
Örebro universitet 

Handelshögskolan 
Företagsekonomi C, Uppsats, 15 hp 

Handledare: Kerstin Nilsson 
Examinator: Owe Johansson 
HT 2016 

 
 

 
 
 

 
 

 

Chefen vill få mig att rappa på 
Belöningssystemets motivationspåverkan på fordonsmekaniker 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Johan Linder 940701 
     Robert Strömberg 900902 



 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de två företag som välkomnat oss och alla respondenter som gett 

oss viktiga empiriska svar. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna uppsats. 

Tack även till Kerstin Nilsson, vår handledare, för all kommunikation och feedback, du har 

varit en viktig pusselbit för arbetets fortgång.  

 
2017-01-09 

 
Johan Linder & Robert Strömberg 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Abstract 

Previous studies confirm that people reacts differently on reward systems, this essay explains 

how employees at two motor vehicle workshops reacts to their company's reward systems. 

The contribution will also be to find any sub-optimized effects that are consequences of the 

reward system. Eight individuals have been interviewed with a semi-structural approach, at 

each company one site manager and three motor mechanics became interviewed. The analysis 

model is based on four key concepts; reward system, motivation, sub-optimizing effects and 

performance. It is supported by several theories that are presented in the theory chapter; Self-

Determination Theory, Herzbergs Two-Structured Theory, Expectations Theory and Agent 

Theory. The result of the study shows that it is they who hold the longest experience in the 

company that are high performance workers. It is on these workers that the monetary reward 

system has best effect on. The employees who are underperforming proffers greater 

promotion of non-monetary rewards.  
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Definitionslista 

Belöningssystem – Ersättningar och förmåner som företaget ger till sina anställda. 

Måluppfyllnad – Hur väl de anställda lyckas uppnå de mål som företaget sätter upp. 

Förståelse – Syftar till hur väl belöningssystemet är kommunicerat från företaget till de 

anställda. 

Suboptimerande effekter – När belöningssystemet misslyckas med att motivera de anställda 

och skapar negativa effekter. 

Monetära belöningar – Belöningar som sker i form av en ökning av pengar. 

Icke-monetära belöningar – Ersättning som inte sker via monetära medel. Exempelvis 

utbildningar och ansvar. 

Valens – Vilket värde en belöning har för den anställde. 

Instrumentalitet - Sannolikheten för att uppnå en belöning. 

Internbevakning – En bevakning inom företaget för hur de anställde utför sitt arbete. 

Prestation – Hur den anställda lyckas utföra sitt arbete. Det fokuseras mycket på tidsaspekten. 

Högpresterande – En individ som arbetar snabbt och/eller med kvalitet. Kännetecknas av en 

hög kompetens och erfarenhet.  

Lågpresterande – En individ som arbetar långsamt och/eller kan brista i kvalitet. 

Kännetecknas av låg kompetens och erfarenhet. 

Motivation – Vilken vilja den anställde har för att utföra sina arbetsuppgifter. Syftar i studien 

till viljan att arbeta snabbare. 

Yttre motivation – Omgivningens påverkan på individen, expempelvis genom monetär 

belöning. 

Inre motivation – Motivation som påverkas av individens egna preferenser. 

Autonomi – Vilken självständighet den anställde har i sitt arbete. I studien syftar det till 

självständigheten i arbetsutförande och inte arbetsbestämmande. 
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1. Bakgrund 
Medarbetaren på fordonsverkstaden börjar tidigt på morgonen och med en kopp kaffe i 

handen tittar han på dagordningen. Tre fordon med olika problem skall hinnas med idag, det 

tycker i alla fall chefen. Medarbetaren vet att två stycken inte är något problem i sedvanligt 

tempo, däremot kräver tre fordon en ansträngningsnivå utöver det vanliga. 

 

Stycket ovanför är ett fiktivt exempel men som mycket väl stämmer in i vardagen på en 

fordonsverkstad. Många företagsledare ställer sig frågan hur de på bästa sätt ska motivera sina 

anställda till mer engagemang, vilket är en intressant fråga som ofta uppkommer i dagens 

bransch- och facktidningar. Som exempel vänder sig Nilsson (2015) till företagsledare och 

skriver hur man motiverar sina anställda i branschorganisationen HR nytt. 

 

För att få en medarbetare att trivas på sin arbetsplats finns det enligt Herzbergs två-faktors 

teori olika komponenter som påverkar den anställdes inställning till jobb. Dessa komponenter 

benämner Herzberg som vitala för att den anställde ska uppnå tillfredsställelse på sin 

arbetsplats. De två olika faktorerna benämns i studien som hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. (Abramsson & Andersen, 2005) 

 

Fugar (2007) kritiserar Herzbergs teorier för att de generaliserar ett mönster mellan olika 

branscher. Herzberg utförde sina studier på ingenjörer och ekonomiadministratörer i USA på 

1950-talet medan denna studie testar teorierna på präster inom en kyrkorörelse. Det resultat 

som återfinns i studien visar att Herzbergs teorier inte alltid fungerar på alla branscher. Vidare 

visar resultatet att det är arbetet i sig som är den största faktorn för tillfredställelse, medan 

löner inte har någon effekt alls och blir den komponent som motsäger Herzbergs två-

faktorsteori. (Fugar, 2007)   

 

Pratheepkanth (2011) beskriver vikten av att tillfredsställa sina anställda och att det blir ett 

”ge och ta”-förhållande mellan företaget och den anställde. Studien använder sig av en 

begränsad variant av Herzbergs teorier samt att belöningssystemet beaktas med tre faktorer: 

kompensation, förmåner och bekräftelse. Det är möjligt att bygga upp en relation med 

belöningssystem som får medarbetaren och företaget att arbeta mot samma mål. Det framgår 

också att den mänskliga faktorn påverkar organisationens effektivitet och att det därför blir 

relevant att tillhandahålla ett bra arbetsklimat. (Pratheepkanth, 2011) 

 

Belöningssystem kan byggas upp på olika sätt och har olika komponenter, en grundläggande 

del som Lopez, Hopkins & Raymond (2006) lyfter upp är provision. Studien redovisar sina 

resultat i en form av agentteori. Principalens sätt att övervaka agenten är genom 

belöningssystem och olika typer av ersättningar. Det är det som motiverar agenten till att 

utföra sina arbetsuppgifter bättre. Enligt studien visar resultatet att provision är att föredra 

framför löneförhöjningar. Författarna benämner dock att det är viktigt att ha i beaktande hur 

belöningarna påverkar individens beteenden. Det är dock inte empiriskt bevisat att det finns 

ett negativt samband mellan provision och kundbemötande. En nackdel är att det inte är en 



 2 

fast ersättning, utan kan bli högre än vad en löneförhöjning blivit. (Lopez, Hopkins & 

Raymond, 2006) 

 

Ytterligare resultat som Lopez, Hopkins & Raymond (2006) bidrog med är att det återfinns en 

skillnad mellan de som är nya gentemot erfarna i yrket. Det som framgår är att de erfarna 

föredrar provision medan de nya tycker det är för riskfyllt och föredrar en fast lön. Det 

studien kommer fram till är att företagen ska individ-designa belöningsstrukturen, eftersom 

alla inte blir motiverade på samma sätt. (Lopez, Hopkins & Raymond, 2006) 

 

Wei, Frankwick & Nguyen (2012) utförde en studie som fokuserar på effekterna av att 

tillsammans med de anställda komma fram till ett belöningssystem som passar den enskilda 

individen. Resultatet i studien visar att delaktighet i belöningssystemet leder till positiva och 

tillfredsställda arbetare, men det finns ett negativt samband mellan produktivitet och 

prestationer för organisationen. Det förklaras vidare som att om en låg kreativitet belönas 

kommer högre kreativitet inte att uppstå. Författarna anmärker dock att studien behöver 

appliceras i ett land med starka arbetarunioner för att stärka dess resultat. (Wei, Frankwick & 

Nguyen, 2012)  

 

Enligt Sujan, Weitz & Sujan (1988) bör chefer som bestämmer ersättningar i form av 

provision vara försiktiga med vad de bestämmer. Tendenser visar att högre ersättning leder till 

mer hårt arbete istället för smart arbete. Yrkesmänniskor med hög kompetens och erfarenhet 

kommer att klara av det hårda arbetet medan de med lägre erfarenhet och kompetens inte gör 

det lika bra. Slutsatsen i artikeln är att alla svarar olika på belöningssystem. (Sujan, Weitz & 

Sujan, 1988) 

 

Användning av monetära belöningssystem kan ge företagen positiv avkastning på arbetarnas 

motivation och arbetsförmåga, men det betyder inte att alla belöningssystem fungerar utifrån 

förväntningarna. Försök till monetär stimulans genom generösa belopp kan bidra till 

suboptimering som motverkar belöningssystemets syfte. Arbetstagaren kan då känna sig 

pressad till bättre resultat, vilket istället skulle kunna bidra till kontraproduktivitet. (Aguinis, 

Joo & Gottfredson, 2013)  

 

Locke, Feren, McCaleb, Shaw & Denny (1980) kom fram till att produktiviteten ökade med 

30% efter att ett individuellt belöningssystem introducerats. Provisionsbaserad lön är mer 

motiverande för en anställd som är högpresterande än den som är lågpresterande. Införande av 

ett monetärt belöningssystem som mäts individuellt ger företagsledaren ett instrument som 

kan användas i motiverings- och lönesamtal. Detta instrument mäter arbetstagarens 

prestationer som hjälper företaget att kalkylera framtida intäkter och utgifter. (Eriksson & 

Villeval, 2008)  

 

Tidigare jämförelser mellan anställda som är högpresterande och lågpresterande visar att; 

högpresterande vill ha en fast lön med en kompletterande provisionslön medan lågpresterande 

vill ha ekonomisk trygghet via en fast lön. (Cadsby, Song & Tapon, 2007)  
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1.1 Problematisering 

Beroende på medarbetarens erfarenhet återfinns olika behov av trygghet gentemot belöningar 

och som skapar utrymme för de anställda att vara med och bestämma (Lopez, Hopkins & 

Raymond, 2006). Det kan vara ett koncept som ger positiva effekter i länder där det återfinns 

starka arbetarunioner och där det redan är inarbetat att vara delaktig (Cadsby, Song & Tapon, 

2007).  

 

Konceptet anges ha hög komplexitet då det finns avvikelser mellan anställda som är hög- 

respektive lågpresterande. Har företaget inga skillnader i belöningssystemet för prestationer 

kommer det att leda till orättvisa mellan de anställda. Därmed anses det finnas relevans för 

företagen att individanpassa sina belöningssystem för att främja den högpresterande 

medarbetaren. (Wei, Frankwick & Nguyen, 2012) 

 

Ett belöningssystem som av medarbetarna anses vara orättvist kommer att frambringa 

suboptimerande effekter (Wei, Frankwick & Nguyen, 2012). Det finns inga perfekta 

belöningssystem, för- och nackdelar kommer alltid att finnas (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Fugar (2007) motsäger Herzbergs två-faktorsteori i den mening att det inte går att applicera 

teorierna på alla branscher. Övervägande del av de insamlade artiklar som används i 

problembakgrunden syftar till säljbranschen. Det blir då intressant att tillämpa dessa teorier på 

fordonsverkstäder i och med brist på tidigare empiriska insamlingar.  

 

Med den bakgrund och problematisering som innefattar olika teorier om påverkan på 

motivation, har följande frågeställningar formulerats: 

- Vilken påverkan har företagets belöningssystem på medarbetarnas motivation? 

- Vilka suboptimerade effekter genereras av belöningssystemen? 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelse för hur de anställda reagerar på de belöningssystem 

som företagen använder sig av. Syftet är även att identifiera eventuella suboptimerande 

effekter som är konsekvenser av ett belöningssystem.  
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2. Teori 
I teorikapitlet presenteras utvalda teorier om belöningssystem samt olika faktorer som 

påverkar motivation. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt: belöningssystem, motivationsteorier, 

standardisering av arbetsuppgifter och suboptimerande effekter.  

2.1 Belöningssystem 

Belöningssystem används av företag för att belöna en anställd som utfört en god prestation. 

Idag har företag ofta konventionella belöningssystem med nedskrivna regler för vilken 

ersättning arbetaren skall erhålla beroende på prestationens utgång. Belöningar behöver inte 

vara monetära utan kan vara informella i sitt förfarande. En informell belöning kan vara att 

disponenten ger medarbetaren återkoppling för dennes insatser, till exempel i form av beröm. 

(Nilsson & Olve, 2013) 

 

Belöningssystemets avsikt är att intensifiera värdet i organisationen genom att rekrytera, 

behålla, informera och motivera värdefulla medarbetare eller att skapa en rörlig 

kostnadsstruktur. (Nilsson & Olve, 2013).  

 

 För organisationer handlar rekrytering om att hitta rätt person för jobbet och för den 

anställde att hitta rätt arbetsplats. Belöningssystem påverkar balansen mellan 

organisationen och den anställde. Ett fungerande belöningssystem kan exempelvis locka 

ny arbetskraft till företaget. (Nilsson & Olve, 2013; Pratheepkanth, 2011) 

 

 Information om organisationens belöningssystem sker internt och kommuniceras via 

parametrar som utgör belöningen. Organisationen förväntar sig att medarbetaren kan 

utläsa dessa parametrar och om den inte kan det går man miste om en betydelsefull 

möjlighet. (Nilsson & Olve, 2013) 

 

 Belöningssystemet bör vara rättvist och stödjande för alla medarbetare för att kunna 

behålla och bevara deras intresse i företaget (Nilsson & Olve, 2013). 

 

 Motivera sina anställda, sker genom att organisationen har ett belöningssystem som 

åstadkommer en eftersträvan från medarbetaren att vilja uppnå bättre resultat (Nilsson & 

Olve, 2013). 

 

 Syftet med att skapa en rörlig kostnadsstruktur är att belöna personal för goda 

prestationer. Använder organisationen sig av finansiella avkastningsmått blir kopplingen 

mycket tydlig: gör företaget vinst ökar lönekostnaderna och tvärtom. Det innebär att de 

anställda övertar en del av risken från ägarna, då ett sämre resultat blir mindre kännbart för 

ägarna eftersom lönerna då också sjunker. (Nilsson & Olve, 2013)  

 

Det är svårt för en organisation att utforma ett fungerande belöningssystem, oberoende om 

verksamheten går med vinst. Varför det är svårt beror på att belöningssystemet behöver 

anpassas till företagets aktuella position och arbetsuppgifter. Organisationer behöver idag 

också beakta medarbetarnas livssituation så att de på ett bra sätt kan kombinera liv och arbete. 
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Eftersom människan har egna preferenser blir utformningen av belöningssystemet än mer 

komplicerat. Beroende på vad som matchar organisationens situation bäst kan de välja att 

belöna medarbetarna individuellt eller i grupp. (Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment 

&Skoog, 2016). 

 

Bartol & Srivastava (2002) beskriver belöningssystemet utifrån två huvudkomponenter, 

monetära och icke monetära belöningar. Två andra delkomponenter som beskrivs i studien är 

yttre och inre belöningar. Monetära belöningar inkluderar bland annat lön, pension, provision 

och bonus. Icke monetära belöningar innefattar istället sociala och psykiska belöningar. Det 

kan exempelvis innebära en tjänsteuppflyttning eller att medarbetaren fått positiv feedback. 

