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Abstract 
The aim of this study is to describe how intrinsic and extrinsic rewards affect the motivation 
of employees at a bank, and analyze younger and older age groups, to contribute to an 
increased understanding of how motivation is affected by the removal of a extrinsic reward 
from the organization's reward system. Rewards systems is a tool that management can use to 
control employees' motivation in a desired way. Motivation is defined as the key to a 
successful organization and is important for the survival of an organization. A qualitative case 
study has been carried out at a Handelsbanken branch in Örebro. Semi-structured interviews 
were conducted in which the interview questions were formulated based on the aim of the 
study, Herzberg's two-factor theory and Vroom's expectancy theory. The age range to which 
the study was delineated is younger and older employees, where the younger employees are 
20-39 years and the older employees are regarded between 40-65+ years. 

 
In this study, older and younger employees have shown differences in how their motivation is 
affected by different rewards. We found that intrinsic rewards are most important for older 
employees' motivation, most importantly self-determination and positive attitude from 
employees. The younger employees found the extrinsic rewards most important for their 
motivation. All of the younger employees described the opportunity for career development 
as one of the most important rewards. 

 
When an extrinsic reward was removed from the reward system, employees’ motivation was 
reduced due to disappointment. The older age group explained that the decision to remove the 
extrinsic reward clearly led to reduced motivation. This is supported by Vroom's theory, since 
it is important for decision makers to understand employees' personal interests and 
preferences regarding rewards. The motivation of the younger employees was not affected as 
significantly when the extrinsic reward Oktogonen was removed from the reward system, as 
they had other preferences regarding rewards. 

 
Key words: Motivation, motivational factors, reward system, intrinsic rewards, extrinsic 
rewards, age, banking. 



Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva hur inre och yttre belöningar påverkar motivationen hos 
anställda på en bank och analysera yngre och äldre åldersgrupper, för att bidra med ökad 
förståelse om hur motivationen påverkas när en väsentlig yttre belöning tas bort från 
organisationens belöningssystem. Belöningssystem är ett verktyg som ledningen kan använda 
för att styra de anställdas motivation på önskat sätt. Motivation definieras som nyckeln till en 
framgångsrik organisation och är viktig för en organisations överlevnad. Det har utförts en 
kvalitativ fallstudie på ett Handelsbanken kontor i Örebro. Semistrukturerade intervjuer har 
genomförts där intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte, Herzbergs tvåfaktorsteori 
och Vrooms förväntansteori. Åldersspannet som undersökningen avgränsats till är yngre och 
äldre medarbetare, där yngre medarbetare är mellan 20 och 39 år medan äldre medarbetare är 
mellan 40 och 65+ år. Äldre och yngre medarbetare har i studien visat skillnader på hur deras 
motivation påverkas av olika belöningar. I vår studie fann vi att inre belöningarna är viktigast 
för äldre medarbetares motivation, främst belöningarna självbestämmanderätt och positiv 
attityd från medarbetarna, medan yngre medarbetare ser yttre belöningarna som viktigast för 
motivationen. Alla de yngre medarbetarna beskrev möjligheten till karriärutveckling som den 
viktigaste belöningen. 

 
När en yttre belöning togs bort från belöningssystemet påverkades de anställdas motivation på 
grund av besvikelse. Den äldre åldersgruppen förklarade att beslutet att ta bort den yttre 
belöningen tydligt ledde till minskad motivation. Detta stöds av Vrooms teori, då det är 
viktigt för beslutsfattare att förstå de anställdas personliga intressen och preferenser gällande 
belöningar. De yngre anställdas motivation påverkades inte lika markant när den yttre 
belöningen ställdes in, då de hade andra preferenser gällande belöningar. 

 
Centrala begrepp: Motivation, motivationsfaktorer, belöningssystem, inre belöningar, yttre 
belöningar, ålder, bank. 
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1. Inledning 
Belöningssystem är ett verktyg som ledningen kan använda för att styra de anställdas 
motivation på önskat sätt. Belöningssystem vill således attrahera människor till att förenas 
med organisationen, för att få dem att komma till jobbet och motivera dem till att prestera på 
hög nivå (Pratheepkanth 2011). Shahzadi och Farooqi (2014) förklarar att Jehanzeb och 
Rasheed undersökt belöningssystems inverkan på motivation och arbetstillfredsställelse och 
att de kom fram till att belöningssystem har en positiv påverkan på motivation. 

 
Motivation definieras som nyckeln till en framgångsrik organisation och är viktig för en 
organisations överlevnad (Omolo & Oloko 2015). Baron (refererad i Aktar, Sachu & Ali 
2012) beskriver att motivation har ett optimistiskt inflytande på arbetet. Motivation 
skapar dessutom lojala och engagerade anställda, vilket leder till en ökad effektivitet och 
därav även produktivitet (Rao 2010). Chefer/företag som lyckas motivera anställda kan göra 
så de anställda stannar hos företaget längre. Att behålla motiverad personal utvecklar 
dessutom företaget och minskar dess kostnader för rekrytering och utbildning på lång sikt 
(Omolo & Oloko 2015). 

