 

motivation snarare än en extern motivation (Korir & Kipkebut, 2016). Medarbetarna 

upplever att de får icke-finansiella belöningar i form av stöd på en kollegial nivå men 

de uttrycker att det inte förekommer stöd i samma utsträckning från ledningen. 

Medarbetarna upplever också att den externa motivationen är bristfällig då lönen 

beskrivs som för låg i jämförelse med arbetsuppgifternas komplexitet och den 

hotfulla miljön som medarbetarna ibland befinner sig i. I framtiden kan den låga 

finansiella belöningen komma att påverka den inre motivationen framförallt eftersom 

den största källan till inre motivation inte finns på ledningsnivå (Datta, 2012; Morell, 

2011). Medarbetarna upplever även en orättvisa i hur belöningar fördelas vilket även 

det kan komma att minska motivationen hos medarbetarna (Steel & Macdonnell, 

2012). 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att utforska hur finansiella och icke-finansiella 

belöningar fungerar motiverande för medarbetarna på ett icke-vinstdrivande företag. 

Vidare analyserade studien vad som fick medarbetarna att känna sig uppskattade i 
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sitt arbete. I denna diskussion kommer en resultatdiskussion presenteras utifrån 

studiens tre forskningsfrågor: Hur resonerar medarbetarna såväl finansiella som 

icke-finansiella belöningar? Vad upplever medarbetarna motiverar dem i deras 

arbete? och Hur önskar medarbetare att uppskattning visas för deras 

arbetsprestationer? I detta avsnitt kommer även en metoddiskussion att föras. 

Slutligen kommer centrala slutsatser och förslag till vidare forskning att lyftas. 

Resultatdiskussion 

Hur resonerar medarbetarna såväl finansiella som icke-finansiella belöningar? 

Resultatet visar att den vanligaste förekommande finansiella belöningen är lön. 

Utöver det upplever medarbetarna på Företag X att den största finansiella 

belöningen de kan få är en högre tjänstgöringsgrad. I de flesta organisationer 

förekommer inte kort deltidsarbete, det vill säga arbete under 19 timmar per vecka. 

Däremot är det vanligt förekommande i handelsbranschen (SCB, 2015). Det är svårt 

för verksamheter i handelsbranschen att erbjuda alla sina anställda hundraprocentig 

tjänstgöring. Det blir därför en typ av belöning för de anställda när de tilldelas högre 

tjänstgöringsgrad eftersom inte alla medarbetare kan ges samma tjänstgöringsgrad. 

Den vanligast förekommande icke-finansiella belöningen är det kollegiala stödet som 

medarbetarna upplever från sina kollegor.  Medarbetarna får arbetsglädje och 

motivation av sina kollegor, som berömmer varandra vid bra utfört arbete. Det 

framkommer att även om de icke-finansiella belöningarna fungerar på ett 

motiverande sätt för medarbetarna så behöver arbetsgrupperna bli bättre på att 

arbeta med feedback i en större utsträckning än vad som förekommer i nuläget. 

Resultatet visar vidare att medarbetarna saknar icke-finansiella belöningar från den 

närmsta chefen och även från ledningen. Det framkommer att medarbetarna till viss 

del upplever ett frånvarande ledarskap där chefer inte varit närvarande och att 

information inte har förmedlats i den utsträckning som upplevts nödvändig. 

Vad upplever medarbetarna motiverar dem i deras arbete? 

Resultatet visar att medarbetarna lyfte tre faktorer som motiverande i deras arbete. 

Främst är det gemenskapen med kollegorna, i andra hand den kunskap som 

kollegorna delar sinsemellan och det faktum att medarbetarna alltid kan lära sig ny 

kunskap. Slutligen är det tillfredsställelsen i att hjälpa kunder som upplevs som 

motiverande. Medarbetarna upplever tillfredsställelse när de hjälper både kunder och 

kollegor. Medarbetarna ser sig själva som högpresterande men anser ändå att de 
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skulle prestera ännu mer om det fanns bättre förutsättningar för prestation. De 

främsta prestationsdämparna är att det inte ges optimala förutsättningar för 

medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. Det upplevs som att arbetsuppgifter 

ofta blir avbrutna och att medarbetarna ständigt behöver prioritera. Ytterligare en 

prestationsdämpare är att det inte ges några belöningar kopplade till individuell 

prestation. Lönerevisionen upplevs inte vara något som ger medarbetarna extra 

motivation då den finansiella belöningen ses som för liten. 

Hur önskar medarbetare att uppskattning visas för deras arbetsprestationer? 