Alla belöningar som inte innebär monetär utdelning kallas för icke monetär. (Bartol & 

Srivastava, 2002) 

 

Det benämns som viktigt angående icke monetära belöningar är att det ofta påverkar 

mänskliga grundbehov som omtanke och igenkännande. Idag där löneökning ses som något 

vardagligt, företräder icke monetära belöningar uppbyggandet av motivation som gör att 

medarbetarna känner en tillhörighet gentemot företaget. (Bartol & Srivastava, 2002) 

 

Yttre belöning uttrycks ofta med monetära belöningar men också via icke monetära 

belöningar. Yttre monetär belöning kan utbetalas i form av provision och bonus medans yttre 

icke monetär belöning kan vara i form av resor eller restaurangbesök. De inre belöningarna 

kan en individ endast känna själv genom att  de exempelvis får en känsla av en god prestation 

och finner belåtenhet med den. (Nilsson & Olve, 2013) 

2.1.1 Prestation  

Wei, Franckwick & Nguyen (2012) studerade hur medarbetarnas delaktighet, i utformandet 

av belöningssystemet, påverkar kreativiteten och prestationen i arbetet. Låter företaget 

arbetarna bestämma själva kommer prestationen att relatera till deras förväntningar på 

belöningar. Det kan dock uppstå en intressekonflikt med vad företaget har för förväntningar 

på prestationen och vad den anställde uppfattar att den behöver prestera. Författarna av 

studien menar att de anställda, i och med eget bestämmande, kommer att minska sin 

produktivitet men att de istället blir mer positiv inställda till sitt arbete. Författarnas slutsats 

blir att chefer skall ta i beaktande att indirekta effekter på delaktighet kan leda till att 

nettoeffekten av prestationen ändå blir positiv. (Wei, Franckwick & Nguyen, 2012) 

 

Lopez, Hopkins & Raymond (2013) har utfört studier om hur säljare påverkas av belöningar, 

med fokus på provision. Provision är ett belöningssystem som används för att öka de 

anställdas prestationer som en effekt av att de arbetar hårdare med förväntningar om 

ersättning och uppskattning för det. Att dela upp lönen mellan fast och provisionsbaserad lön 

för över en del av risken på den anställde, vilket blir ett incitament för ökad prestation. Det 

gör att den anställde förväntar sig en större ersättning vid väl utfört arbete. (Lopez, Hopkins & 

Raymond, 2013) 
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Vid användning av provision fokuseras det på slutprodukten istället för att fokusera på hur 

den anställde kommer fram till detta. Båda tillvägagångssätten är en form av prestation där 

skillnaden blir att de mäts på två olika sätt, vilka blir siffror eller processen. Det som 

framkommer i studien är att en provisionsbaserad del av lönen kräver hög kompetens av 

säljaren. Det är de som har jobbat länge inom företaget som innehar hög kompetens och som 

behöver bli utmanade. De som är nya i anställningen känner sig inte tillräckligt kompetenta 

för att kunna jobba med en provisionsbaserad lön. (Lopez, Hopkins & Raymond, 2013)   

 

Provision är ansett som det effektivaste sättet att motivera sina anställda inom säljbranschen 

då det finns ett tydligt samband mellan säljarnas prestationer och företagets finansiella 

resultat. Det anses även vara ett rättvist system över tid då det har det tydliga sambandet 

mellan ansträngning och resultat. (Lopez, Hopkins & Raymond, 2013)  

2.1.2 Internbevakning 

Enligt Brown et al. (2005) är belöningssystemet, eller kontrollsystemet som de valt att kalla 

det, företagets sätt att kunna reglera de anställdas personliga mål till det som företaget har 

som mål. Det blir även en metod för att uppmana de anställda till att försöka sig på utmanande 

mål som i slutändan gynnar företaget. De anställda är en vital del av hur företagen 

kommunicerar med marknaden och därför måste deras mål överensstämma med företagets. 

(Brown, Evans, Mantrala & Challagalla, 2005) 

 

Det går att utforma belöningssystemen antingen efter hur slutprodukten blir eller 

beteendemässigt baserat på hur den anställde har utfört sitt arbete. Det beteendemässiga visar 

studien genom agentteorin, som har ursprung i det ekonomistiska perspektivet. Det är 

agenten, som blir den anställde, som har frihet att bestämma över sina mål. Det kan då uppstå 

en divergens mellan företagets mål och agentens personliga mål. Principalen , det vill säga 

övervakaren, får som roll att motivera de anställda via belöningssystem för att uppnå 

tillräcklig nivå av ansträngning som företaget kräver av agenten. Problematiken med 

övervakning är att det inte går att urskilja alla ansträngningar som sker, vilket är anledningen 

till att fullständig ackordslön inte är möjligt.  Den beteendemässiga metoden kostar mer och 

är svårare att utföra än den slutproduktbaserade. Den slutproduktbaserade metoden baseras på 

vad den den anställde åstadkommer med sitt arbete och fokuserar inte på hur det är gjort. 

Denna metod leder till mindre behov av övervakning då det finns siffror som det går att 

basera belöningen på. Slutproduktbaserad belöning kräver att det finns ett tydligt samband 

mellan ansträngningar och slutprodukt för att det ska vara möjligt att tillämpa. Det som 

studien kommit fram till är att det är en rimlig metod att använda sig av utmanande mål, men 

de får inte bli ouppnåeliga. Det framkommer även att det är viktigt att belöna de anställda för 

deras ansträngningar för att bibehålla deras motivation. (Brown et al., 2005) 
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2.2 Motivationsteorier 

I avsnittet motivationsteorier beskrivs hur, var och när motivation uppstår. Motivationen som 

behandlas i kapitlet är hur de anställda motiveras till att vilja arbeta och utvecklas inom 

företaget. 

2.2.1 Self-Determination Theory 

Ryan & Deci (2000) utvecklade en teori vid namn Self-Determination Theory. Idén bakom 

teorin var att undersöka människors vilja att utvecklas och ha möjlighet till självbestämmande 

på jobbet. Enligt teorin föreligger vissa behov för att människan skall kunna bli motiverad; 

behoven som behandlas i studien är kompetens, autonomi och samhörighet. Människan har ett 

behov av att vilja utvecklas samt lära sig ny kunskap som är applicerbar i verkligheten, detta 

bidrar till förbättrad kompetens för individen. Den nya kunskapen ökar människans inre 

motivation, men utan en känsla av autonomi förbättras inte individens utveckling. Autonomi 

är synonymt med självständighet och ger individen chansen att själv styra sina mål och 

arbetsuppgifter. Samhörighet med andra människor ger individen en känsla av tillhörighet. 

För en människa behöver dessa behov ständigt tillfredsställas för att individen ska känna en 

inre motivation. (Ryan & Deci, 2000)  

 

Enligt Ryan & Deci (2000) är inre motivation det som i hög grad är utgångspunkten för 

motivation. Det är absolut inte det enda som påverkar motivation utan det finns många 

aspekter som har betydelse. Individer blir exempelvis påverkade av sociala påtryckningar, det 

kan vara att individen inte känner sig intresserad av en aktivitet men som påverkas av vad 

medmänniskorna tycker i dennes närhet. Efter sociala påtryckningar kan individen ändra sin 

åsikt. Detta är ett exempel på yttre motivationsfaktorer. (Ryan & Deci, 2000) 

 

Ryan & Deci (2000) skriver i sin artikel att belöningar riktade mot individens yttre 

motivation, men som redan är påverkad av inre motivation kan förstöra känslan av autonomi 

hos den anställde. Individen uppfattar sig ha mindre kontroll, då dennes motivation reagerar 

på belöningar som innebär en förminskning av inre motivation. (Ryan & Deci, 2000) 

2.2.2 Herzberg två-faktorsteori 

Vissa individer, inom speciella branscher, värdesätter sina arbetsuppgifter mer än vad de får i 

lön (Fugar, 2007). Utöver lön och arbetsuppgifterna finns även måluppfyllnad, uppskattning, 

ansvar, framsteg, företagets riktlinjer, övervakning, interaktion och arbetsförhållande med 

som faktorer i Herzbergs teori. Herzbergs teori handlar om vilka faktorer som anses vara 

kritiska och kallas hygienfaktorer samt vilka som är motivationshöjande och benämns som 

motivationsfaktorer. Det teorin grundar sig i är att det är skillnad på arbetssituation och 

arbetsinnehåll, vilket skapar en två-dimensionell modell. I modellen är de två dimensionerna 

helt oberoende av varandra. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

Hygienfaktorer 

Hygienfaktorer kallas även för yttre faktorer och består av företagets riktlinjer, övervakning, 

lön, interaktion och arbetsförhållanden (Fugar, 2007). I Herzbergs teori är det förklarat både 

hur ett företag kan uppfylla kraven och hur de fungerar för att inte uppfylla dessa. Det blir 

centralt att gällande hygienfaktorer skapas det inte någon trivsel, som är synonymt med 
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motivation, utan det kan bara skapas icke-vantrivsel. Det Herzberg menar är att dessa faktorer 

krävs för att det skall fungera, men de kommer inte att öka motivationen hos de anställda. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

Lönen är en faktor som vanligtvis blir den största delen av kompensation ett företag ger till 

sina anställda. De begrepp som då blir relevanta blir grundlönen, löneökning samt provision. 

Om dessa begrepp inte uppfyller förväntningarna kan det uppstå en suboptimerande effekt. 

Arbetsförhållanden är också en hygienfaktor som grundläggande innehåller förutsättningar 

såsom verktyg, belysning och ventilation etcetera. Det blir mer varierande och svåruppfyllt 

beronde på vilka fysiska utmaningar och vilken mängd jobb som behöver utföras. 

Övervakning blir även det en relevant faktor att beakta då det visar på chefernas kompetens 

och kvalitet. Övervakning tillsammans med interaktion visar på att samarbetet mellan chefer 

och de på golvet samt hur cheferna delegerar på ett rättvist sätt skapar delaktighet. (Fugar, 

2007) 

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) är målet med hygienfaktorer att förhindra att det 

skapas vantrivsel och för att underhålla den anställdes behov. Det Herzbergs teori säger är att 

om en anställd är antingen missnöjd eller nöjd med en faktor, kommer ljuset på den aktuella 

faktorn att vara extra stort. De faktorerna som kallas hygienfaktorer har sina grunder i hur 

arbetssituationen ser ut och vilka förhållanden som råder, istället för i arbetet i sig. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005)   

   

Motivationsfaktorer 

Den andra dimensionen i två-faktorsteorin är motivationsfaktorer. Det fokuseras av företagen 

när hygienfaktorerna är uppfyllda för att motivera och höja de anställdas prestationer. (Fugar, 

2007) 

 

Abrahamsson & Andersen (2005) skriver att motivationsfaktorer inte har någon relevans för 

att undvika att skapa vantrivsel hos företag, utan ämnar helt till att skapa trivsel. Dessa 

faktorer går även att benämna som arbetsinnehållet och att det är detta som skapar trivsel. 

Motivationsfaktorer blir som en motsats av hur hygienfaktorer fungerar, eftersom att det 

endast påverkar trivsel positivt om de uppstår. De kan alltså aldrig påverka motivationen 

negativt genom att det saknas motivationsfaktorer. Herzberg menar även att enligt sina studier 

kommer en anställd som får sina behov tillfredsställda vara benägna till att prestera mer för att 

åstadkomma den tillfredsställelsen igen. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

Enligt Fugars (2007) studier var det arbetet i sig som hade störst påverkan på motivationen 

och det är en av de inre faktorerna som Herzbergs teorier beskriver. Beskrivningen av denna 

faktor är vilken typ av arbetsuppgifter som finns och hur variationen av dessa ser ut. Det är 

även en aspekt att ta hänsyn till om arbetet är rutinmässigt eller om det är utmanande. Det 

berör även faktorn om måluppfyllnad som handlar om problemlösning och en framåtrörelse i 

arbetet. Två faktorer som hänger ihop med varandra är ansvar och uppskattning. Det blir en 

effekt av att få och att ta ansvar som leder till att arbetet blir uppskattat. Ansvaret blir en 

faktor som gör att det blir en personlig uppgift som den enskilde individen har ansvar för. 
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Uppskattning från chefer blir då relevant för alla faktorer och för att individen skall fortsätta 

ta ansvar och trivas med arbetet, exempelvis. Framsteg i arbetet är även det en faktor som 

Herzberg benämner för att kunna ha ett tydligt mål att jobba mot. (Fugar, 2007) 

2.2.3 Förväntningsteori  

Wei, Franckwick & Nguyens (2012) har sina utgångspunkter i förväntningsteorin som menar 

att de anställda i företag har incitament att prestera för företaget. Förväntningar är det som 

enligt teorin styr vad de anställda har för motivation till att göra ansträngningar. Finns det 

förväntningar på belöningar vid uppfyllda mål som är attraktiva för den anställde kommer det 

att leda till att de är motiverade till att uppnå företagets mål. Det finns en koppling mellan att 

de anställda som deltar i utformandet av belöningssystemen och de som upplever en högre 

motivationsnivå. Det finns även direkta samband mellan en högre motivationsnivå hos de 

anställda och vilken nivå de presterar på. (Wei, Franckwick & Nguyens, 2012) 

 

Abrahamsson & Andersen (2005) använder sig av begreppet instrumentalitet för att beskriva 

förväntningsteorin. Begreppet syftar till att beskriva sambandet mellan att prestera och 

sannolikheten för att få en viss typ av resultat. Förväntan hänvisar endast till sannolikheten för 

att få ett resultat. Valens blir en bidragande faktor till att förklara värdet som det förväntade 

resultatet betyder för individen. Valens blir en motiverande faktor om individen har ett behov 

av utmanande arbetsuppgifter och ansvar för att känna sig viktigt i sitt arbete. (Abrahamsson 

& Andersen, 2005)  

2.3 Standardisering av arbetsuppgifter 

Oudiuis & Tengblad (2013) har utfört studier om sambandet mellan självständighet och 

standardisering av arbetsuppgifter. Standardiseringen har sina grunder i att företagen skall ha 

rutiner för hur uppgifter skall utföras. Finns det standarder för hur ett jobb skall utföras blir 

det möjligt för de anställda att känna delaktighet i verksamheten. Självständighet på jobbet, 

eller ”self-management” som de skriver i artikeln, har tendenser att motverka standardisering 

och att det finns ett samband i de organisationer som använder sig av självständighet att de 

har en avsaknad av rutiner och standarder. Det finns en generell utveckling i Europa där det 

finns ett större inslag av självständighet på arbetsplatsen. (Oudiuis & Tengblad, 2013) 

 

Problemet med standardisering av arbetsuppgifter är att det minskar autonomin hos de 

anställda, men det finns argument för att andra aspekter kan väga upp för avsaknaden av 

detta. Det blir relevant att urskilja är att autonomi inte behöver betyda hur du lägger upp 

arbetet, utan kan istället betyda att de är styrda av regler och standarder i utformandet av 

arbetsuppgiften. Studien benämner standardrutiner som ett verktyg för de anställda att 

underlätta att kunna utföra sina uppgifter framgångsrikt.Tanken med standardisering är att 

göra uppgifter icke-komplexa med riktlinjer och metoder för att utföra uppgifterna. Om en 

uppgift är komplex kan det med hjälp av metoder hur det tidigare är utfört underlätta 

lösningen. (Oudiuis & Tengblad, 2013) 



 10 

2.4 Suboptimerande effekter 

Det finns inga perfekta belöningssystem då de alltid kommer att påverka individer olika 

(Nilsson & Olve, 2013). I detta avsnitt påvisas möjliga effekter som belöningssystem kan 

påverka motivation och prestation negativt. 

Belfield & Marsden (2003) visar att användningen av prestationsbaserad ersättning bara är 

positivt vid en gynnsam möjlighet att mäta prestationen rätt och om det blir felaktiga 

mätningar kan det leda till orättvisor i ersättningen.  