 
Motivation tycks således vara av stor betydelse för att få en bestående organisation i och med 
att dess produktivitet ökar, de anställda blir mer trogna (Rao 2010), organisationens kostnader 
hålls nere och hög motivation bland medarbetarna kan leda till att företaget blir framgångsrikt 
(Omolo & Oloko 2015). Eftersom att belöningssystem har en positiv påverkan på 
motivationen tycks det vara viktigt med ett hållbart och bra belöningssystem för att bevara en 
framgångsrik organisation. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs motivation och belöningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
Handelsbanken och hur dess belöningssystem ser ut. 

 
2.1 Motivation 
Det finns flera definitioner och förklaringar till motivation. Rao (2010) förklarar motivation 
som en process som börjar med antingen en fysiologisk eller psykisk ofullständighet eller ett 
fysiologiskt eller psykiskt behov, som aktiverar ett beteende eller driv, riktat mot ett mål eller 
incitament. Även Baron (refererad i Aktar, Sachu och Ali, 2012) förklarar motivation som en 
samling av olika metoder som påverkar och leder människans beteende till att uppnå uppsatta 
mål. Motivation är den kraft som inducerar att ständigt röra sig och utföra saker (Jehanzeb, 
Rasheed & Rasheed 2012). Luthans definierar motivation som en psykologisk process, men 
som härrör från stimulering, riktning och uthållighet av ett beteende. Därmed blir motivation 
enligt Luthans de psykologiska förfarandena som leder till att engagerade medarbetare blir 
mer målinriktade. Företag har ofta olika program för att motivera medarbetarna och skapa 
incitament, i form av belöningar, för att få medarbetarna att prestera och på sätt nå framgång i 
företaget (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). 

 
2.2 Inre och yttre belöningar som motivationsfaktorer 
Wang förklarar att belöningar spelar en viktig roll i organisationer för att bygga och 
upprätthålla engagemang bland anställda. Enligt Mottaz kommer enskilda individer in i 
organisationer med specifika uppsättningar av färdigheter, önskningar och mål och förväntar 
sig i gengäld en arbetsmiljö där de kan använda sina färdigheter, tillfredsställa alla sina 
önskemål och kunna uppnå sina mål. För att balansera detta har organisationer ofta 
belöningssystem för sina anställda. Lawler beskriver att belöningar ökar nivån på effektivitet 
och prestation hos de anställda och därav resulterar det i en ökning av organisationens 
framgång (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). Kalleberg definierar belöningar 
som de fördelar en anställd får från sitt jobb och de är av betydelse för de anställdas 
arbetsförhållanden, då de enligt Steers och Porter påverkar motivation och 
arbetstillfredsställelse (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). 

 
Baron redogör för flera faktorer som påverkar prestationen hos de anställda, bland annat 
utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor. De anställda anstränger sig på arbetsplatsen när de 
känner att deras prestation kommer bli belönad av ledningen. Bland faktorerna som påverkar 
prestationen, beskrivs motivation i form av belöningar som ytterst viktigt. Baron förklarar 
även att belöningar kan vara yttre och inre. De yttre belöningarna är påtagliga och är 
utomstående från den anställdas jobb eller uppgift. De inre belöningarna beskrivs istället som 
mer abstrakta och psykologiska (refererad i Aktar, Sachu & Ali 2012). Mer utförlig förklaring 
av de olika begreppen kommer i kapitel fyra. Även Williamson förklarar att belöningar kan 
vara inre och yttre. Yttre belöningar tydliggörs som att de är fysiska fördelar som ges av en 
organisation, till exempel lön, bonus, förmåner och möjligheter till karriärutveckling. Inre 
belöningar är de som kommer från innehållet i själva jobbet och omfattar enligt Hackman och 
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Oldham motiverande egenskaper på jobbet, såsom självbestämmanderätt och utbildning inom 
tjänsten (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). 