Resultatet visar att respondenterna främst anser att den ekonomiska ersättningen i 

form av lön är för liten. Resultatet visar att lön och dess signalvärde är viktigt och att 

det också blir viktigt att lönepolitiska utfästelser som görs uppfylls. Det framkommer 

även att lönerevisionen upplevs omotiverade på så sätt att medarbetarna tilldelas 

ungefär lika stor del av lönepotten oavsett prestation. Den individuella 

lönesättningen ska fungera motiverande för medarbetarna och få dem att prestera 

mer i sitt arbete. Företag X och andra aktörer inom handelsbranschen bör därför 

fundera över om det går att ta fram lönekriterier som underlättar för medarbetarna 

att se att deras prestation gör skillnad lönemässigt. Medarbetarna upplever även att 

de behöver utveckla sin förmåga att ge varandra icke-finansiella belöningar även om 

de idag kommit en bit på vägen. Medarbetarna saknar icke-finansiella och finansiella 

belöningar från ledningen där det i vissa fall framkommer att de närmsta cheferna 

har ett frånvarande ledarskap. Respondenterna upplever att cheferna ibland inte ger 

den bekräftelse som medarbetarna vill ha och att de ibland behöver be om 

bekräftelse. Medarbetarna saknar även mer bekräftelse från ledningen i form av 

kommunikation med högre uppsatta chefer. Eftersom chefer har ett symbolvärde blir 

det problematiskt om ledningen upplevs vara frånvarande. Ledningen bör inte 

underskatta värdet i att som medarbetare bli sedd och bekräftad av högre chefer. För 

Företag X blir det därför viktigt att analysera i vilken mån chefer på olika nivåer 

arbeta med att själva bli synligare och att synliggöra medarbetare i deras vardagliga 

arbete. Om en chef inte ser sina medarbetares arbete blir det svårt att ge riktig 

återkoppling. Eftersom forskning visar att medarbetarna kan bli mindre motiverade 

om de upplever belöningar som orättvisa kan det här även bli problematiskt om 

cheferna exempelvis ser och berömmer medarbetare med hög tjänstgöringsgrad i 

större utsträckning än vad de gör de som har låg tjänstgöringsgrad (Steel & 

Macdonnell, 2012; Morell, 2011; Datta, 2012). 
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Centrala slutsatser 

De centrala slutsatserna i denna studie är att medarbetarna på Företag X trivs bra 

med sina arbetsuppgifter och sina kollegor. Medarbetarna upplever en inre 

motivation till sina arbetsuppgifter vilket är mycket tack vara det kollegiala stödet. 

Studiens resultat visar vidare att medarbetarna önskar mer finansiella och icke-

finansiella belöningar, främst önskas mer individuellt stöd från ledningen men också 

mer individuella finansiella belöningar. Medarbetarna upplever att ledarskapet till 

viss del kan kännas frånvarande. Här har Företag X en utvecklingsmöjlighet att 

stärka sitt ledarskap och på så sätt skapa bättre förutsättningar för inre motivation. 

Vad gäller finansiella belöningar finns ett väldigt litet utrymmer för ett 

värdeskapande företag, som Företag X, att med ekonomiska medel belöna sina 

medarbetare. Här blir det viktigt att hitta små medel som gör stor skillnad. 

Förslagsvis att ta fram lönekriterier som förtydligar för medarbetarna hur 

lönesättningen kan baseras utifrån prestation. På så sätt kan det bli tydligare för 

medarbetarna vad de förväntas utveckla och förbättra för att på sikt få en högre lön. 

En annan central slutsats är att högre tjänstgöring upplevs som en belöning. 

Resultatet visar inte hur högre tjänstgöring fördelas men där kan det vara bra för 

Företag X att se över hur tjänstgöringsgraden fastställs då det finns risk att 

fördelningen upplevs orättvis jämtemot de anställda. 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte har semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

genomförts. Studiens utformning har följt Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier 

för en intervjuundersökning. De sju stadierna, tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering, har underlättat genomförandet då de 

upplevts som en bra referensram vid genomförandet av en kvalitativ intervjustudie. 

För att underlätta genomförandet av intervjuerna togs en intervjuguide fram som 

fungerade som ett gott stöd vid genomförandet av intervjuerna. Att använda 

semistrukturerade intervjuer underlättade genomförandet då det ibland behövde 

ställas följdfrågor till respondenterna för att få rikliga svar på frågorna. Urvalet har 

gjort med hjälp av statistiker på Företag X på så sätt att statistikerna valde ut butiker 

som jag sedan kontaktade eller blev kontaktad av för att boka in intervju. Det kan ses 

som problematiskt att de respondenter som deltog valdes ut av sina chefer. Det kan 

spekuleras att de utvalda respondenterna valdes ut för att de är lojala mot företaget, 



 

22 
 

men det är svårt att säkerställa. Det blir även problematiskt att säkerställa om 

deltagandet var frivilligt eller om respondenterna som valdes ut av sina chefer på 

något sätt blev beordrade. Tendenserna i materialet visar dock på att dom flesta 

respondenterna vågade uttrycka kritik.  Urvalsprocessen tycks därför inte ha påverkat 

respondenternas vilja att peka på både positiva och negativa aspekter med företagets 

belöningssystem. Den första intervjun var en pilotintervju som genomfördes med en 

medarbetare på Företag X som inte var inkluderad i urvalsgruppen. Därutöver 

genomfördes fyra intervjuer. Sannolikt hade fler intervjuer givit ett bredare och mer 

djupgående material men i och med att tidsramen för genomförandet av studien var 

tio veckor fanns inte utrymme att genomföra fler intervjuer. Att genomföra 

intervjuerna över telefon var något problematiskt då det ibland uppstod situationer 

där jag och respondenten pratade i munnen på varandra och respondenten blev då 

tvungen att upprepa vad hen hade sagt. Om respondenterna funnit på en nära 

geografisk plats hade intervjuerna med fördel utförts i verkliga livet istället för över 

telefon. Data som samlats in bearbetades genom kodning. Det kodade materialet 

analyserades sedan enligt Hardings (2013) fyra steg för kodning: identifiera 

kategorier vid första läsningen, notera koder i utskrifterna, granska koderna och 

revidera kategorierna samt leta efter teman och resultat i varje kategori. Sex 

kategorier identifierades; kollegialt stöd, osynlig ledning, lön och belöningar, 

tjänstgöringsgrad och karriär, arbetsplatslärande och prestationsdämpare. 