 

Enligt Lopez, Hopkins & Raymond (2013) finns det vissa risker för suboptimering vid 

användning av belöningssystem. Det exempel de återger är att press på prestation skulle 

kunna leda till svåra säljtekniker, som kan tolkas påtvingande och etiskt tveksamma. Detta 

poneras i studien att påverka kundupplevelsen, men det saknas empiriska bevis på att 

kundbemötandet och belöningssystem har den korrelationen. Enligt studien finns det även en 

risk för att om belöningarna leder till ökad bekvämlighet hos den anställde kan det leda till en 

minskad omsättning i verksamheten. Det blir även relevant att beakta kvalitetsaspekten om 

det ligger press på de anställda att arbeta effektivare och snabbare. (Lopez, Hopkins & 

Raymond, 2013) 

 

Sujan, Weitz & Sujan (1988) visar i sin studie tendenser på att om bonusar, provision och 

andra belöningar förekommer motiverar det de anställda att jobba hårdare, men inte smartare. 

Vidare beskriver de en skillnad i om belöningssystemen används i syfte att kontrollera eller 

att det är en uppskattning för väl utfört arbete. Den skillnaden märks av i den anställdes 

benägenhet att lära sig och testa nya saker, det poneras att individerna inte kan röra sig framåt 

om de kontrolleras. (Sujan, Weitz & Sujan ,1988) 

 

Melián-Gonzalez, Bulchand-Gidumal & López-Valcárcel (2014) har med sina studier visat på 

ett samband mellan att motivera den anställde till den grad att den blir pressad att ta med sig 

jobbet hem. Det som tenderar att hända enligt studien är att det blir svårt att skilja på arbete 

och privatliv för att det blir en press på att utföra en viss mängd arbete. Det blir då svårt för 

den anställde att återhämta sig från det som händer under en arbetsdag. (Melián-Gonzalez, 

Bulchand-Gidumal & López-Valcárcel, 2014) 

 

Eriksson & Villeval (2005) har i sina studier visat på skillnader mellan hög- och 

lågpresterande anställda inom företag. De lågpresterande har problem med att öka sina 

prestationer och det blir därmed en suboptimerande effekt av de prestationshöjande metoder 

företagen använder sig av. De högpresterande blir motiverade av de belöningssystem som 

finns och därför skapas det gap mellan de anställda. Dessa gap gör att det blir svårt för företag 

att använda sig av ett fungerande “teamwork” mellan de anställda då det kan finnas 

konflikter. (Eriksson & Villeval, 2005)   

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) ser Herzberg inte motivation som någon morot eller 

piska som används för att tvinga den anställde till att arbeta hårdare. Det ses istället som en 

drift som finns underliggande hos alla individer och därmed blir utmaningen att locka fram 

lusten till att utföra arbetsuppgifter. Det han menar är att pengar leder till att individen 
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förväntar sig en regelbunden ökning av belöningar. När belöningarna inte uppfyller de 

förväntningarna som finns kommer det istället att minska motivationen som finns för att 

anstränga sig hos de anställda.  

Det är en bra metod på kort sikt att använda sig av pengar för att motivera, men långsiktigt 

behöver den inre lusten att prestera väckas. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

2.6 Analysmodell  

Analysmodellen baseras på fyra huvudbegrepp: belöningssystem, prestation, motivation och 

suboptimerande effekter. Faktorer som blir relevanta att studera är internbevakning, 

måluppfyllnad, förväntningar, förståelse, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

 

Analysmodellen blir ett sätt att studera hur företagens belöningssystem leder till prestation. 

Det blir ett mellansteg av hur de anställda reagerar på det i form av om de uppnår motivation 

eller inte. Det mellansteget är det som i slutändan påverkar vilken kvalité prestationen håller 

och det går att betrakta de suboptimerande effekterna som ett läckage av motivation hos de 

anställda.  

 

Belöningssystemet är företagets verktyg att kunna styra den anställde och kunna skapa en 

kongruens i måluppfyllnaden. Den kongruens som bildas påverkas genom att företaget skapar 

förståelse för vilka förväntningar som finns på de anställda och vilka förväntningar de 

anställda kan ha på företaget. Denna kongruens blir sambandet med motivation, som är det 

som företaget måste väcka hos den anställde för att få den att effektivt prestera i enlighet med 

företagets mål. Avsaknad av detta kan leda till att företagets resultat påverkas med en 

suboptimerande effekt på grund av den anställdes brist på motivation. 

 

Motivationen blir påverkad av hur företaget uppfyller de hygienfaktorer som krävs för att inte 

skapa vantrivsel, avsaknad av hygienfaktorer gör att den anställde upplever mindre 

motivation. Motivationsfaktorerna är det som företaget kan skapa för att öka trivsel-känslan, 

alltså motivationen. Motivationen är det som skall leda till att individen har lust att prestera 

och att denne kan göra det på en högre nivå.  

 

Prestationer är det som baserar vilka belöningar som de anställda får och då blir det en 

överensstämmelse mellan vilka förväntningar de hade på belöningarna och vad de får. Då blir 

det relevant att internbevakningen fungerar för att avgöra vilka belöningar som vilka anställda 

skall erhålla.              
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Figur 1; Analysmodell (egenkonstruerad) 

 

Modellens utgångspunkt är att belöningssystem ska motivera den anställde till bättre 

prestationer. Suboptimerande effekter är ljusare blå, jämfört med de andra fyrkanterna, av den 

anledning att det är en sidoeffekt som belöningssystemet påverkas av när det inte fungerar till 

hundra procent. Suboptimerande effekter kan förklaras som att belöningssystemet läcker 

positiv motivation vilket genererar sämre prestationer. Belöningssystemet genererar alltså 

motivation men eftersom det enligt teorin inte finns några perfekta belöningssystem kommer 

det att läcka motivation, läckaget genererar suboptimerande effekter (Nilsson & Olve, 2013). 

Motivation och suboptimering bidrar sedan till hur väl individen utför sina prestationer för 

företaget.  
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3. Metod 
I Metodkapitlet beskrivs det hur arbetet har utförts och vilka metoder som använts.  

3.1 Val av metod 

Metoden som använts i studien har en kvalitativ ansats och söker ett helhetsperspektiv samt 

ett sammanhang i form av data i ord och text. Den kvalitativa metoden har använts för att 

kunna få en förståelse för fenomenet, som i det här fallet blir belöningssystemets påverkan på 

motivation. Det implementeras genom att studera verkligheten jämfört med den teori som 

återfinns inom tidigare forskning. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Den kvalitativa studien har gjort det möjligt att studera olika kopplingar inom området och 

göra tolkningar på dem. Vi får en djupare förståelse för kopplingarna genom att använda oss 

av både primärdata i form av empiri och teori som har legat till grund för den empiri som 

eftersökts. Studien har börjat i teorin och går sedan ut för att testa det i empirin. Genom att 

använda sig av tidigare teori har det blivit tydligare vilken typ av empiri som är lämplig att 

eftersträva och teorin har legat till grund för intervjufrågorna. (Fejes & Thornberg, 2011) 

    

Eftersom det är en kvalitativ studie blir det inte möjligt att göra några generaliseringar, i och 

med att urvalet inte har varit slumpmässigt eller är tillräckligt stort i antal (Patel & Davidsson, 

2011). Det blir en tolkning från oss av den empiri som samlas in som kommer att leda till det 

bidraget av förståelse för fenomenet 

 

Individers förståelse för fenomen påverkas av vilka preferenser denne har om det som skall 

studeras (Gummesson, 2000). Ämnet som studeras har vi, det vill säga uppsatsförfattarna, 

erfarenheter i form av arbete som säljare. Belöningar är en aspekt som får oss att prestera i 

arbetet och om vi inte agerar i enlighet med vad företaget har som mål kommer det inte gå att 

sälja deras varor. Utöver det finns det i kurser som vi läst, med inslag som behandlar 

uppsatsen ämne vilket gör att det finns en uppfattning om hur det bör fungera i praktiken. 

 

Studien har en teoretisk referensram som utgångspunkt, för att sedan använda den insamlade 

empirin som jämförs med teorin. Empirin samlas ihop i form av kvalitativa intervjuer. Att vi 

använt oss av intervjuer gör att vi får insyn i verksamheterna och hur de system som 

verksamhetscheferna använder sig av uppfattas och fungerar hos de som de är tillägnade för. 

Intervjuerna kommer att ha två olika utseenden, där en intervju är riktad mot cheferna som är 

en typ av övervakare och en för fordonsmekanikerna. Båda cheferna har fått frågor utifrån 

samma intervjumall och fordonsmekanikerna har fått frågor från en intervjumall anpassad för 

dem.  

3.2 Referensram 

Teorin som har använts är det som bildar den teoretiska referensramen och teorin som nyttjats 

är vetenskaplig litteratur samt vetenskapligt granskade artiklar i olika tidsskrifter. Artiklar har 

hittats via databasen ABI/inform och böckerna har lånats från Universitetsbiblioteket. 

Artiklarna har använts för att utläsa hur det har forskats i ämnet tidigare och vad som är 

relevant att rikta vår studie emot. Alltså vad som saknas inom tidigare forskning eller som inte 
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är fullständigt. Böckerna har använts till olika teoretiska modeller samt för att beskriva 

belöningssystemets olika aspekter och detta ligger till grund för hur analysmodellen 

utformats. Sökord som vi har använt oss av i sökanden på artiklar är: motivation, reward 

system, standardization, commision, incentive, intrinsic, extrinsic och sub-optimizing.  

 

Referensramen har en spridning som sker mellan olika länder och de arbetsklimat som finns 

där. Det för att visa bredden i hur belöningssystem kan vara uppbyggda och med målet att 

hitta samband och olikheter mellan de olika arbetarkulturerna. Det har varit en tanke med att 

använda sig av tidigare teorier för olika branscher för att kunna applicera det på den i studien 

aktuella branschen. Spridningen av årtal på källor är en faktor som skulle kunnas förbättras 

för att öka relevansen i dagens läge. Det som är huvuddelarna i studien har en modernare 

tappning och därmed större relevans. De artiklar som använts från gammal forskning har varit 

en metod för att testa kända teorier som är frekvent använda i modern tid.   

  

3.3 Urval 

När vi samlade in primärdata intervjuades två chefer och sex mekaniker. Studien har varit 

uppdelad mellan två olika företag och vid varje företag har chefen, som är delaktig i 

belöningssystemet, och tre av de som jobbar i verkstaden som är objekt för belöningarna 

intervjuats. Detta för att kunna jämföra resultatet som dessa ger och kolla på skillnader och 

likheter. Först utfördes intervjuerna med de som var chefer för att kunna få bättre underlag till 

de andra intervjuerna där motivationen studeras. Vi informerade cheferna vi intervjuade om 

studiens syfte för att ge dem chans att hjälpa oss få ut så mycket som möjligt, men de som är 

objekt för belöningssystemet var ovetandes om detta för att kunna ge oss spontana svar. 

 

De två olika verkstäderna har två olika belöningssystem där det ena har en kollektiv struktur 

och den andra en mer individuell struktur. Det har gjort att det blir en intressant jämförelse att 

göra mellan de två olika strukturerna. Detta var något som vi visste på förhand och som till 

viss del låg till grund för valet av företag. Det gav oss möjlighet att jämföra skillnader i de 

olika typerna av belöningssystem.  

 

Metoden som respondenter har valts ut efter är två olika och de kallas enligt Bryman & Bell 

(2013) för snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval har använts till en 

början och med det menas att vi har använt oss av respondenter som har varit tillgängliga för 

oss. Det var cheferna som var av den typen av urval och de andra respondenterna har vi 

kommit i kontakt med via dem, vilket kallas för snöbollsurval. (Bryman & Bell, 2013)  

  

Intervjuobjekten bestod av fordonsmekaniker samt chefer från två olika företag. Båda 

företagen är operativa i Örebro och medarbetarna på verkstäderna har liknande 

arbetsuppgifter. Med liknande uppgifter menas att båda verkstäderna har en typ av uppgifter 

som är standardiserade och som anses vara icke komplexa. Sedan har de även komplexa 

arbetsuppgifter som skapar nya utmaningar varje dag och som kräver felsökning. 
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3.4 Intervjuer 

Intervjuerna har haft ett semistrukturerat upplägg vilket innebär låg strukturering för att kunna 

få öppna svar (Patel & Davidsson, 2011). Detta är viktigt i kvalitativa studier eftersom att 

målet är att öka förståelsen för fenomenet och då krävs det att respondenten har en möjlighet 

att gå utanför ramarna (Bryman & Bell, 2013). Mallen bidrar med en struktur som är relevant 

för att få med allt som vi vill, men det lämnade ändå spelrum för att respondenten att kunna 

ge nya tankar. Den teori vi har samlat in från tidigare forskning gjorde det möjligt att 

operationalisera fram intervjufrågor från referensramen. Detta ledde oss fram till en 

intervjuguide som låg till grund för intervjuerna. Oförutsedda frågor och följdfrågor var dock 

möjligt att göra under intervjutillfällena.  

 

Det kan uppfattas som pressande att sitta ensam i en intervju och att de inte vågar säga det de 

vill (Patel & Davidsson, 2011). Vi ansåg att det ändå var genomförbart eftersom att cheferna 

valde ut de som de ansåg vara lämpliga för en enskild intervju. Det som märktes av med press 

var endast att vissa respondenter var mindre utsvävande och var lite mer direkta i sina 

synpunkter.  

 

Innan intervjuerna har det gjorts ett test på bekanta för att urskilja om flytet var bra eller om 

det fanns tendenser till att bli hackigt. Efter det formulerades vissa frågor om för att vara 

tydligare. 

3.5 Intervjuguide och operationalisering 

En intervjuguide används för att upprätta en intervju som är strukturerad. Denna struktur är 

viktig för att uppsatsen ska få med alla områden som studien utgår från. Intervjuguiden är 

uppbyggd från den teori som finns inom ämnesområdet och som sedan delats upp i kategorier 

som är framställda för att besvara analysmodellen. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden samt att följdfrågor kunde ställas vid behov, till 

exempel om något behöver förtydligas eller om respondenten inte förstod frågan. Frågorna 

ställdes på ett sätt att respondenten var tvungen att förklara sig istället för att bara säga ja eller 

nej. En del frågor behövde inte ställas eftersom de täcktes av svar från andra frågor. (Bryman 

& Bell, 2013) 

 

Det användes två olika intervjuguider, en för intervju med cheferna och en för 

fordonsmekanikerna. Båda guiderna är skrivna med ett enkelt språk för att inte göra det svårt 

för respondenten att förstå frågorna. Likheter guiderna emellan är att de är uppbyggda med 

samma indelning av områden, dock är frågorna olika varandra med avseende på hur de skall 

besvara frågeställningarna. Cheferna berättar till exempel vad de tror medarbetarna blir 

motiverade av medan mekanikerna svarar på hur och varför de blir motiverade. 

Intervjuguiden riktad till cheferna på företagen har i större omfattning frågor som skall 

besvara hur motivation och suboptimeringseffekter uppstår. Därför fick också chefen tillgång 

till uppsatsens bakgrund, frågeställningar och syfte innan intervjun. Fordonsmekanikerna fick 

enbart reda på att intervjuerna utfördes i syfte för en uppsats vid Örebro universitet. Varför 
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frågorna doldes var för att kunna besvara hur väl informerade de var angående sina 

belöningssystem, vilket ligger till grund som en faktor i analysmodellen.  

 

Intervjuguiden är uppbyggd av att referensramen blivit nedbruten till frågor som skall besvara 

arbetets frågeställningar, motiverande- och suboptimerande effekter. Frågorna är sedan 

indelade i fem teman, bakgrundsfrågor, funktion, tydlighet, suboptimering och 

självständighet. Vilka förutsättningar organisationen och respondenterna har besvaras i 

Bakgrundsfrågor, samt att frågorna är tänkta att skapa en lätt stämning där de som blir 

tillfrågade kan känna sig avslappnad. Funktion är ett tema med frågor som ger arbetet svar på 

hur företagens belöningssystem ser ut och hur de försöker motivera sina medarbetare. För att 

veta om belöningssystem har nått fram till arbetarna ställs frågor om systemets tydlighet, vet 

mekanikerna ens om att de har ett belöningssystem? Som det står i problematiseringen finns 

det inga perfekta belöningssystem, nackdelar finns alltid och suboptimeringstemat tar upp 

dessa nackdelar. En faktor till motivation som återkommer flera gånger i teorikapitlet är 

självständighet.  