 
2.3 Handelsbankens belöningssystem 
Handelsbanken är en av den största bankkoncernen i Skandinavien (Nationalencyklopedin 
u.å.). Banken mäter sin framgång i form av kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och lönsamhet. 
Medarbetarna på banken har ingen rörlig ersättning i form av bonus eller provisioner. Det 
finns inte heller några volymkrav, budgetar eller centralstyrda säljmål (Svenska 
Handelsbanken 2018). Handelsbanken arbetar inte med kortsiktiga bonussystem utan har 
istället ett resultatandelssystem kallat Oktogonen, för att få sina medarbetare engagerade. 
Oktogonen är ett långsiktigt incitament för alla bankens medarbetare, oavsett 
anställningsform eller arbetsuppgift (Svenska Handelsbanken 2018), där en del av 
Handelsbankens vinst avsätts till resultatandelssystemet Oktogonen. Avsättningen delas sedan 
mellan Handelsbankens anställda (Dahlberg 2014) och det är anställda som fyllt 60 år kan ta 
ut avsättningen (Vidlund 2011). År 2018 var handelsbankens rörelseresultat bättre än 
förväntat, ändå ställdes avsättningen till Oktogonen, de anställdas resultatandelssystem, in. 
Det rörde sig om en reservering på 827 miljoner kronor som löstes upp. Avsättningen ställdes 
även in år 2016 (Åkerman 2019). 
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3. Problem 
Kapitlet inleds med en problemdiskussion för studien, sedan förklaras syftet som följs av 
studiens forskningsfrågor. Det avslutas med att förklara vilka avgränsningar som har gjorts. 

 
3.1 Problemdiskussion 

Oktogonen kan efter definitionerna i tidigare kapitel definieras som en yttre belöning då den är 
av ekonomiskt slag och en typ av fysisk fördel som ges ut av organisationen (Williamson 
refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). Eftersom det inte finns någon annan yttre 
ekonomisk belöning i Handelsbankens belöningssystem (Vidlund 2011), förutom lön för utfört 
arbete, innebär det att Oktogonen är den enda monetära bonusen som de anställda på 
Handelsbanken har. Därav är det av intresse att undersöka hur de anställdas motivation påverkas 
när en yttre belöning tas bort från belöningssystemet. 

Pratheepkanth (2011) genomförde en studie för att undersöka relationen mellan belöningar och 
anställdas motivation, betydelsen belöningar har på motivation, vilka faktorer som bidrar till 
motivationen samt betydelsen av biografiska variabler på arbetsmotivation. Pratheepkanth 
bildade två hypoteser, den ena sade att om de anställdas belöningar ökar, så ökar deras 
motivation. Den andra hypotesen sade att om anställdas belöningar minskar så minskar även 
deras motivation. Pratheepkanth undersökte en bank i Sri lanka och studien kom fram till att det 
finns en positiv relation och korrelation mellan yttre belöningar och anställdas motivation. 
Studien visade även på en positiv relation mellan de inre belöningarna och de anställda 
motivation. Korrelationen var även här positiv mellan inre belöningar och de anställdas 
motivation. Slutligen finns det i studiens resultat alltså en positiv relation och korrelation mellan 
belöningar och anställdas motivation. Även Akafo och Boateng (2015) har studerat belöningar 
och motivation, mer specifikt betydelsen belöningar och bekräftelse har på arbetstillfredsställelse 
och motivation. Studien kom bland annat fram till att effektiv motivation beror på en 
kombination av inre, yttre och sociala belöningar, vilket även överensstämmer tidigare 
påståenden som förklaras i studien. 

En av de senaste utvecklingarna i forskningen om motivation är det kritiska perspektivet på 
konsekvenserna som ålder har på motivation (Steers, Mowday & Shapiro refererad i Bonsdorff 
2011). Ålder är något som tidigare forskning visar har en betydelse på hur individer värderar 
saker och ting. Kanfer och Ackerman (2004) drog slutsatsen att behovet av yttre bekräftelse samt 
önskan att göra karriärutveckling minskade med åldern. Den äldre medarbetaren värderar istället 
lön och trygghet i anställningen som väsentligt (Theandersson 2000) medans den yngre drivs av 
karriärmöjligheter och utmaningar (Kooij, De Lange, Jansen, Kanfer & Dikkers 2011). Enligt 
Theandersson (2000) motiveras yngre mer av nya och omväxlande arbetsuppgifter i 
anställningen, och att lära sig nya arbetsuppgifter, jämfört med de äldre anställda. Då alla 
människor är unika och värdesätter saker på olika sätt kan motivationsfaktorer såsom belöningar 
behöva anpassas efter individen (Doering, Rhodes & Schuster refererad i Bonsdorff 2011). 
Därför är det av intresse att undersöka hur ålder påverkar relationen mellan motivationsfaktorer 
såsom inre och yttre belöningar och den upplevda motivationen. 
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Hertel, Thielgen, Rauschenbach, Grube, Stamov Roßnagel & Krumm (2013) forskningsprojekt 
startade med det allmänna antagandet att arbetsmotivation påverkas av arbetstagarnas ålder. 
Författarna dokumenterade många exempel där yngre och äldre arbetare visade betydande 
skillnader. Äldre arbetstagare prioriterade exempelvis arbetet annorlunda jämfört med yngre 
kollegor. De yngre medarbetarna prioriterade värden relaterade till deras känslomässiga 
välbefinnande, upplevelsen av meningsfullhet i arbetet samt frågor som karriärutveckling och 
inflytande i företaget. De äldre arbetare fokuserade mindre på att sträva efter nya möjligheter 
utan snarare på upprätthållande av nuvarande arbete och förebyggande ändamål. Endast ett fåtal 
tidigare studier har undersökt åldersrelaterade skillnader i individuella belöningspreferenser 
(Doering, Rhodes & Schuster refererad i Bonsdorff 2011) och arbetsmotivation (Kanfer och 
Ackerman 2004). Resultat från dessa tyder på att preferenser flyttas från finansiella slag till 
andra förmåner när medarbetarna åldras (Doering, Rhodes & Schuster refererad i Bonsdorff 
2011). 