Kategorierna presenterades sedan i resultatet. Det fanns delar i datamaterialet som 

inte presenterades i resultatet då det inte ansågs vara relevant för studien. Eftersom 

intervjuerna var semistrukturerade hamnade respondenterna ibland på fel spår och 

det som framkom som inte ansågs beröra motivation eller belöningar valdes därför 

att uteslutas. Eftersom respondenterna valdes ut av sina chefer fick de inget följebrev 

skickat till sig. Istället lästes de etiska principerna upp för varje respondent i 

samband med genomförande av intervjuerna. Respondenterna genomförde inte 

heller någon respondentvalidering vilket kan upplevas som problematiskt då de inte 

själva fick godkänna att jag uppfattat dem rätt i vad de sagt. Studiens tillförlitlighet 

har istället säkerställt genom att etiska regler har följts för att säkerställa 

trovärdigheten. Studiens utformning har försökts hållas neutral genom att inte 

specificeras allt för mycket på Företag X  för att göra resultatet mer överförbart på 

andra verksamheter. Detta trots att kvalitativa studier är svåra att göra helt 

överförbara då urvalet är litet. Alla delar av forskningsprocessen har redogjorts i 
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föreliggande uppsats för att stärka pålitligheten. Jag har försökt att säkerställa att 

mina egna värderingar inte påverkat genomförandet av och slutsatsen i studien. 

Detta har gjorts genom att ständigt påminna mig själv om vad som är min egna 

uppfattning och vad som är respondenternas upplevelse. 

Jag upplever att det varit en nackdel att genomföra denna studie ensam. Om det 

funnits en partner hade resonemang sannolikt blivit djupare då jag inte kan tänka 

längre än min egen förmåga. Med ytterligare ett perspektiv hade kanske diskussionen 

fått en bredare infallsvinkel. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har undersökt hur finansiella och icke-finansiella belöningar fungerar 

motiverande för medarbetarna på ett icke-vinstdrivande företag samt vad som får 

medarbetarna att känna sig uppskattade i sitt arbete. Därför vore det intressant att 

studera hur chefer upplever detsamma ur ett ledarperspektiv. Resultatet visar att det 

till viss del finns frånvaro i ledarskapet och det vore intressant att undersöka vad det 

kan tänkas bero på. Det vore även intressant att undersöka vilket stöd ledare inom 

verksamheten behöver i form av förutsättningar för att leverera icke-finansiella 

belöningar till sina medarbetare. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat på Företag X? 

3. Hur stor är din anställningsgrad? 

4. Har du någon särskild roll utöver försäljare? 

5. Varför sökte du dig till Företag X? 

a. Är det något särskilt som fått dig att stanna på företaget? 

Tema 1 – Prestation och motivation 

6. Hur känner du inför ditt arbete? 

a. Hur känner du när du ska gå till jobbet? 

b. Hur känner du när du går hem från jobbet? 

7. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

a. Vad motiverar dig att ta ett pass på en ledig dag? 

b. Vad motiverar dig att ta ett pass på en annan butik? 

8. Finns det något med ditt arbete som du ser som en fördel? 

a. Finns det något med ditt arbete som du ser som en nackdel? 

b. Varför? 

9. På vilken nivå upplever du att du presterar på ditt arbete?  

a. Vad skulle få dig att prestera mer i ditt arbete? 

b. Vad skulle få dig att prestera mindre i ditt arbete? 

Tema 2 – Lön och belöning 

10. Har du några förmåner i ditt arbete? 

11. Hur ser du på löneläget i branschen? 

a. Hur ser du på din lön? 

b. Upplever du att det finns några lönekriterier? 

12. Vad ser du som belöningar, utöver lön, i ditt arbete? 



 

 

a. Hur blir du belönad för ditt arbete? 

b. Hur vill du bli belönad för ditt arbete? 

c. När tycker du att du borde bli belönad för ditt arbete? 

13. Hur vet du att de arbete du utför är uppskattat? 

a. Hur vet du att det arbete du utför inte är uppskattat? 

14. Hur ser du på finansiella belöningar, som exempelvis löneökning och 

friskvårdsbidrag, i ditt arbete? 

a. Finns det något du vill ha som du inte får? 

15. Hur ser du på icke-finansiella belöningar, som exempelvis uppmuntran och 

beröm, i ditt arbete? 

a. Finns det något du vill ha som du inte får? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