3.6 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats, i en lugn miljö för att de inte 

skall känna någon stress och kunna få fram det de vill säga. Vi har gjort intervjuerna en åt 

gången för att få ut individuella åsikter, alltså att de inte skall påverka varandra och bli ett 

gemensamt svar. 

 

Ett problem som kunde uppstått vid intervjuerna av cheferna var att en av oss har en tidigare 

relation till de båda. Det var svårt att undvika eftersom att det var vår väg in i 

organisationerna vi har studerat. För att göra det trovärdigt har den som inte har någon 

relation till någon av dem som utfört intervjuerna. Den av oss med relationen inflikade endast 

med notiser när detta var nödvändigt. 

 

I de andra intervjuerna har vi turats om att ställa frågor för att skapa en naturlig stämning där 

det är tre stycken i samtalet. Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande för 

att optimalt kunna få med sig allt från intervjuerna. De har sedan lyssnats om för att inte missa 

viktig information eller detaljer som skulle kunna vara användbara. Det var även användbart 

för att kunna gå igenom i efterhand när alla intervjuerna var genomförda för att reflektera och 

jämföra. 

 

Inspelningarna har sedan transkriberats för att inte något material skall vara dolt om det är 

någon som vill ta del av det. Det är viktigt för trovärdigheten av empirin att det finns en 

transkribering på det som har sagts. Skulle det saknas kan det bli svårt att styrka att 

intervjuerna ägt rum och ämnat till att svara på frågeställningarna. 

3.7 Överförbarhet 

Kvalitativ forskning innebär ofta att en liten grupp individer innefattas och att dessa ska ha 

gemensamma kunskaper och färdigheter. Det handlar inte om empirisk bredd utan djup, 

kvalitativa resultat utvecklas i riktning mot exklusiv kontext. Det ger vårt arbete en möjlighet 
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att vara överförbar till annan miljö, eftersom det är problemets djup som utarbetas. (Bryman 

& Bell, 2013)  

 

Överförbarhet bedömde vi åstadkomma genom att intervjua 8 respondenter på två olika 

företag med innehavande av olika perspektiv men med gemensamma kunskaper och 

färdigheter, samt att använda oss av en bred referensram och olika faktorer som kan påverka 

motivation i uppbyggandet av analysmodellen. Därmed uppnår arbetet det djup som en 

kvalitativ metod kräver.   

3.8 Metodreflektion 

Kritik mot en kvalitativ undersökning är att vi tolkar empirin istället för att den blir statistiskt 

bevisad som i en kvantitativ undersökning. Tolkningen styrs av att människan innehar en 

subjektivitet från tidigare erfarenheter och preferenser. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Syftet med att inte informera mekanikerna i förtid var att få ärliga svar som de inte pratat ihop 

sig om, eller fått information av chefen om. Det var även att undersöka brister i den förståelse 

de anställda har om belöningssystemet. Användandet av att de mekaniker som intervjuades 

inte var medvetna om syftet med studien var något som var relevant, men som kunde ha 

förfinats. Att använda sig av samma metod som till cheferna skulle inte var optimalt, men att 

förslagsvis använda sig av någon typ av introduktion precis innan intervjun skulle ha varit 

underlättande för frågorna. Det skulle även varit möjligt att förklara för respondenten hur 

belöningssystemet såg ut då denne inte visste att det fanns, det skulle kunna utvecklat den 

empirin som då blev insamlad. Användningen av att cheferna var pålästa gav en bra överblick 

över problemområden som det gick att studera extra nog. Under intervjuerna kom det fram 

andra problem som inte cheferna var medvetna om, men i grund och botten gav deras 

delaktighet ett bra tillskott till empirin. 

 

Eftersom de respondenterna som har intervjuats i allmänhet var fåordiga, skulle 

intervjumetoden kunna ha ändrats till att vara någon form av gruppintervju. Då skulle det 

krävas flera respondenter att intervjua och kunde ha blivit svårigheter med att få alla 

delaktiga. Men det finns nackdelar med gruppintervjuer då det är svårt för respondenten att 

vara personlig.  

 

Generaliserbarheten är inte möjligt eftersom att intervjuerna genomförts på två olika typer av 

belöningssystem som är långt ifrån varandra, men det finns några likheter mellan dem som 

tyder på att det i spannet mellan dem är applicerbart. Eftersom teorin som har använts har en 

annorlunda bransch än det som studien är utförd på finns tendenser till att studien även skulle 

vara applicerbar på andra branscher. Även om det inte går att generalisera resultatet helt 

kommer det att finnas möjligheter att studien till viss del ändå kommer att överenstämma med 

problem eller situationer som finns i andra företag. Skulle studien vara 100% avgränsad till 

vår studie skulle det inte ha varit någon relevans i att utföra studien. 

 

Det har även varit en viss skillnad på företagens arbetsuppgifter, men att det finns ändå en 

likhet mellan hur belöningssystemen skulle kunna fungera. Valet av respondenter har till viss 
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del styrt av det som var tillgängligt. Det har ändå varit en spridning i rutin och erfarenhet på 

de mekaniker som intervjuats. Det hade en relevans för studien, men det skulle ha varit bättre 

om det hade gått att få tag på något mer rutinerade än de som hade under ett års erfarenhet. I 

företag B hade de varit intressant att intervjuat någon som låg mellan den med sju års 

erfarenhet och de två med ett år. I det andra företaget hade det varit intressant med någon som 

hade erfarenhet i paritet med den mest erfarne på företag B. Den spridningen som ändå fanns 

gav en bra inblick över hur preferenser och mål kan förändras över tid genom att bygga upp 

en erfarenhet för yrket. 

 

I denna studie kan resultatet ha påverkats av att det var annorlunda erfarenheter på de 

anställda. De som har en viss erfarenhet, men som inte har deltagit i studien blir inte 

representerade i studiens resultat och det kan därför vara annorlunda resultat som finns hos 

andra respondenter. 

 

Eftersom att vi blev tilldelade respondenterna som var mekaniker av cheferna kan det ha styrt 

resultatet till något som cheferna ville framhäva. Det kan även ha varit fallet att 

respondenterna inte hade något intresse av att delta men blev tvingade. Det märktes till viss 

del på några respondenter att de inte hade tid att slappna av och svara optimalt på frågorna, 

vilket kan ha gjort att slutsatser som funnits där inte har framkommit av studien.      

 

Våra slutsatser från intervjuerna används för att upplysa och bidra med kunskap inom en ny 

bransch för vad som inte fungerar och tvärtom. Målet med undersökningen är inte att 

generalisera någonting då vi inte har tillräckligt många respondenter för att kunna göra det.  
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4. Empiri 
I empirikapitlet redogörs företagspresentationer och sammansättningar av intervjuerna. De 

intervjuer som innehåller svar från mekanikerna har blivit indelade i fyra teman: bakgrund, 

funktion och tydlighet, suboptimering och självständighet. Slutligen summeras alla 

respondenter till företagsnivå eftersom företagen är ett subjekt i analysen. 

4.1 Företagspresentation av företag A 

Företag A är en organisation som säljer, servar och reparerar fordon. Företaget verkar i hela 

Sverige och innehar väletablerade varumärken. I Örebro är verkstadsorganisationen uppbyggd 

i rangordningen: regionchef, verkstadschef, verkmästare och flera fordonsmekaniker. Antalet 

medarbetare på verkstaden i Örebro är 8-12 stycken. Regionchefen och verkstadschefens 

arbetsuppgifter är administrativa och strategiska. Verkmästaren är den som bestämmer och 

fördelar mekanikernas arbeten.   

4.1.1 Respondent chef - företag A 

Respondenten jobbar som regionchef på företag A och har en överblick hur det ser ut i den 

studerade verkstaden och arbetar med att framföra företagets mål till de anställda. 

 

Respondenten berättade att gällande lönesättning finns det en pott som går att sprida ut hur de 

vill på de olika verkstadsarbetare, mer än den ökning som måste vara lika för alla. Utöver det 

går de enligt metalls kollektivavtal som sätter en ram för förhandlingen.  

 

Vidare förklarade respondenten att det finns två olika grundtyper av jobb för 

verkstadsarbetaren. Det är antingen som inne- eller utemekaniker. Innemekanikerna kommer 

till jobbet vid en fast tid varje morgon och får sina jobb tilldelade av verkmästaren. 

Utemekanikerna har en större självständighet och kommer inte alltid in på anläggningen, då 

denne redan kan ha ett pågående jobb att fortsätta. 

 

På frågan om vilka typer av uppdrag som är de vanligaste var svaret att det mest är 

servicearbeten som rullar in konstant, men att det även är mycket byten av förslitningsdelar. 

Respondenten förklarar att eftersom de handskas med väldigt tunga grejer är det ibland 

nödvändigt att vara två på ett arbete, men att det varierar mellan olika perioder. 

Utemekanikerna är oftast ute ensamma. Exempel på när det krävs två på ett jobb är oftast när 

det är tunga lyft som behöver göras, men då är oftast den som hjälper till sysselsatt med en 

annan order. Det kan även vara två personer på en arbetsorder om det är brådskande och 

kräver snabbt arbete. Då kan det handla om att de arbetar från två olika håll på samma fordon 

och gör olika steg i servicen. Tröskor är ett typexempel på det samarbetet att en kan gå runt 

och serva medan den andre håller på med en reparation.  

 

I företaget finns det ett belöningssystem som respondenten berättade om ligger på 20 000 kr 

om året ifall målet uppnås. Detta belöningssystem baseras på hur hela anläggningen klarar sig 

tillsammans och blir alltså ortbaserat. Detta kallas enligt företaget för en rörlig lönedel och 

benämns inte som någon bonus. 
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När frågan kom till respondenten om vilka effekter detta haft på verkstadsarbetarna blev 

svaret att målet med det var att öka förståelsen och att det har lyckats. Med förståelsen menas 

det ur ett ekonomiskt perspektiv och att de anställda skall förstå hur deras vardagliga arbete 

påverkar anläggningen i helhet ekonomiskt. Respondenten tillägger att det funkar bättre på 

vissa individer än andra, och att vissa knappt är intresserade.  

 

För att implementera det systemet de har med rörlig lön finns det månatliga presentationer 

som visar hur utvecklingen ser ut och hur de i sin verkstad ligger i förhållande till målet. Det 

är något som är upp till anläggningschefen, men som inte alltid fungerar och då faller över på 

regionchefen (respondenten). För att öka förståelsen för helhetens ekonomiska perspektiv 

behöver de anställda förstå sig på debiteringen och verkligen debitera för den tid det tog.   

  

Gällande kvalitésuppföljningar svarade respondenten att det är något som görs kontinuerligt 

via kundundersökningar. Det kan exempelvis ske via samtal till kunderna om hur de har 

upplevt att reparationen eller servicen överensstämmer med kundens krav.  

 

Angående anställningstid och hur det ser ut med rekrytering förklarade respondenten att det är 

en bristvara med mekaniker på marknaden och att de har många som går i pension nu. Det är 

en brist som överskuggar hela branschen.  

 

Vidare beskriver respondenten att vissa rekryteringar kan betraktas som misslyckade då de 

som rekryterats inte passat bra i en verkstad. Detta för att det krävs en väldigt självgående 

mekaniker för att det är sådan bredd på de maskiner som behöver servas och lagas. 

Hembesöken anser respondenten som en speciell aspekt som gör det svårt för många att 

anpassa sig. 

 

Respondenten ansåg att det finns en lojalitet hos de anställda och att de trivs väldigt bra. 

Eftersom att företag A är ett kooperativ blir det en känsla av hjälpsamhet mot bönderna som 

äger och är kunder hos företag A. Det har varit sämre, men har blivit mer accepterat på senare 

tid att arbeta för företag A, och det kan ha mycket med bilden av ett kooperativ att göra. Det 

har bidragit till företaget A:s rykte att de marknadsfört sig på tv och synts mycket och detta 

har lett till att det är lättare att rekrytera. “Så det känns som att vi är på väg upp, det är lättare 

att rekrytera folk till exempel. Förutom mekaniker då, men det är på grund av att det är en 

bristvara.” citerat respondenten om hur det är att rekrytera. 

 

Respondenten berättade att jobben som de får in kan ta allt ifrån 2 timmar till 1 vecka. Vidare 

förklarades det att det är en säsongsbetonad bransch där arbetet varierar i perioder. I vissa 

perioder som till exempel skörd och liknande är det både dagar och kvällar medan vintertid är 

lugnare, men det finns ändå arbete. 

 

Angående individanpassade belöningssystem för mekanikerna förklarade respondenten att de 

hade en ackordslön förr i tiden: “Förr i tiden hade man ju det, då jobbade man på ackord. Så 

att, när en annan var så ung att man skruvade, då hade jag ackord”. Respondenten fortsätter 

att det skulle kunna fungera för att motivera, men att det är stor skillnad på jobb och hur lång 
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tid de skall ta är svårt att urskilja. Det är endast service:ar som de har en aning om hur lång tid 

de borde ta att utföra. 

 

Respondenten berättade att det finns andra belöningar inom företaget som inte har med lön att 

göra. De hade friskvårdsbidrag, subventionerade luncher, möjligheter till att låna verkstaden 

och rikskuponger. På frågan om det går att utbilda sig inom företaget blev svaret: “Ja, gud ja. 

Många av cheferna idag har börjat som mekaniker. Sen har de då klättrat inom 

organisationen. Inom företag A har man möjlighet att klättra inom de olika bolagen”. 

Respondenten fortsätter med att det även kan vara en typ av förmån att få åka på kurs då detta 

sker runt om i Europa. 

 

I företaget finns det en kommunikation mellan de i verkstaden och deras närmaste chef att 

återkoppla hur arbetet utförs. Det är ingenting som ingår i chefens arbetsbeskrivning, men är 

ändå en del av deras arbetsuppgifter och respondenten jämför det med att vara coach åt de i 

verkstaden. Det är skillnad mellan verkstäder hur det systemet fungerar. 

 

Respondenten svarade på frågan om konkurrenskraften i de löner de kan erbjuda att de 

förmodligen är konkurrenskraftiga, men att det i allmänhet inte är ett höglöneyrke i 

mekanikerbranschen. Det skulle med en högre lön vara mer rimligt för den kompetens de 

besitter och därmed bidra till att fler personer utbildar sig till mekaniker.  Respondenten 

fortsatte med att det blir ett problem i andra änden med de som debiteras för arbetena. Det är 

redan svårt som det är idag att motivera den höga faktureringen som sker, men är ändå 

nödvändig för att det är höga kostnader för teknologi och lokaler. 

4.1.2 Fordonsmekaniker X - företag A 

Bakgrund 

Fordonsmekaniker X har varit på nuvarande företag i cirka 8 månader, men har år som lärling 

på företaget samt en kortare tid på ett annat ställe. Total erfarenhet på 4 år. Uppfattandet av 

organisation är korrekt med hur det fungerar och X vet vem som delegerar jobben. X har även 

koll på att de arbetar efter serviceordrar.   

 

Tydlighet och Funktion 

Angående funktionen på belöningssystemet hade X koll på att det finns ett visst procentuellt 

mål som hela anläggningen måste uppfylla för att uppnå sin rörliga lön (bonus). X vet att 

bonusen ligger på 20 000 kr om året, men det är inget som denne har upplevt själv. Gällande 

förändring av systemet svarade X att det funnits i ungefär 1-2 år, så att det är relativt nytt. 