Studier om hur individer värderar saker och ting finns (Kanfer och Ackerman 2004) och även 
forskning om att äldre medarbetare värderar lön och trygghet i anställningen som väsentligt 
(Theandersson 2000) medans den yngre drivs av karriärmöjligheter och utmaningar (Kooij et al. 
2011). Dessa studier berör hur individer upplever saker olika beroende på var de befinner sig i 
livscykeln. De är dock inte tillämpade inom finansbranschen och berör inte hur ålder kan 
påverka hur olika motivationsfaktorer, i form av belöningar, påverkar den upplevda 
motivationen hos de anställda. Att undersöka finansbranschen är intressant då det tidigare finns 
studier som undersöker motivation hos anställda i finansbranschen (Pratheepkanth 2011; Omolo 
& Oloko 2015; Jehanzeb, Rasheed, & Rasheed 2012; Aktar, Sachu & Ali 2012; Eshwar 2014; 
Fareed 2016) men dessa förklarar inte hur ålder påverkar motivationen från inre och yttre 
belöningar samt effekten på de anställdas motivation av att en väsentlig yttre belöning tas bort 
från organisationens belöningssystem. 

Det finns således tidigare forskning gällande belöningar och motivation och att belöningar leder 
till ökad motivation (Pratheepkanth 2011). Det finns även forskning som visar på hur individer 
värderar olika saker (Kanfer & Ackerman 2004) och att yngre och äldre motiveras av olika saker 
(Theandersson 2000). Det finns även forskning gällande motivation beroende på ålder (Hertel 
et.al 2013). Enligt vår kännedom finns det dock nästintill obefintlig forskning inom 
finansbranschen, gällande hur ålder påverkar motivationen beroende på vilken belöning som fås. 
Därför vill vi bidra med förståelse kring vilka motivationsfaktorer som påverkar den upplevda 
motivationen, med fokus på yngre och äldre åldersgrupper inom denna bransch. Det har inte 
heller tidigare studerats hur motivationen påverkas när en yttre belöning tas bort inom en bank. 
Tidigare forskning visar att motivation skapar engagerade och inspirerande anställda som vill nå 
både sina och organisationens mål samt hur denna motivation skapas med hjälp av 
motivationsfaktorer i form av belöningssystem (Baron refererad i Aktar, Sachu & Ali 2012). Då 
dessa belöningar spelar en viktig roll för att bygga upp och upprätthålla motivation hos de 
anställda (Wang refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012) är det därför av intresse att 
undersöka vad det ger för effekt på medarbetarnas motivation när de yttre belöningarna 
försvinner från på en arbetsplats, och hur detta påverkar yngre och äldre åldersgrupper. 



6  

3.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur inre och yttre belöningar påverkar motivationen hos 
anställda på en bank och analysera yngre och äldre åldersgrupper, för att bidra med ökad 
förståelse om hur motivationen påverkas när en väsentlig yttre belöning tas bort från 
organisationens belöningssystem. För att uppnå syftet har nedanstående två frågeställning 
formulerats. 

 
• Hur påverkar inre och yttre belöningar anställdas motivation beroende på ålder? 
• Hur påverkas motivationen hos de anställda vid ett borttagande av en yttre belöning 

inom belöningssystemet? 
 
3.3 Avgränsningar 
I studien har ett antal avgränsningar genomförts. Endast ålder ses som påverkansfaktor på 
motivationen hos anställda och andra faktorer, såsom kön, yrkesroll, tid i företaget, 
företagskultur och bakgrund kommer inte att beröras, eftersom det inte anses vara relevant 
för denna studie.  Åldersspannet som undersökningen avgränsas till är yngre och äldre 
medarbetare, där yngre medarbetare är anställda som börjar arbeta direkt efter gymnasiet till 
medelålder, 20–39 år. Äldre medarbetare ses som medelålder fram till pension, alltså 
mellan 40–65+ år. 
Uppdelningen i yngre och äldre åldersgrupper utförs för att kunna jämföra och analysera 
grupperna mot varandra och således kunna se om motivationen påverkas olika av belöningar 
hos yngre jämfört med äldre. Det finns dessutom andra motivationsfaktorer, men de 
motivationsfaktorer som valts att behandlas i denna studie är inre och yttre belöningar. En 
ytterligare avgränsning som gjorts är att det utförs en empirisk undersökning av 
finansbranschen, mer specifikt en bank på kontorsnivå, ur ett medarbetarperspektiv. 