På frågan om återkoppling på företaget svarade X att det inte finns något system för det, men 

att det märks om det är slarvigt i form av backjobb eller att det tar för lång tid. Det kan vara i 

form av återkoppling från chefen, men inte vanligtvis. X förklarade även att ett backjobb även 

kan uppstå för att det är en komplex arbetsuppgift som kan vara svår att lösa. 

 

X beskrev för oss att en typ av förmån kunde vara att åka ut i fält, alltså arbeta som 

utemekaniker. Utöver det hade X inte någon större koll på förmåner som fanns på 

arbetsplatsen. X förklarade att jobba i fält betyder att en extra ersättning på 18 kr timmen 
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tillkommer. X tillade även att de får betalt för övertiden. Fält är även något som X menade att 

du förtjänar, inte något du väljer själv. X menade att vara ute i fält innebär tjänstebil och 

bättre betalt tyder på att det är ett förtroende X får från företaget.  

 

Som en förmån ansåg X att utbildningar var onödiga och tog viktigt tid av annat. Den enda 

utbildning X kunde tänka sig var gällande Valtra, som är ett märke på en maskin. 

 

Respondent X svarade på frågan om hur ett ersättningssystem som är uppdelat mellan fast och 

rörlig ersättning skulle fungera att det är klart det måste finnas, annars kommer folk jobba 

långsammare och hålla ett lägre tempo.   

 

Suboptimering 

X ansåg att ersättningen som kommer från företaget kan kännas mindre bra i relation till hur 

krävande jobbet är. I relation till andra yrken ansåg X att det är en låg lön för den kompetens 

som krävs för att utföra arbetet. “Har ju kompisar som kör budbil och postbil som har bättre 

lön.” Citerat X om kompetens som krävs för arbetet.   

 

X hade ingen större kolla på andra traktorverkstäder, men ansåg att i jämförelse med andra 

verkstäder var ersättningen undermålig. “Man är ju gift med det om man säger så. Har väl 

över 200 timmar övertid på ett halvår” svarade X på frågan om det finns någon lojalitet mot 

företaget. Vidare beskriver X att det inte är något vanligt 7-16 jobb då det krävs att de finns 

tillgängliga för bönderna när det behövs. Utöver lönen ansåg respondenten att det är ett bra 

företag att arbeta för. Gällande lönen i jämförelse med kollegorna är det ingenting som var 

synligt i verkstaden, det var allas enskilda ensak.  

 

X ansåg att det är krävande psykiskt och fysiskt tungt och att det är mycket stress för att hinna 

klart med arbetsuppgifter. Över perioder är det inte någon större skillnad, men det beror på 

vilken storlek kunden i fråga har på sina marker och liknande.  

 

X menade att nya arbetsuppgifter tar längre tid att utföra för att det inte finns en systematik i 

hur de skall arbeta då. Det är även vanligt förekommande att det kommer helt nya 

arbetsuppgifter till verkstaden dagligen som de måste anpassa sig till.  

 

Hur skulle belöningssystemet kunna förbättras?  

X tyckte att det var en orealistiskt fråga och ett problem som var för någon högre uppsatt att 

lösa. Senare svarade dock respondent X på frågan att belöningssystemet inte håller eftersom 

att det går på hela anläggningen. Det tar ingen hänsyn till att de nu i månader har gått 

underbemannade och inte haft möjlighet att nå målen. En personlig bonus skulle kunna vara 

bra, men svårapplicerad då det kan krångla med lätta saker och det kan bli orättvis fördelning 

av arbeten med olika svårighetsgrad. 

 

Självständighet 

X har både jobb som är i verkstaden och jobb som sker hemma hos kund. X fick frågan om 

hur de behöver samarbeta och hur det fungerar och svarade att det ofta krävs bärhjälp och att 
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det då bara är att fråga någon. X tillade att det gäller att ha en känsla för att fråga rätt person, 

som inte är upptagen med någon tungt. X har som mål att få jobba mycket ute i fält och 

berättade att det var lugnt och skönt att vara det och att de inte blir  

störda av något annat. X tillade att det krävs kompetens för att få den självständigheten och 

det ansvaret. 

4.1.3 Fordonsmekaniker Y - företag A 

Bakgrund  

Respondenten Y har arbetat hos företaget i två år och har sedan tidigare erfarenhet i andra 

verkstäder. Y är medveten om hur organisationen ser ut i verkstaden. 

 

Tydlighet och funktion 

På frågan om det finns något belöningssystem i företaget var Y omedveten om detta. Y var 

inte heller medveten om att det hade funnits något belöningssystem tidigare på företaget.  

Återkopplingen som respondenten beskrev att de hade i sitt arbete var om någon kund hörde 

av sig. Respondent Y ansåg att sin ersättning var god och berättade att de i verkstaden inte 

hade någon koll på varandras löner. Respondenten tror att det skulle gå att påverka sin 

ersättning genom att prata med chefen.  

 

Respondent fick frågan om utbildningar och hur det ansågs vara en förmån och svarade att det 

är en typ av förmån. Y hade stort register av utbildningar runt om Europa och var inbokad på 

flera i framtiden. Y förklarade att det fanns ett system där de kunde gå in och önska vad de 

vill gå för utbildningar som sedan chefen godkänner om det var en lämpligt utbildning för 

individen.   

 

Y ser på sin personliga utveckling som god och att de alltid finns nya saker att lära sig och att 

det sker automatiskt. 

 

Suboptimering 

Respondenten kände inte till det belöningssystem som fanns i företaget och var dåligt insatt i 

ämnet. Y förklarade ändå om ett annat belöningssystem från ett tidigare jobb och att de hade 

en enskild lön på hur mycket arbete du hann med. Det som respondenten ansåg kunde ha varit 

bättre var att belöningen inte baserades på hur bra du jobbade, vilket det kanske borde. Det 

tror Y skulle kunna vara motiverande att se att hårt jobb löna sig i form av extra pengar i 

månaden.  

 

Respondent Y upplevde att det kan vara svårt att hinna med allt en arbetsdag och berättade att 

under högsäsong kan det behövas 96 timmars veckor för att hinna med allt arbete. Y berättade 

att kunderna ringer hela tiden och att det är utmattande att arbeta så mycket. 

 

När Y fick frågan om mål i företaget var detta inte intressant för tillfället och att om det skulle 

finnas möjligheter till att jobba sig uppåt i verksamheten skulle det krävas att någon slutar.     
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Självständighet 

Y hade ett självständigt arbete där kunder bokas själv. Detta för att Y jobbar som 

utemekaniker och hade därför inte behovet av någon som disponerar tiden. 

 

Y jobbar mycket självständigt, och om det krävs samarbete är det oftast tillsammans med 

kunden själv. Då är det att felsöka tillsammans med kunden som gäller och då är kunden ofta 

påläst och hjälpsam. Då det ändå krävs att de åker två på ett jobb är det för att det är tunga lyft 

som krävs och kunden inte är tillgänglig. Då ansåg Y att det gick bra att samarbeta. 

4.1.4 Fordonsmekaniker Z - företag A 

Bakgrund 

Respondent Z har jobbat på företaget i tio veckor och det är första erfarenheten inom 

verkstadsbranschen. Tidigare erfarenhet består av arbete inom en industri. Respondenten kan 

beskriva hur organisationen i verkstaden på ett korrekt sätt.    

 

Tydlighet och funktion  

Respondent Z hade koll på att det fanns ett belöningssystem i företaget och att det var 20 000 

kr per år utspritt på hur mycket du jobbat. Det respondenten inte hade koll på var vilka 

procentuella mål som krävdes för att komma upp till bonusen. Respondenten berättade att det 

hade varit ett möte där de berättat om belöningssystem för dem. 

 

Respondenten berättade att de hade ett sorts system för återkoppling där det var upp till dem 

själva att fråga om feedback från verkmästaren. Det menade Z var bra för att kunna utvecklas.  

 

Ersättningen ansåg Z vara ok, men att ingen vidare koll fanns på förmånerna. Den ansåg Z 

vara i fas med det arbete som läggs ner. Respondenten förklarade vidare att det nu tog långt 

tid eftersom det fortfarande var en inlärningsperiod, men att det förmodligen skulle stegra i 

lön med mer erfarenhet och kompetens. Lönen ansåg Z vara på samma nivå som för resten av 

branschen och det är inget som märks att det är klyftor i den egna verkstaden. För att påverka 

sin ersättning ansåg Z att det gäller att prestera bättre i det man gör. Det blir även viktigt att 

visa framfötterna för att företaget skall satsa på dem och investera i utbildningar. Relationen 

till företaget är god och det finns en lojalitet där, tidigare erfarenhet av andra arbetsuppgifter i 

samma kedja har bidragit till det.  

 

Respondent Z förklarade att det inte var ett mål i dag att få vara ute i fält, utan att det troligen 

är en variation som är det åtråvärda. Utöver det ansåg Z att det är motiverande att få utvecklas 

inom företaget och att en dag kanske arbeta mer med att samordna. Det är en förmån som 

motiverade Z att det finns möjligheter att få gå utbildningar och utvecklas. 

  

Suboptimering  

Respondent Z ansåg att det fanns svårigheter med att följa utvecklingen av det 

belöningssystem som fanns. Det ansågs vara otydligt och att det enda sättet för de i 

verkstaden att följa utvecklingen var genom att det krävs en debiteringsgrad på 75%  för att 
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företaget skall gå runt. Z förklarade hur systemet med debiteringsgrad fungerade och 

påpekade att det är svårt att göra ett jobb snabbt första gången de gör det för att det är mycket 

att tänka på och testa sig fram.  

Z trodde på att utveckla ett system där olika ansvarsområden eller liknande kan leda till högre 

ersättning. Även att kunna serva olika typer av traktorer skall kunna löna sig. Det kunde anses 

orättvist enligt Z för att de som var nya hade sämre löner till en början, men att det blir något 

att jobba sig upp ifrån. 

 

Upparbetningslön ansåg respondenten vara riskabelt i en kvalitétaspekt då det krävs en viss 

tid för att göra en service. Z lämnade ändå en tolkning till att med stor erfarenhet skulle det 

kanske vara möjligt att minska tiderna för de service:ar som ofta ser likadana ut. Däremot 

borde det vara ett system där det skall ta en viss tid som är rimlig och när detta uppfylls skall 

det belönas.  

 

Respondenten berättade att det ofta är svårt med nya uppgifter att systematiskt veta vilket steg 

som skall göras härnäst, men att det blir lättare med erfarenhet. Det som kan vara 

problematiskt är även att Z som ny inte får jobba med en order från början till slut, utan får ta 

över där någon annan slutat.    

 

Självständighet 

Respondent Z ansåg att det inte var några problem med att samarbeta vid behov och 

förklarade att behovet oftast uppstår vid tyngre eller otympliga lyft.   

4.2 Företagspresentation av företag B 

Företag B är en organisation som säljer, servar och reparerar fordon. Företaget verkar i 

Örebro och innehar väletablerade varumärken. I verkstaden jobbar 10-14 medarbetare. 

Organisationen i verkstaden har följande rangordning: Servicemarknadschef, 

verkstadsplanerare och fordonsmekaniker. Servicemarknadschefens uppgifter är att 

upprätthålla en god balans mellan planerare och mekaniker, samt har mycket operationellt 

ansvar. Verkstadsplaneraren är den som bestämmer vem av mekanikerna som ska göra vad 

och när.  

4.2.1 Respondent chef - företag B 

Denna respondent har rollen som servicemarknadschef för företag B och har ett övergripande 

ansvar för att företagets strategier ska uppnås operationellt. Intervjun börjar med att diskutera 

hur deras belöningssystem ser ut och respondenten förklarade att de använder ett 

upparbetningssystem: “Vi från företagets sida tycker att de ska ha en liten morot, och vi ser 

att mer än hälften som drivs av den här upparbetningen. De är på tå, det här systemet har vi 

haft i över 25 år.”.  

 

För att förklara hur företag B:s system fungerar hittar vi på ett exempel: Timdebitering 1 000 

kr och bonusgrundande nivå 800 kr, säg att mekanikern har ett tempo som genererar en 

snittdebiteringsgrad på 800 kr i timmen så får den 0 kr i provision. Innehar mekanikern istället 

ett snabbt tempo och når upp till en snittdebiteringsgrad på 1200 kr i timmen kommer den att 



 26 

få provision. Detta räknas ut genom 1200 - 800 = 400, mekanikerns bonusgrundande del blir 

då 400 kr. Låt oss i exemplet säga att företaget betalar ut 10% av den bonusgrundande delen 

till mekanikern. Utbetalt blir då 40 kr extra i timmen vilket blir 6400 kr en vanlig månad utan 

röda dagar.  

 

Respondenten förklarade att det blir de mest kompetenta som tjänar mest pengar, eftersom de 

kan utföra arbeten mycket fortare. Diskussionen fortsatte sedan om huruvida 

belöningssystemet är rättvist eller inte: “Det beror på lite på hur det är i gruppen och vad 

man väljer att visa. Ett tag var vi duktiga på att hänga upp ”kolla grabbar, här har ni det ni 

dragit in förra veckan, namn för namn”. Det satte vi upp på anslagstavlan. Då blev det för 

transparant, då backade man och tyckte det var skit, jag får fel jobb och ojojoj. Nu har vi inte 

gjort det på tio år säkert. Jag upplever inte att det är riktigt så, lite groll kanske det är men 

inget som kommer mig till” säger respondenten. Det som kan bli orättvist är vilka jobb 

mekanikerna blir tilldelade, vissa innehåller mer utmaningar än andra och blir en mekaniker 

tilldelad många svåra jobb blir det orättvist. Respondenten berättade att tillsammans med 

planeraren har de bra koll på vilka mekaniker som är snabba och på så sätt hoppas de att det 

inte ska uppstå några orättvisor.  

 

Med ett upparbetningssystem tillkommer aspekter som kvalitétsmätning och respondenten 

förklarade deras kvalitétsmätning som följande: “Kvalitén är alltid lite lurig, men vi har 

kvalitetsuppföljningar och kontroller, så att vi gör bedömningen att det inte ska få kosta i 

kvalité. Det får inte kosta i kvalité , det är vi noga med också när vi berättar för meckarna. 

Annars kan de ju kanske hoppa över grejer bara för att det ska gå fort. Men då blir man 

påkommen, på ett eller annat sätt. Antingen är det via backjobb eller annat. Vi har då 

kontrollera bilverkstad som går här och kikar på service:arna. De tar en bil som är färdig, 

kör in den och går igenom alla punkterna. Det är gamla besiktningsmän som gör det, kollar 

att oljan är bytt och att man varit på de skruvar som skall. Men vi har inte upplevt nåt fusk 

än.“  

 

Under intervjun uppstod diskussionen om vilka faktorer som påverkar motivationen förutom 

de monetära och respondenten sade följande: “Vi har ju kommit på det med vår 

planeringstavla för mekanikerna där vi lägger upp jobben och är det tomt bakom, så det inte 

finns ett nästa jobb, då går det sakta. Vet de att det finns ytterligare jobb, att man hänger ihop 

två jobb på en meck. Då ser de att det finns en till, då jobbar de på lite. Och det måste vara 

något mänskligt, de bromsar helt enkelt. Den här bilen kan jag väl ha resten av dagen tänker 

de.” 

 

Många som jobbar inom företag B har varit där länge och respondenten berättade att 

rekryteringen för de är viktigt, de har inte råd att misslyckas. Därför vill de ha in goda 

referenser och handplockar gärna mekaniker från de lokala fordonsutbildningarna. Det finns 

inte gott om talangfulla mekaniker på arbetsmarknaden, därför är det av stor vikt att få in rätt 

individer direkt påpekar respondenten.  
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Verkstadschefen berättade om att mekanikerna får gå på utbildningar inom de fordonsmärken 

som företaget saluför. Inom dessa finns det en stege med utbildningar som gör de mer 

kompetenta, till exempel ska alla gå en baskurs medan utvalda mekaniker får gå mer 

avancerade kurser. Vem som får gå på dessa kurser bestämmer cheferna.  

 

Andra förmåner som mekanikerna har är de får meka med sin egen eller familjens bil varje 

torsdag efter jobbet. De får också kraftiga rabatter på reservdelar och nya samt begagnade 

bilar. Förmåner som utbildning sker frekvent, det finns olika steg som mekanikerna får gå och 

desto högre upp på stegen desto mer kompetent anses medarbetaren vara.  

 

Vid slutet av intervjun väckte respondenten en intressant tanke och beskrev en typisk 

mekaniker: “Jag tror att meckarna är ett speciellt folk, har de inget o göra går de sönder. Jag 

har en kille och han kan fan inte sitta still. Har han något i nån låda så börjar han pilla med 

det, eller så. De måste ha nåt att göra. Man tycker om att göra saker om man väljer att bli en 

mekaniker.”.  

4.2.2 Fordonsmekaniker X - företag B 

Bakgrund 

Respondent X har jobbat inom företaget och branschen i över sju år, började direkt efter 

gymnasiet. X vet hur organisationen är uppbyggd och vem det är som planerar hur jobben 

fördelas mekanikerna emellan.  

 

Tydlighet och funktion 

Respondenten berättade hur belöningssystemet fungerar och är väl informerad om vad 

företaget förväntar sig för motprestationer, “Man drar inte fötterna efter sig, man lägger på 

ett kol.” sade X.  

 

Företaget har inget system för återkoppling baserat på prestationer, däremot upplevde X att 

kommunikationen mellan mekaniker och chef börjar bli bättre. Lojalitet till företaget beskrev 

respondenten med en mening: “Ah, väldigt trogen. Blir lätt så när man jobbar med världens 

bästa bilar.“.  

 

Respondent X sade i intervjun att systemet med upparbetning är rättvist eftersom det grundar 

sig på kunskap och att planeraren brukar vara rättvis i sin fördelning av jobb. Företaget har 

satsat mycket på X genom utbildningar och nästan alla utbildningssteg är avklarade.  

 

Suboptimering 

Det som enligt X är orättvist med upparbetningssystemet är att det bygger på 

debiteringsavgiften, om kundmottagaren ger en kund rabatt drabbas mekanikerns provision. 

“Får jag bara kunder som får rabatt är det orättvist mot någon som har fullt betalande 

kunder.” berättade X i intervjun. Respondenten ser hellre att provisionen styrs genom tid 

istället för nuvarande debiteringsavgift.    
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Respondent X berättade att användandet av belöningssystemet inte får gå till överdrift, med 

det att man börjar fuska eller sänker kvalitén. X brukar kontrollera sig själv genom ett system 

där allt som skruvas av från fordonet läggs i en särskild ordning.  

 

Självständighet 

Respondenten berättade under intervjun att samarbetet mekanikerna emellan fungerar hur bra 

som helst och att det är aldrig några problem att få hjälp.  

4.2.3 Fordonsmekaniker Y - företag B 

Bakgrund 

Respondent Y började på företaget november 2015 efter att ha tagit examen från gymnasiet i 

juni samma år.  

 

Tydlighet och funktion 

Vid frågan om hur företagets belöningssystem ser ut svarade Y att de har ett sorts 

ackordsystem men vet inte mer exakt hur man räknar ut det. Något system eller liknande för 

återkoppling använder sig inte företaget av. Däremot sade Y i intervjun att det händer ibland 

att chefen säger att man gjort något bra och om man har gjort något dåligt får man främst veta 

det genom backjobb, alltså att kunden kommer tillbaka med bilen.  

 

Företag B har en veckotidning där respektive avdelning har en egen spalt som medarbetarna 

kan avläsa hur pass bra det går och om budgeten följs. Respondent Y brukar läsa siffrorna 

flyktigt men resten noggrant eftersom bland annat tider för möten brukar stå där.  

 

Respondenten berättade i intervjun att det är bra att jobba på ett stort företag med bra 

faciliteter. Till exempel har företag B en oljetappare som sitter uppe i taket till skillnad från en 

allverkstad som har tappdunkar, vilket blir mycket mer skitigt.  

 

Suboptimering 

Respondenten tyckte att det är svårt att veta hur bra man ligger till med provisionen, resultatet 

kommer med lönekuvertet. Y svarade på frågan om man blir sporrad av en ackordslön: “Nja, 

det är mest ett plus liksom. Man vet ju inte hur mycket man får och ibland kan man få skit 

jobb och får man mycket jobb som tar tid kan man ju glömma ackordslönen.”.  

 

Vi frågade respondenten om det ibland kunde upplevas som att ersättningen var orättvis 

gentemot dennes kollegor beroende på vilka jobb man blir tilldelad och Y svarade 

följande:“Ja, ibland kan det bli så. Vissa kollegor kan ha skitfina jobb och en annan sitter i 

skiten. Det är liksom ingen som vill ha en bil från 95, alla vill ju ha de här som är ett år och 

en vanlig fin service. Men oftast jämnar det ut sig i längden.” 

 

Självständighet 

Respondenten kollar alltid dagen innan vad som är inbokat och sen bara gör det som 

planeraren bestämt. Vid behov av hjälp berättade Y att det inte är några problem eller bittra 
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miner hos de andra mekanikerna.  Utbildningsmöjligheterna är för respondenten inget viktigt 

utan mer som en kul grej, det är något Y mer hoppas få åka på än vad den vill.  

4.2.4 Fordonsmekaniker Z - företag B 

Bakgrund 

Respondent Z har arbetat på företag B i över ett år, började direkt efter gymnasieexamen 

2015. Z är välbekant med organisationens utformning och vet var arbetsordrarna kommer 

från.  

 

Tydlighet och funktion 

Respondenten var bekant med upparbetningssystemet och tyckte om det då det gav en bra 

bonus varje månad. Respondenten Z menade att återkopplingen sker i form av tid i jämförelse 

med vad som står på arbetsordern. Det är även det sättet som respondenten kan följa sin väg 

mot bonusen, men Z ansåg att det var svårt att följa.  

 

Arbetsplatsen uppges som seriös och trovärdig enligt respondenten, det är fräscha lokaler och 

det finns alltid jobb. Förmåner såsom rabatter och att man får meka med sin egen bil på 

torsdagar är enligt Z är bra.  

 

Suboptimering 

Z tycker att det fungerar bra att arbeta under ett ackordsystem men att man får se upp med 

kvalitétsbrister, respondenten kommenterade detta i intervjun: “Gör man inte jobbet som man 

ska får man tillbaka bilarna, så det är lite träligt. Det vill man inte. Men oftast har man tid så 

man hinner. Det blir mycket samma jobb så man lär sig ju jobbet. Så då går det ju snabbt till 

slut.“. 

 

Det tråkiga med upparbetningssystemet är att det inte går att avläsa tyckte Z och uttryckte sig 

så här på intervjun “Jag brukar se det som en bonus. Vissa månader brukar det inte bli så 

mycke alls. Men på somrarna när det är mycket jobb då är det ju kanske hur mycket som 

helst. Så då brukar jag bara ta det som en bonus.”.   

 

Respondenten anser att urvalet jobb som planeraren bestämmer är rättvist och menar på att det 

har med utbildningarna att göra. En nyanställd får hålla på mycket service:ar och lättare 

arbetsuppgifter. De med längre erfarenhet och med mer utbildning i bagaget får göra mer 

komplexa uppgifter såsom till exempel felsökningar. Ersättningen i form av lön ansåg Z vara 

rättvis vid jämförelse av arbetsmarknaden. Utbildning ser respondenten fram emot och vill 

fortsätta utvecklas inom företaget.  

 

Självständighet 

Fordonsmekanikerna möter inte kunder så mycket, enbart när det är något problem och de 

behöver ta kontakt med kunden. Behöver Z hjälp av en kollega är det inget problem och 

menar att man tjänar själv på att hjälpa någon annan om man själv behöver hjälp nån gång.   
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4.3 Summering av empiriskt material 

I det här avsnittet samlas allt empiriskt material i två sammanfattningar som delats in i 

respektive företag. Summeringen används till att skifta från att individen är ett subjekt för 

analysen till att de cheferna och respondenterna från ett företag blir subjektet.  

 

Företag A 

Chefen i företag A berättade om en lönepott som ingen av respondenterna hade kännedom 

om. Det som de ändå har svarat i närheten av är att de kan löneförhandla och att om de jobbar 

bra kommer det märkas i ersättning. Det var två av tre respondenter som hade koll det 

belöningssystemet som fanns och de hade även koll på vilken summa belöningen var på. Det 

var dock ingen som hade koll på vilken ökning som behövdes för att uppnå den rörliga lönen. 

Syftet med detta system menade chefen var att öka förståelsen för ekonomin hos de anställda 

och därmed att de förstår vad de debiterar för. Det fanns dålig kunskap hos respondenterna på 

hur  systemet fungerade och vad siffrorna betydde för individen. 

 

Chefen på företag A förklarade förmåner som en del i belöningssystemet. De förmåner som 

alla hade koll på var att det gick att få kurser genom företaget som av två stycken ansågs som 

intressant och något att sträva efter. Den tredje hade en mer negativ inställning till 

utbildningar och tyckte det var ett slöseri med tid. Samma anställda gav dock en förmån som 

inte chefen förklarade något om i form av att arbeta som utemekaniker, vilket innebar en extra 

ersättning samt mer självständigt arbete. 

  

Företaget har en variationen på jobb där det var mest servicearbete, men även byten av 

förslitningsdelar och reparationer. Vidare förklarades det att det kanske skulle vara möjligt 

med en typ av upparbetningslön på servicearbeten som har standardiserade tider. En 

respondent var kritisk till att använda sig av upparbetning på servicearbeten då det kan vara 

en risk för att det blir slarvigt gjort, eftersom att den tid som är utsatt krävs för att gå igenom 

allting. En respondent förklarade att det är svårt med nya jobb att kunna hitta systematiken 

och jobba effektiv, för att det blir väldigt rörigt. 

 

Det som framkommer var att de som jobbar ute i fält hade en större mängd av 

felsökningsarbeten, som har en högre variation i komplexitet. De arbetena är ständigt något 

nytt och alla respondenter menar att de måste lära sig nya saker varje dag för att kunna utföra 

sitt jobb. Som förslag på förbättringar av belöningssystemet kom det förslag på att det skulle 

kunna vara en enskild lön som baseras på hur mycket arbete det hinns med. Men som chefen 

sa är det svårt att veta om en lagning tar en dag eller om det tar en vecka. En respondent 

nämnde även att ett system som belönade de som hade extra ansvar kunde vara en metod för 

att göra det rättvist och att undkomma problemet med att det slarvas. 

 

Företag A har ett system där återkoppling och uppföljning kring mekanikernas arbete ingår i 

närmaste chefens arbetsuppgifter, men inte i deras arbetsbeskrivning. Det var tvetydigt hur det 

fungerar hos alla respondenterna och mycket återkoppling skedde genom kunden direkt. En 

av respondenterna var medveten om möjligheten att få återkoppling från sin närmaste chef 

och berättade att det var ett nytt system där de själva skulle fråga om uppföljning av deras 
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arbete. Det är som en möjlighet för de anställda att få kritik för att kunna utvecklas, men inget 

som företaget använder för att ge incitament till mekanikerna. Det skall tilläggas att denne 

respondent endast arbetat i tio veckor.   

 

Kollektiv bonus blir missvisande anser en av respondenterna eftersom att det är 

bonusgrundande för hela anläggningen tillsammans hur det går. Det har varit problem med att 

de har varit underbemannade i verkstaden och att de då blir omöjligt att uppnå målen. Det 

förklarade chefen att det berodde på att det var en stor brist på marknaden av duktiga 

mekaniker. Chefen berättade även att varumärket har haft svårt att rekrytera, men att 

företagets rykte blivit bättre med åren. Detta har gjort det enklare att rekrytera och det var 

ingen av respondenterna som ansåg att de hade en dålig association till företaget. 

Stressen var mekanikerna överens om att det var ett faktum och att det var mycket arbete. De 

två respondenterna som arbetat lite längre hade mer utförliga beskrivningar på att det var 

mycket övertidstimmar. De tyckte det i perioder var påfrestande både fysiskt och psykiskt och 

det kunde vara utmattande.  

 

Det är svårt att jobba sig upp i företaget som till exempelvis samordnare om ingen slutar, 

menar en av mekanikerna, men det finns möjligheter till att bli en mer mångsidig mekaniker. 

Även om de är medvetna om belöningssystemet har de svårt att följa upp hur de ligger i fas 

med sina mål. Det skall enligt chefen dock månatligen ske presentationer om hur det går med 

målen och hur det går med debiteringsgraderna. Det är viktigt för företaget att de anställda har 

förståelse för vad en debitering betyder för kunden. 

 

Chefen förklarade att det är ett högkompetensyrke eftersom de arbetar med komplexa 

konstruktioner, men att det ändå är ett låglöneyrke då det anses vara ett hantverk. 

Hantverksarbeten menar chefen är svåra att motivera för kunden att debitera mer än vad de 

gör idag. Det har mekanikerna delade åsikter om där det anses av en respondent att det är 

dåligt med tanke på belastningen på kroppen och psyket. En annan respondent är däremot 

nöjd med sin ersättning och denne har mycket arbete som utemekaniker. 

 

Krav på samarbete är överväldigande inget som har någon relevans i branschen utan blir bara 

intressant när det gäller tyngre lyft som ofta är tillfälliga och går fort. Chefen berättade att det 

är vitalt att vara självgående för den branschen som de befinner sig i. Som respondenterna 

svarade gick det att urskilja att det krävdes en hög kompetens för att kunna jobba som 

utemekaniker och en hög grad av självständighet då de bokar sina egna jobb. Respondenterna 

var överens om att det inte var något problem med samarbete med varandra när det 

behövdes.   

 

Företag B 

Upparbetningssystemet som företag B använder sig av var välbekant för intervjuobjekten, två 

av tre vet dock inte exakt hur det fungerar rent teoretiskt. Dessa två ser den monetära 

belöningen mer som en överraskning när lönekuvertet dimper ner i brevlådan, medan den 

tredje respondenten vet exakt hur man räknar ut sin provision och har kontroll över hur 

dennes debiteringar ser ut vecka för vecka. Skillnaden mellan respondenterna är att den tredje 
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som har mer vetskap om systemet har jobbat inom företaget i över sju år medan de andra två 

har jobbat där strax över ett år. Det framkom under i intervjuerna att det är de med mest 

erfarenhet och kompetens som tjänar mest pengar och att alla respondenter samtycker att 

systemet är rättvist.  

  

Verkstadschefen betonade vikten av att lägga på rätt mängd jobb på verkstadsarbetarna. 

Läggs det på för lite jobb slöas det, medan arbetstempot ökar när de har ett jobb som ligger 

och väntar. Det får dock inte kosta i kvalité i och med att arbetstempot blir högre, det är alla 

intervjuobjekt medvetna om. För att säkra kvalitén har företag B kontroller genom ett externt 

besiktningsföretag.  

 

För företaget är det viktigt att anställa rätt från börja, verkstadschefen menade att de inte har 

råd att misslyckas med sin rekrytering. Genom bra faciliteter och praktiska arbetsverktyg vill 

företaget skapa lojalitet bland medarbetarna. Under intervjuerna har alla respondenter svarat 

att de är stolta över att jobba på företag B och att de trivs med sina arbetsuppgifter. 