7  

4. Teoretisk referensram 
Kapitlet följs av en redogörelse för studiens centrala begrepp och sedan förklaras Herzbergs 
tvåfaktorsteori och Vrooms förväntansteori. Det avslutas sedan med att studiens centrala 
begrepp kopplas till teorierna för att sedan utforma en tolkningsmodell. 

 
4.1 Motivation 
Omolo & Oloko (2015) redogör för att motivation är ett sätt att hitta ett behov hos anställda 
och hjälpa dem att uppnå behovet i en smidig process. Att motivera personalen leder till att 
deras skicklighet breddas för att möta organisatoriska krav, men även individens egna behov. 
Chefer i företag bör alltså ha som ansvar att arbeta med personalen för att se deras 
individuella behov och ställa dem sida vid sida med organisationens behov. En aspekt som 
författarna uppmärksammar är missnöje bland de anställda. Missnöje kan fungera som 
vägledning för cheferna när de vill undersöka personalens behov för att motivera personalen 
och locka dem till att prestera bättre. Motivationen driver människor att nå både sina och 
organisationens mål genom varje utmaning de möter på arbetsplatsen. Omolo & Oloko (2015) 
förklarar också att motivation handlar om att ge personalen rätt blandning av vägledning, 
resurser och belöningar så att de är inspirerade och angelägna om att arbeta på sättet som 
företaget vill. 

 
Efter definitionerna från tidigare forskning, kan motivation sammanfattas som en typ av 
process (Luthans refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). Den börjar med ett behov 
som aktiverar ett beteende som i sin tur är riktat mot ett mål. Motivation skapar dessutom 
engagerade och inspirerade anställda, med hjälp av belöningar (Baron refererad i Aktar, 
Sachu & Ali 2012). Det driver således människor att nå både sina och organisationens mål. 
Eftersom motiverade anställda lägger mycket energi på arbetet, leder det till en ökad 
effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen (Rao 2010). Som nämnt är motivation viktigt 
för en framgångsrik organisation och leder till lägre kostnader eftersom kostnader för 
rekrytering minskar vid tillfredsställda arbetare (Omolo & Oloko 2015). 

 
4.2 Belöningar 
Att utveckla och hantera ett belöningssystem som är effektivt och anpassat för organisationen 
är viktigt för organisationer (Schuler & Jackson refererad i Bonsdorff 2011). Ur ett 
organisatoriskt perspektiv är syftet med ett belöningssystem att attrahera, motivera och 
behålla högkvalitativa anställda (Lawler; Armstrong; Gomez Mejia, Balkin och Cardy 
refererad i Bonsdorff 2011) samt att främja att medarbetarna presterar väl (Huselid refererad i 
Bonsdorff 2011). Ett belöningssystem bör byggas på en förståelse av anställdas 
belöningspreferenser (Lawler refererad i Bonsdorff 2011). 

 
Williamson (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012) förklarar att det finns inre 
belöningar och yttre belöningar. Yttre belöningar är de fysiska fördelarna som ges av 
organisationer, till exempel lön, bonus, förmåner och möjligheter till karriärutveckling (Baron 
refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). Inre belöningar hänvisar till de belöningar 
som kommer från innehållet i själva jobbet och omfattar enligt Hackman och Oldham 



8  

(refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012) motiverande egenskaper i jobbet såsom 
självbestämmanderätt och utbildning inom tjänsten. Baron (refererad i Aktar, Sachu & Ali 
2012) förklarar också att belöningar kan vara yttre eller inre. De yttre belöningarna är 
påtagliga och är utomstående från den anställdas jobb eller uppgift. Löner, bonusar och 
befordringar är exempel på de yttre belöningarna. De inre belöningarna beskrivs istället som 
mer abstrakta och psykologiska, till exempel uppskattning, positiv attityd från de anställda 
samt nya utmaningar. 

 
De yttre belöningarna kan sammanfattas som påtagliga och som fysiska fördelar som ges av 
organisationen. Exempel på yttre belöningar är löner, bonusar och möjligheter till 
karriärsutveckling (Williamson refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). De inre 
belöningarna sammanfattas som mer abstrakta och kommer från de belöningar som kommer 
från innehållet i själva jobbet. Uppskattning, positiv attityd från de anställda, nya utmaningar, 
självbestämmanderätt och utbildning inom tjänsten är exempel på denna typ av belöningar 
(Hackman och Oldham refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). 

 
I vår studie delas belöningar upp som inre och yttre belöningar. De inre belöningarna 
definieras i enlighet med Hackman och Oldhams definitioner, som abstrakta och 
psykologiska. De kommer från innehållet i själva arbetet. Dessa är bekräftelse, positiv attityd 
från medarbetarna, nya utmaningar och självbestämmanderätt. Yttre belöningar definieras på 
samma sätt som Barons definitioner, som påtagliga, i denna studie som lön, bonus, andra 
förmåner och möjlighet till karriärutveckling (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 
2012). Efter definitionerna av inre och yttre belöningar som gjorts i tidigare kapitel har tabell 
1 skapats, där yttre och inre belöningar har delats upp och sammanställts. Detta för att få en 
enkel och övergripande bild och förklaring gällande inre och yttre belöningar. 

 
Tabell 1. Studiens definition av inre och yttre belöningar 

Inre belöningar Yttre belöningar 

Bekräftelse Lön 

Positiv attityd från medarbetarna Bonus 

Nya utmaningar Andra förmåner (lunch, träning, fika, personalränta etc.) 

Självbestämmanderätt Möjlighet till karriärutveckling 

 
4.3 Ålder, belöningspreferenser och motivationsfaktorer 
Anställda föredrar vanligtvis vissa typer av belöningar framför andra. Det är också allmänt 
erkänt att vissa belöningselement motiverar anställda mer än andra (Stajkovic & Luthans 
refererad i Von Bonsdorff 2011). Oavsett den åldrande befolkningen så finns det begränsat 
med forskning gällande åldersrelaterade förändringar i motivation (Kanfer & Ackerman 2004) 
och åldersrelaterade skillnader i anställdas belöningspreferenser (Doering, Rhodes & Schuster 
refererad i Bonsdorff 2011). Det finns studier som har undersökt åldersrelaterade skillnader i 
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individers belöningspreferenser (Doering, Rhodes & Schuster refererad i Bonsdorff 2011) och 
i arbetsmotivation (Kanfer och Ackerman 2004), trots det finns ett intresse att undersöka 
individuella skillnader i anställdas motivation (Latham & Pinder refererad i Bonsdorff 2011). 
Studier har visat att preferenser förändras vid åldrande, från att vilja ha löneförhöjningar till 
andra förmåner (Doering, Rhodes & Schuster refererad i Bonsdorff 2011). Doering, Rhodes 
och Schuster (refererad i Bonsdorff 2011) analyserade klassiska studier och fann att äldre 
anställda föredrar ökad pension och relaterade förmåner och är villiga att avstå från 
löneökningar, ytterligare semester och kortare arbetsveckor för att få sina prefererade 
belöningar. Enligt studien så kan, förutom ålder, även kulturella skillnader och inflation 
påverka belöningspreferenser. 

 
I en studie utförd av Bonsdorff (2011) undersöks ålders påverkan på sjuksköterskors 
belöningspreferenser. Undersökningen visar att både ekonomiska och icke-ekonomiska 
givande element är mycket uppskattade och tydligt identifierade av sjuksköterskorna med 
åldersskillnader. Studiens resultat visar att äldre och mer erfarna sjuksköterskor tenderar att 
föredra ekonomiska belöningar mer än vad yngre sjuksköterskor. 

 
4.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzbergs tvåfaktors-teori är en innehållsteori inom forskning kring motivation, som förklarar 
vad som motiverar individer kopplat till deras personliga mål och behov. Att använda en 
innehållsteori i denna studie kan ge bättre förståelse för vad som motiverar individen och 
uppfyller dennes behov, och vad som faktiskt behövs in en organisation för att motivera en 
individ.  

 

Figur 1. Herzbergs tvåfaktorsteori 
(Schermerhorn, Hunt & Osborn 2003, s. 158) 
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Herzberg och hans kollegor kom efter en studie fram till att dess respondenter uppfattade 
olika saker som väsentliga när de känner sig tillfredsställda eller missnöjda på sitt jobb. Från 
studien utvecklade Herzberg tvåfaktorsteorin (Schermerhorn, Hunt & Osborn 2003). 
Herzbergs (refererad i Gao & Low 2014) tvåfaktorteori handlar om vad som motiverar 
människor på arbetet. Han identifierar två faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer, 
där hygienfaktorer förklaras som nödvändiga, utan dem blir individerna missnöjda. 
Motivationsfaktorerna däremot, hjälper till att öka tillfredsställelsen och påverkar 
motivationen. Arbetstillfredsställelse och vantrivsel är två olika dimensioner i teorin 
(Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 

 
4.4.1 Motivationsfaktorer 
För att öka arbetstillfredsställelsen och motivation så fokuseras det på motivationsfaktorerna. 
Dessa faktorer är kopplade till själva arbetet och Herzberg förklarar dessa som 
sammankopplade till hur medarbetarna presterar. Motivationsfaktorerna är förknippade med 
vad arbetarna faktiskt gör på sitt arbete och utgörs av sex olika faktorer: prestation, 
bekräftelse, arbetet sig självt, ansvar, karriärutveckling och möjlighet till tillväxt. Enligt 
Herzberg, så leder uteblivelse av dessa faktorer till låg arbetstillfredsställelse, vilket vidare 
leder till minskad motivation och prestation hos medarbetarna (Schermerhorn, Osborn & Hunt 
2003). 