 

Det sker ingen prestationsåterkoppling på regelbunden basis, utan det sker i mån av tid: ibland 

av en klapp på axeln när chefen har vägarna förbi mekanikerns arbetsstation. Den 

återkoppling som medarbetarna får regelbundet är ett veckobrev där aktuella saker tas upp. 

Till exempel listas de resultatmål som respektive avdelning på företaget har samt hur de ligger 

till gentemot det. Återkoppling mellan närmaste chef och mekanikerna har två av tre upplevt 

att den kommunikation har förbättrats och att de kan få veta om det har gått bra respektive 

dåligt. 

 

Förmåner som medarbetare på företag B har är bland annat kraftiga rabatter på nya och 

begagnade bilar samt på reservdelar och tillbehör. De får även en plats på däckhotellet där de 

kan förvara en uppsättning bildäck var, samt att de varje torsdag får meka med sin egen eller 

familjens bil. 

 

Förmåner i form av utbildningar finns och det är ledningen som bestämmer vem av 

mekanikerna som får gå. De anställda får en under året förslag till vilka utbildningar som är 

aktuella för dem. Genom att studera mekanikernas svar gick det att urskilja att den som hade 

varit längre inom företaget hade visat framfötterna och på det sättet blivit investerad i. De 

andra mekanikerna hade inte samma erfarenhet på arbetsplatsen och en av dem som visade sig 

vara mer framåt och hade utbildningar på gång, medan den andra inte visste om det skulle ske 

någon gång i framtiden.  

 

Samtliga respondenter på företag B ansåg att fördelningen av jobb är rättvis. Ibland kan de 

åka på jobb som är krångliga och tar längre tid, men de menar på att det jämnar ut sig i 

längden. Det som anses som orättvist är att provisionen baseras på debiteringsavgiften ut till 

kund istället för tiden det tar att utföra arbetet. Om en kund erhåller rabatt då påverkar det 

mekanikerns provision. Något som ansågs vara svårt för respondenterna är att veta hur de 

ligger till med upparbetningen, det finns ingen tid att själv sitta och räkna ut hur mycket extra 

de kommer få ut varje månad.  
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På den här verkstaden möter inte mekanikern kunder förutom vid speciella tillfällen, till 

exempel vid felsökningar då det är svårt att uppfatta problemet. Jobben som ska utföras under 

dagen bestäms av en planerare och styrs inte av mekanikern. Denne får tillgång till jobben via 

en interaktiv anslagstavla som visar dagens alla jobb. 
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5. Analys 
I det här kapitlet tolkas den insamlade empirin och jämförs med teori som återfinns i 

teorikapitlet. Analysen kommer att baseras på den analysmodell som tidigare har illustrerats 

och hur olika faktorer kommer att påverka sambanden i den. Det är steget från att utforma ett 

belöningssystem för de anställda till deras prestationer som är centralt i modellen. 

5.1 Belöningssystemets uppbyggnad och innehåll  

Som det framgår av den empiri som samlats in är att det är en speciell grupp människor som 

klarar av att vara mekaniker. De behöver vara självgående och påhittiga i allmänhet, men 

även noggranna och systematiska vid mindre komplexa arbetsuppgifter. Det som alla var 

eniga om var att det krävdes ett driv och intresse för att trivas med jobbet som mekaniker. 

Det är de icke monetära belöningarna som i dagens samhälle blir det som bidrar med 

motivation då det är normaliserat med löneökningar (Bartol & Srivastava, 2002). Icke 

monetära belöningar blir vitalt för att skapa en kongruens mellan den anställdes och företagets 

måluppfyllnad.    

 

Det är inom en längre period rättvist med provision då eventuella orättvisor jämnar ut sig, det 

finns en tydlig koppling mellan ansträngningar från den anställde som påverkar det finansiella 

resultat i företaget (Lopez, Hopkins & Raymond, 2013). Enligt respondenterna i företag B är 

det något som inte är ett problem och som tidigare nämnt menar de att det jämnar ut sig med 

tiden.  

 

Lopez, Hopkins & Raymond (2013) har dragit slutsatsen att högre kompetens, som kommer 

med erfarenhet och rutin, är något som krävs för att medarbetaren ska föredra en 

provisionsbaserad- eller upparbetad lön. Det gick att utläsa i intervjuerna att de som innehar 

mindre erfarenhet var också de som ansåg att det var problematiskt att förstå uppbyggnaden 

av belöningssystemen. De två respondenter med längst erfarenhet hade koll på hur 

belöningssystemen fungerar, även då en av dem inte uppfattade att de hade ett i dagens läge. 

Den respondenten hade arbetat två år på det aktuella företaget, men kunde redogöra för en 

tidigare arbetsplats belöningssystem som då var baserat månadsvis. Den mekanikern med 

längst erfarenhet har arbetat i sju år på samma företag och kunde väl följa sin utveckling av 

upparbetning och föredrog det systemet för att det gynnar individens ersättning. 

 

Eriksson & Villeval (2005) har i sina studier presenterat att det finns en koppling som är att 

det är de högpresterande som kommer att motiveras av ett prestationsbaserat belöningssystem. 

Det som även nämns i studien är att det kan skapa gap och försvåra teamwork. De anställda i 

företagen har inga problem med att samarbeta när det behövs men det är ingenting som var 

särskilt vanligt inom branschen. Empirin stärker att högpresterande motiveras av 

prestationsbaserade belöningssystem. Det tolkas genom att de framstående mekanikerna som 

deltog i intervjuerna visar på en motivation för att utvecklas och vilja att lära sig mer. 

 

Det går inte att använda sig av individuella belöningssystem när det är komplexa uppgifter 

som innehar en svår internbevakningsaspekt (Brown et al. 2005). Då är det enbart möjligt att 

använda sig av siffror över hur snabbt ett arbete är utför och det kan medföra orättvisor, i och 
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med att det är olika komplexitet på arbetsuppgifter. Det är endast positivt med 

prestationsbaserad ersättning vid en korrekt mätbar metod för prestationen (Belfield & 

Marshall, 2003). Det skulle därmed kunna fungera i de båda verkstäderna på standardiserade 

servicearbeten, men att det då blir vitalt att verkmästaren eller planeraren reglerar fördelning 

av arbeten korrekt. Det fungerar inte om de högkompetenta endast får komplexa 

arbetsuppgifter som påverkar deras upparbetningslön, för att i en verkstad kan vad som helst 

hända och olika delar kan krångla vilket genererar att de får ut mindre i lön. Respondenterna 

på företag A hade en del av jobbet som innebar att de jobbade direkt ute hos kund, vilket gör 

det svårt för en övervakare att kunna ta del av arbetsutförandet. Där blir det inte möjligt att 

korrekt kunna mäta prestationer. B är ett mer standardiserat företag i form av att de innehar få 

varumärken som inte kräver allt för svåra reparationer och service:ar. A däremot har en stor 

spridning på olika varumärken som genererar mer komplexa reparationer och service:ar. Det 

blir samma problem när det gäller felsökningar, för då är det svårt för mekanikerna att hitta 

nya problem som de inte stött på tidigare. Men även vid felsökningar borde det vara en fördel 

med att ha få varumärken och i regel mindre komplexa problem, för att kunna veta vart de 

skall börja felsökningarna. 

 

Vid användning av provision fokuseras det på slutprodukten istället för fokus på hur den 

anställde kommer fram till slutprodukten. Båda tillvägagångssätten är en form av prestation 

där skillnaden blir att de mäts på två olika sätt. Det som framkommer i Lopez, Hopkins & 

Raymonds (2013) studie är att en provisionsbaserad del av lönen kräver hög kompetens av 

medarbetaren. Det är de som har jobbat länge inom företag A och B som innehar kompetens 

och som behöver bli utmanade. De som är nya i anställningen känner sig inte tillräckligt 

kompetenta för att kunna jobba med en provisionsbaserad lön (Lopez, Hopkins & Raymond, 

2013). 

 

Det fokuseras på monetära medel i dagens belöningssystem, men i verkligheten innehåller det 

mycket mer i form av icke monetära belöningar, exempelvis återkoppling och uppskattning 

(Nilsson & Olve, 2013). I empirin går det att utläsa olika icke monetära belöningar som 

påverkade individerna. Det kan vara i form av förmåner, ansvar och som tidigare nämnts 

återkoppling. En belöning som återfinns i företag A är självständighet i form av att jobba som 

utemekaniker. Det tillför en extra ersättning och de får använda en firmabil. Det är ett mer 

varierande jobb som inte återfinns i företag B. Företag B har däremot som tidigare nämnt 

fasta arbetstider och har större möjligheter till att separera arbete och fritid. 

5.2 Self-Determination Theory 

Ryan & Deci (2000) utvecklade teorin Self-Determination Theory som säger att det föreligger 

vissa behov för att människan ska kunna bli motiverad; kompetens, autonomi och 

samhörighet. Både företag A och B innehar goda utbildningsmöjligheter som genererar högre 

kompetens, företag B har till skillnad från A mer tydliga utbildningssteg. Dessa 

utbildningssteg ger mekanikerna baskunskaper som kan användas vid mer komplexa 

arbetsuppgifter. Stegen ger också medarbetarna en klar vision av vad den kan få ta del av i sin 

utveckling inom företaget. Enligt Ryan & Deci (2000) är chansen att lära sig ny kunskap 

åtråvärt för en människa och skapar positiv motivation. 
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För att förbättra en  individs motivation måste individen ha en känsla av autonomi (Ryan & 

Deci, 2000). Autonomi beskrivs som att den anställde har självständighet i sitt planerande av 

det arbete den har blivit tilldelad (Oudiuis & Tengblad, 2013). Företag A låter sina 

utemekaniker ha stor frihet i exempelvis val av arbetsuppgifter. Denne är mobilt operativ och 

har själv hand om kontakten mellan kund och företag. Innemekanikerna i företag A är 

däremot styrda av verkmästarens order. Detsamma gäller samtliga mekaniker på företag B, 

där är alla styrda av verkstadsplanerarens uppmaningar. Däremot, på båda företagen, väljer 

mekanikern själv tillvägagångssätt. Det vill säga hur den väljer att lägga upp sitt arbete, det är 

inget som styrs av någon planerare eller chef. Så länge arbetet är utfört inom rimlig tid och 

med kvalité, är alla parter nöjda. 

 

Samhörighet med andra människor ger individen en känsla av tillhörighet (Ryand & Deci, 

2000). På båda företagen har respondenterna svarat att teamkänslan är god och att det i stort 

sett aldrig är några konstigheter att få hjälp med något. Det är i enstaka fall som de upplever 

att det är svårt att ta hjälp, men det beror inte på att det är dålig stämning i gruppen utan att 

arbetskamraterna är upptagna med egna arbetsuppgifter som inte kan vänta.  

5.3 Herzbergs motivationsteorier 

Som Abrahamsson & Andersen (2005) beskriver Herzbergs motivationsteori handlar 

hygienfaktorer om att undvika vantrivsel och motivationfaktorer om att uppnå trivsel. Fugar 

(2007) beskriver faktorer som lön, övervakning, arbetsförhållanden och interaktion som 

hygienfaktorer. 

 

I företag A märktes det ett samband mellan hur lönen uppfattades och hur attityden till arbetet 

var hos de olika respondenterna. Det var också en skillnad som märktes i företag B att de som 

ansåg sig själva ha en god ersättning hade en positivare inställning till arbetet. Det blir 

motsägelsefullt mot att alla respondenter ändå ansåg att de inte vantrivdes på jobbet. 

Övervakning och interaktion var i företag B något som fungerar bra då de anställda ansåg att 

det i längden blev rättvist i vilken typ av jobb de blev tilldelade. Det visar på att planeraren 

har god vetskap om de anställda färdigheter och interagerar med dem genom att hålla koll på 

vad de arbetar med. Det är relevant att det tilldelas rätt mängd och typ av jobb. Blir det för lite 

jobb finns det tendenser att tempot sänks. Det klimat som återfinns på verkstaden i företag B 

är att de vill vara klara med sina arbetsuppgifter innan dagen är slut. Därmed blir det inte 

positivt om det tilldelas för mycket jobb. I företag A däremot innehar de ett klimat där de fick 

olika arbetsuppgifter efter hur bra de utförde deras arbete, exempelvis att arbeta som 

utemekaniker var något de förtjänade genom erfarenhet och kompetens. Företag A har jobb 

som pågår över flera dagar och har därmed inte samma effekt med sänkt tempo för att det 

tilldelas för lite jobb. 

 

Vikten av att lägga på rätt mängd jobb på verkstadsarbetarna är relevant för verkmästarna att 

göra på ett balanserat sätt. Läggs det på för lite jobb slöas det, medan arbetstempot ökar när 

de har ett jobb som ligger och väntar. Det får dock inte kosta i kvalité i och med att 

arbetstempot blir högre, det är alla intervjuobjekt medvetna om. För att säkra kvalitén har 
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företag B kontroller genom ett externt besiktningsföretag som är en aktion för att säkra 

kvalitén för kunden.  

 

En skillnad var som tidigare nämnt tydlig i attityden mellan de anställda och det som 

respondenterna i företag B talade gott om var deras lokaler. Det var ingenting som de 

anställda i företag A nämnde som fördelaktigt. Den respondent i företag A som hade längst 

erfarenhet jobbade som utemekaniker och var inte beroende utav företagets faciliteter. 

Periodvis läggs det en stor press på mekanikerna i företag A där de anställda får jobba mycket 

övertid vilket leder till att de blir slitna och stressade. Företag B däremot innehar samma 

tempo året om, förutom under semestermånaderna på sommaren då de är underbemannade.  

 

Herzbergs teorier beskriver hur olika faktorer på en arbetsplats kan påverka motivation hos de 

anställda och att de bidrar till trivsel, men kan inte skapa vantrivsel (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Dessa faktorer är enligt Fugar (2007) arbetsinnehållet, ansvar, 

måluppfyllnad och uppskattning. 

 

Måluppfyllnad går också att benämna som en framåtrörelse i arbetet och är något som är 

tydligare på företag B än på företag A. På företag B återfinns tydliga mål för de anställda, till 

exempel finns det tydliga utbildningssteg och olika specialiseringsmöjligheter. Båda företagen 

jobbar med utbildning av sina anställda, däremot har företag A ett bredare utbud av maskiner 

att arbeta med vilket gör det till en intressant skillnad i möjligheterna för dem att specialisera 

sig på ett visst område. Utbildningarna på företag A blir därför mer varierande och de kan inte 

få någon sådan specialisering i företaget som i företag B. Det blir olika typer av framåtarbete i 

de olika organisationerna och det är tydligt att de som hade mål var mer positivt inställda till 

att utbilda sig inom verksamheten. 

 

Ansvar var något som var extra tydligt i företag A jämfört med företag B. Det var tydligt att 

de var tvungna att vara mer självgående där, de hade exempelvis anställt nytt tidigare på 

företaget som var tvungna att sluta efter en kort tid för att de inte klarade av att vara 

självgående eller kunde planera sitt eget arbete. Det är väldigt relevant för mekanikerna på 

företag A att vara självgående då de jobbar mycket ute hos kund och att det där inte finns 

någon samordnare som bestämmer vad de ska göra. På företag B hade de ett tydligare mer 

strukturerat arbetssätt, där bestämdes jobben av en samordnare. Istället blev det relevant att de 

anställda tog ett ansvar för att kvalitén inte blev bristande för att de vill avsluta jobbet snabbt.  