 
• Achievement (prestation) handlar om att en anställd utför en arbetsuppgift på ett bra 

eller dåligt sätt. Arbetstillfredsställelsen och motivationen ökar exempelvis när en 
arbetsuppgift blir klar innan angiven tid och minskar om arbetaren skulle bli sen med 
uppgiften eller inte lyckas utföra den (Fareed 2016). 

• Recognition (bekräftelse) handlar om att få uppskattning för någonting som det 
tidigare kommits överens om (Nationalencyklopedin u.å.). 

• Nature of work (arbetet i sig) handlar om hur arbetet ser ut och hur arbetsuppgifterna 
är utformade (Farheed 2016). 

• Responsibility (ansvar) uppkommer när arbetare får möjlighet att utföra en 
arbetsuppgift på deras egna sätt eller ta självständiga beslut (Farheed 2016). 

• Advancement (karriärutveckling) definieras som att arbetarnas möjlighet att utvecklas 
inom karriären med exempelvis utbildningar eller andra liknande erfarenheter. Även 
befordringsmöjligheter är en utvecklingsmöjlighet (Farheed 2016). 

• Possibility of Growth (tillväxtmöjligheter) handlar om möjligheten att utvecklas inom 
organisationen samt möjligheten att lära sig nya färdigheter och uppgifter. Ifall 
arbetarna känner att det inte finns tillväxtmöjligheter, kan arbetstillfredsställelsen 
minska (Farheed 2016). 
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4.4.2 Hygienfaktorer 
Hygienfaktorerna handlar om vantrivsel på arbetsplatsen. Dessa faktorer (se figur 1) är 
organisationens administration och policys, kvaliteten på handledning, relation till 
underordnade, arbetsvillkor, lön, jobbsäkerhet, status och relationen mellan de anställda 
(Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 

 
• Base wage or salary (lön och andra förmåner) Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar 

lön som en ersättning i form av pengar, som anställda får efter genomfört arbete. 
• Quality of supervision (kvalitet på handledning) och relationship with subordinates 

(relation till underordnade) handlar om relationen till ledningen och relationen mellan 
ledningen och underordnade som bör fungerar väl för att behålla nöjda anställda 
(Farheed 2016). 

• Working conditions (arbetsvillkor) kan innebära antal arbetstimmar, temperatur på 
arbetsplatsen och ventilationen på arbetsplatsen (Arnold and Feldman refererad i 
Farheed 2016). 

• Organizational policies (organisationens administration och policys) handlar om hur 
organisationens styrsystem ser ut och Farheed (2016) förklarar att Lock beskrev det 
som viktigt att organisationer har tydliga riktlinjer och policys så det blir lätt för 
arbetarna att följa dem. 

• Status (status) kan förklaras som att arbetare blir respekterade av allmänheten för 
deras arbete och att detta påverkar tillfredsställelsen (Farheed 2016). 

• The relationship with co-workers (relationer mellan de anställda) handlar om att 
förhindra vantrivsel och arbetarnas produktivitet genom att arbetarna på arbetsplatsen 
kommer väl överens (Price & Muller i Farheed 2016). 

• Security (jobbsäkerhet) förklarar Herzberg (refererad i Farheed 2016) som att en 
organisation kan erbjuda en konsistent karriär, exempelvis karriärsmöjligheter, fast 
anställning samt fördelaktiga pensionslösningar. 

 
Hygienfaktorerna är förknippade med själva arbetet eller jobbsammansättningen, det handlar 
alltså mer om miljön som medarbetarna arbetar i och inte miljön i själva arbetet. Herzberg 
fann att låg lön gör arbetarna missnöjda, men att det inte är nödvändigt att en högre lön gör 
dem mer motiverade och nöjda med arbetet. Om en hygienfaktor, till exempel arbetsvillkor, 
förbättras, kommer det alltså inte göra personerna mer motiverade på arbetet, utan förhindrar 
endast dem från att vantrivas och vara missnöjda på arbetet (Schermerhorn, Osborn & Hunt 
2003). 