 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) har Herzberg inte ansett motivation som något som 

går att pressa fram genom incitament, utan att det är en underliggande drift som finns latent 

hos alla. I företag B är det relevant att ge mekanikerna en morot att jobba efter för att kunna 

motivera dem, anser ledningen. Men som branschen ser ut är det en lägre ersättning mot den 

kompetens det krävs för att utföra arbetet. Det visar på att det krävs ett egenintresse i arbetet 

för att kunna hålla på med det och som det går att tolka empirin är det en viss typ av individ 

som klarar av att bli mekaniker. Det behöver finnas ett stort intresse för att skruva och vissa 

har svårigheter att sitta still när det är brist på jobb. 
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5.4 Förväntningsteori 

Abrahamsson & Andersen (2005) menar att förväntningar påverkar resultatet. Begrepp 

instrumentalitet blir relevant för att beskriva  sannolikheten att de anställdas kommer att få en 

viss typ av belöning. Som respondenterna har svarat är det en stor variation i svaren om vad 

som de har för förväntningar på att prestera, men att det låter som att sannolikheten är högre i 

företag B att kunna komma upp i målen som krävs för bonusen.  

 

Enligt Brown et al. (2005) är det vitalt för företag att de skall vara mål som är möjliga att 

kunna uppnå för mekanikerna, annars blir det ingen motivationseffekt av belöningssystemet. I 

företag A har det varit problematiskt att uppnå målet eftersom att de har varit 

underbemannade. Det leder till att det belöningssystem som finns inte påverkar motivationen 

någonting och därmed inte heller den anställdes prestation. 

 

Det går att vidareutveckla sambandet med valensen, som är den anställdes nytta av 

belöningen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det går då också att jämföra företagen där det 

i företag A blir ett bonusliknande system där de på lång sikt arbetar för att uppnå sina mål. I 

företag B däremot blir det en kortsiktig betydelse där det direkt påverkar lönen om det går 

dåligt en månad och den inte anses som tillfredsställande. Skillnaden blir att det påverkar 

antingen som en bonus eller som ett kravställande på den anställde. Det blir en koppling 

mellan att de i företag B har kortsiktiga förväntningar från företaget som i sin tur erbjuder en 

belöning som har valens för de anställda. Eftersom det blir svårt för de anställda i företag A 

att följa utvecklingen av resultatet är valensen av belöningen inte lika stor då belöningen sker 

årligen.  

 

Det finns en koppling som är att det är de högpresterande som kommer att motiveras av ett 

prestationsbaserat belöningssystem. Det som även nämns i studien är att det kan skapa gap 

och försvåra teamwork.(Eriksson & Villeval, 2005)   

 

De anställda i företagen har inga problem med att samarbeta när det behövs men det är 

ingenting som var särskilt vanligt inom branschen. Empirin stärker att högpresterande 

motiveras av prestationsbaserade belöningssystem. Det tolkas genom att de framstående 

mekanikerna som deltog i intervjuerna visar på en motivation för att utvecklas och vilja att 

lära sig mer. 

5.5 Belöningssystemets effekter 

Ett exempel på en suboptimerande effekt eller en missad möjlighet att motivera de anställda 

är att de inte förstår belöningssystemet fullt ut (Nilsson & Olve, 2013). Företag A har som 

mål att mekanikerna skall få en ekonomisk förståelse för hur deras arbeten debiteras till 

kunderna, men att de hade svårare för att förstå hur belöningssystemet fungerar.  Företag A 

har ett belöningssystem som sker årligen medan företag B har det månatligen via 

lönespecifikationen. Företag B syftar mer till att den anställde kan spara kostnader för 

företaget och få ta en del av kakan själv.  
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Belöningssystemets syfte kan exempelvis vara att rekrytera, behålla, informera och motivera 

sina anställda (Nilsson & Olve, 2013). I en bransch som är tydligt skadad av att vara 

underbetald för den kompetens som de besitter gör att marknaden för det minskar på grund av 

minskad utbildningsfrekvens. Det krävs då att arbetet blir mer attraktivt genom att skapa 

incitament för att få de anställda att först välja företaget, men att sedan även få de att stanna 

och vara motiverade i sitt arbetsutförande. I företag A finns inget individbaserat 

belöningssystem och det är svårt för dem att höja lönerna på grund av att kunderna inte kan 

acceptera högre priser, vilket försvårar rekryteringen av ny personal. 

 

Att behålla sina anställda verkar inte, enligt empirin, vara ett problem, men på en nu skadad 

marknad som har dålig tillväxt är det svårt för dem att plocka upp den rätta kompetensen. 

Som chefen på företag A sade skulle de kunna anställas 3 stycken nya mekaniker direkt om 

det fanns rätt person att anställa. Företag B rekryterar ofta direkt från gymnasieutbildningar 

ifall de får goda referenser. B antyds enligt empirin vara en attraktiv arbetsplats med tillgång 

till goda faciliteter, kvalitativa verktyg samt både monetära och icke monetära belöningar. Det 

finns svårigheter på både företag A och B att göra alla nöjda och några respondenter är inte 

intresserade av snabbare och hårdare arbete än vad de redan lägger ner.  

 

Upparbetningen i företag B blir ett sätt att motivera de anställda till att arbeta snabbare. Det 

fungerar ungefär som en provision där de får ett tillägg på lön beroende på hur mycket tid de 

sparar in åt företaget. Det blir som att företaget för över en del av risken med lönestrukturen 

på de anställda och belönar dem när de anställda har bidragit till ett förbättrat resultat (Lopez, 

Hopkins & Raymond, 2013). Det som går att urskilja är att företag A istället får arbeta övertid 

för att höja sina ersättningar, vilket går att tolka som att de arbetar mer istället för effektivt. 

Det är som Sujan, Weitz & Sujan (1988) säger i sin studie att de jobbar hårdare men inte 

smartare. 

 

Övertiden går även att koppla samman med Melián-Gonzalez, Bulchand-Gidumal & López-

Valcárcel (2014) studier om att det inte går att koppla bort arbetet när de slutar sin arbetsdag. 

Utfallet kan då bli att medarbetarna blir utmattade och får svårt att prestera på grund av stress 

och press. Det märktes att respondenterna på företag A hade åsikter om att det var påfrestande 

för kropp och psyke att arbeta övertid, men att det ändå var okej eftersom det endast var under 

korta perioder två till tre gånger per år.      

 

Wei, Franckwick & Nguyens (2012) har i sina studier tolkat att medarbetarens delaktighet i 

bestämmande av ersättning kan innebär en suboptimerande effekt, men att indirekta effekter 

gör att prestationen kan bli påverkad positivt. Det blir relevant att ha i beaktande är att 

produktiviteten kommer att minska om de anställda får bestämma helt själv, men studien 

behandlar ingenting om att det blir kompromisslösningar. (Wei, Franckwick & Nguyens, 

2012) 

 

Medarbetarna på företag A och B har inte någon delaktighet i belöningssystemens 

bestämmande, men användande av delaktighet skulle kunna vara ett sätt för företagen att 

stärka målkongruensen. Enligt Lopez, Hopkins & Raymond (2013) är det skillnad på 
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anställda med hög eller låg kompetens och vad de respektive behöver för olika typer av 

belöningar för att uppnå positiv motivation. Det kan då vara användbart att använda sig av 

delaktighet i utformningen av belöningssystemet och även individanpassa det.  

 

Intresset för belöningssystemet är väldigt olika och i företag B märktes det att den med längst 

erfarenhet gynnades av systemet och trivdes bra medan en respondent med lägre erfarenhet 

uppfattade det sämre. En annan respondent som också var ny i systemet hade en mer positiv 

inställning till det men hade ändå svårt att följa sin utveckling. I företag A hade två av de tre 

respondenterna koll på vad belöningssystemet betydde för deras personlig ersättning, men 

ingen koll på hur det kunde följas. Det går att tolka som att de har incitament för att utföra 

prestationer för företaget eftersom att det finns en förväntning på en ersättning som anses 

attraktiv (Wei, Franckwick & Nguyens, 2012). Däremot kan faktumet att det inte finns någon 

förståelse för hur de ligger i fas med sina mål vara en tendens av brist på kommunikation 

inom företaget. 
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6. Slutsats  
Syftet med studien har varit att beskriva hur individer på fordonsverkstäder reagerar på 

företagens belöningssystem.Det har i undersökningen gått att utläsa olika samband mellan 

teori och empiri vilket blir intressant att beakta. Slutsatsen omfattas av två avsnitt där 

frågeställningarna besvaras.  

 

Vilken påverkan har företagets belöningssystem på medarbetarnas motivation? 

Med utgångspunkt i teorin har vi kommit fram till att monetära belöningssystem har sin 

optimala effekt på de högpresterande medarbetarna i organisationen. Högpresterande har i vår 

studie visat sig vara de som innehar stor erfarenhet av yrket, vilket också tidigare teori 

framhåller som bevisat. Det är dessa individer som besvarar det monetära belöningssystemet 

mest, eftersom de redan besitter den kunskap som krävs gällande metodik kan de istället 

fokusera på de monetära belöningarna.  

 

Enligt vår studie återfinns därför ett gap mellan de medarbetare som är låg- respektive 

högpresterande, vilket beror på individens branscherfarenhet. Det företagen behöver göra för 

att minska avståndet är att påverka belöningssystemet med andra aspekter som gör det möjligt 

för de lågpresterande att komma ikapp med de färdigheter och kunskaper som behövs. Dessa 

aspekter kan vara i form av tydliga utbildningsmöjligheter som ger mekanikern en utpräglad 

utvecklingsplan inom företaget. För företaget blir utmaningen att finna en utvecklingsprocess 

som skapar högpresterande medarbetare.  

 

Något som har framkommit som en vital del av motivationen hos de anställda mekanikerna är 

att ha en framåtrörelse i arbetet. En tydligt målbild från företaget som kommuniceras till de 

anställda ger dem möjligheter att lära sig nya saker och prestera på en högre nivå. Det är 

tydligt för mekanikerna hur de förväntas utvecklas och vad de i framtiden kommer att kunna 

uppnå. 

 

Eftersom att de anställda har ett behov av att vara självständiga i sitt arbete har autonomi i 

deras arbete blivit relevant. Finns det inget egenintresse blir det problematiskt för 

mekanikerna att vara självgående som är vitalt i branschen.   

 

Vilka suboptimerade effekter genereras av belöningssystemen? 

Internbevakning begränsar belöningssystemet i det avseende att det har stora svårigheter att 

fungera om inte medarbetarna kan utläsa sina prestationer på rätt sätt, finns inte full 

överskådlighet kan orättvisor lätt uppstå. För mekaniker som har ett lönesystem med 

upparbetningslön kan det bli ett lotteri om de får rätt typ av jobb, ibland får de lätta jobb och 

kan då få en högre upparbetning än om uppgiften hade varit komplex och svår. Skillnader i 

arbetsuppgifternas komplexitet gör det svårt för företagen att utforma ett rättvist monetärt 

belöningssystem. Vid standardiserade arbetsuppgifter är internbevakning möjlig att använda 

medan komplexa uppgifter kräver nytänkande.  

 

Ett problem som återfinns i båda företagen är att mekanikerna inte har en tydlig bild av 

belöningssystemets teoretiska funktion. Detta är något som gör att prestationen som utförs 
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inte har någon påverkan av vilken belöning som uppkommer. Det är även möjligt att företaget 

ställer för höga krav på de anställda blir ouppnåeliga, vilket bidrar till att motivationen för 

prestation minskar. Prestationen påverkas även av att rätt mängd jobb behöver tilldelas 

mekanikern. Motivationen minskar om det inte finns ett nästa jobb som ligger och väntar, 

samt att arbetsuppgifterna behöver matcha medarbetarens kompetens.  

 

Vi kan konstatera att belöningssystem alltid kommer att innehålla fördelar och nackdelar för 

olika individer, eftersom de innehar olika preferenser och färdigheter. Ett belöningssystem 

genererar därmed alltid en suboptimerande effekt, storleken på effekten beror på hur väl 

företaget individanpassar sitt system.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att studera fenomenet av internbevakning och 

individanpassning på en fordonsverkstad. Det har framkommit i denna studie att det finns en 

begränsning i individanpassningen av belöningssystemet och det blir svårt för företaget att på 

ett trovärdigt sätt mäta de anställdas prestationer. Skulle det kunna hanteras på ett bättre sätt 

för att skapa större rättvisa och skulle det då öka de positiva effekterna på prestationen. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning är hur ett belöningssystem på en fordonsverkstad skulle 

kunna vara tydligare kommunicerat ut till de anställda. Detta skulle kunna tillämpas på ett 

företag som redan har ett befintligt monetärt belöningssystem. En sådan studie skulle kunna 

ha ett tydligare syfte till att skapa förståelse för den suboptimerande effekten som kommer 

med avsaknad av tydlig kommunikation.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till verksamhetschef 
 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du jobbat på företaget och vad har du för roll i företaget? 

 Vilken beslutsfattande roll har du för gällande löneförhandlingar med mekanikerna? 

 Hur ser organisationen ut i verkstaden? 

 Hur ser en normal arbetsdag ut för en verkstadsarbetare? 

 Vem bestämmer deras arbetsuppgifter? Finns det någon arbetsledare? 

 Hur ser ert belöningssystem ut nu? Har det sett annorlunda ut förut, när och hur? 

 Hur ser anställningstiden ut i verkstaden? Har många jobbat länge eller är det mycket 

nyrekrytering? 

 

Funktion 

 Berätta om ert belöningssystem, förutsatt att ni har något. Är ett individanpassat eller 

ett kollektivt system? 

 Vad ser ni för effekter av det belöningssystem ni använder er av idag? 

 Vad baseras belöningssystemen på? Förslagsvis slutprodukt eller process? 

 Om de har baserat på slutprodukt: Hur fungerar det med komplexiteten som kan 

finnas i att olika jobb tar olika tid? 

 

Tydlighet 

 Hur medvetna tror du att de i verkstaden är om sina belöningar? Är det något tydligt 

de kan se om de gör bra eller dåligt ifrån sig? 

 Har ni något typ av system där det förekommer återkoppling till verkstadsarbetare? 

 

Suboptimering 

 Hur mäter ni kvalitén på mekanikernas arbete? 

 Hur har personalomsättningen sett ut de senaste två åren? 

 

Självständighet 

 Hur mycket kan verkstadsarbetaren vara med och påverka sina belöningar? 

 Hur mycket bestämmer de själva om hur mycket arbete de kan åta sig? 

 Hur internkontrollerar du resultaten från verkstaden? 

 Tror du att de i verkstaden känner en lojalitet mot företaget? 

 Krävs det att de i verkstaden samarbetar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor till fordonsmekaniker 
 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Hur många år har du jobbat som fordonsmekaniker? 

 Beskriv hur verkstadsorganisationen ser ut? 

 

Tydlighet och funktion 

 Har ni ett belöningssystem? 

 Vid svar ja: Hur fungerar det? (teoretiskt) 

 Hur får du veta att du gjort ett bra eller dåligt arbete? (återkoppling) 

 Har belöningssystemet på senare tid genomgått en förändring eller blivit uppdaterat? 

 Hur upplever du din personliga ersättning från företaget? 

 Hur upplever du din relation till jobbet? (trivsel, lojalitet) 

 Får du rätt ersättning för det jobb du lägger ner? 

 Är din ersättning rättvis gentemot dina medarbetare? 

 Hur kan du påverka din ersättning? 

 

Suboptimering 

 Hur kan belöningssystemet förbättras, enligt dig? 

 Upplever du att ditt arbete gör dig stressad? 

 Hur ser din personliga utveckling ut? (lära sig nya saker, olika arbetsuppgifter etc.) 

 Har du några mål på att utvecklas inom företaget? 

 Vad har du för åsikter om att en del av ersättningen utgörs av belöningssystem? 

 

Självständighet 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 Krävs det samarbete för att utföra arbetsuppgifter? 

 Om ja: Hur fungerar det? 

 Hur påverkar du dina arbetsuppgifter? 

 