 
4.4.3 Kritik mot tvåfaktorteorin 
Innehållsteorierna är populära inom ledning på grund av dess klarhet och den direkta 
uppenbara kopplingen från behov till beteende. Samtidigt kopplar dock inte teorin behov 
direkt till motiverat beteende önskat av organisationens ledning. Ledningen kan därav 
misstolka teorierna och endast anta att de vet behoven av deras underordnade. Därför råds det 
att vara försiktigt vid tillämpning av innehållsteorier. Det finns många som inte bekräftar 
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tvåfaktorteorin och kritiserar den för att vara bunden till en metod. Det är en negativ kritik, då 
det vetenskapliga tillvägagångssättet kräver att teorier kan verifieras med olika typer av 
forskningsmetoder. Herzbergs tvåfaktorteori misslyckas dessutom med att redovisa 
individuella skillnader, att koppla motivation och behov till både tillfredsställelse och 
prestation samt att ta hänsyn till kulturella och yrkesskillnader (Schermerhorn, Osborn & 
Hunt 2003). Herzbergs tvåfaktorsteori är svår att generalisera, vilket Herzberg har svarat på 
genom att förklara att teorin inte ska gå att tillämpa på alla problem inom 
motivationsområdet, utan relevansen av teorin beror på situationen och vem den riktas mot 
(Alvesson 1993). 

 
4.5 Vrooms förväntansteori 
Vrooms förväntansteori är en processteori inom motivation som koncentrerar sig på fler 
faktorer och inte bara accepterar de grundläggande behoven som motiverar individer. 
Processteorier försöker undersöka den kognitiva processen som har inverkan på ett beteende. 
 
Victor Vroom ligger bakom förväntansteorin (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003), en teori 
som handlar om arbete och motivation och som grundar sig i att människor föredrar vissa mål 
eller resultat mer än andra (Miner 2005). Teorin påstår att motivation är ett resultat från en 
rationell beräkning och att motivationen hos anställda beslutas av individens uppfattning 
gällande hur dennes ansträngning kommer ge arbetsresultat. En person är motiverad i den 
grad han eller hon förväntar sig att dennes prestation kommer bli belönad och värdet på 
belöningarna ses som positivt. Kombinationen av individens uppfattning om att dennes  
arbete kommer ge resultat, att få de förväntade belöningar som finns för arbetet samt att 
värdet på belöningarna är positiva, är vad som påverkar motivationen (Schermerhorn, Osborn 
& Hunt 2003).  
 
Teorin har ett antal nyckelbegrepp vilka definieras i termer av sannolikheter. Expectancy, på 
svenska förväntan, är det första. Förväntan handlar om sannolikheten att arbetsinsatser 
kommer följas upp av uppnådda arbetsresultat. Förväntningen är noll då personen känner att 
det är omöjligt att klara av arbetsuppgiften. Den hade varit 1 om personen vore helt säker på 
att arbetsuppgiften blir uppnådd (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). När anställda har en 
bättre uppfattning av sina färdigheter är de mer benägna att sätta högre mål än om en individ 
inte tror på sina egna färdigheter enligt Vroom (refererad i Khan & Mufti 2012). Ett exempel 
på detta kan vara när en medarbetare ska hålla en föreläsning framför en större publik. Om 
individen känner att den klarar detta, gör det individen motiverad till att utföra handlingen 
(Khan & Mufti 2012). Instrumentality, på svenska instrumentalitet, är det andra begreppet, 
som handlar om sannolikheten att en prestation leder till olika arbetsresultat. Även 
instrumentaliteten varierar mellan 0 och 1 (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Om 
anställda känner en övertygelse om att de kommer att belönas för sina ansträngningar kommer 
de att motiveras mer. Här är det viktigt att ledningen måste vara ärliga och objektiva om vad 
de kan ge som belöning. Annars kommer anställda att vara i förvirring och inte känna sig 
motiverade (Khan & Mufti 2012). Det tredje begreppet är valence, på svenska valens och 
handlar om värdet som individen knyter till olika arbetsresultat. Valensen har en skala från -1 
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till +1. Med -1 på skalan menas att det är ett oönskat arbetsresultat och +1 på skalan handlar 
istället om ett väldigt önskat arbetsresultat (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Individer 
värderar belöningar annorlunda, där vissa individer finner yttre belöningar som mer värdefulla 
och andra finner inre belöningar som mer värdefulla. Det är därav viktigt att ledningen tar 
hänsyn till de personliga intressen som anställda kan ha för att förstå deras behov av 
belöningar bättre (Khan & Mufti 2012). 

 
Motivation (M), förväntan (E), instrumentalitet (I) och valens (V) har en koppling till 
varandra enligt ekvationen: Μ = E ×  × ( ). Denna multiplikationseffekt betyder att 
motivationen skarpt minskas när någon eller några av faktorerna i ekvationen närmar sig 
värdet noll. Även det omvända gäller, om en given belöning ska ha hög och positiv påverkan 
på motivationen, måste alla de tre begreppen förväntan, instrumentalitet och valens vara höga 
och positiva. Teorin menar att motivationen att arbeta hårt för att tjäna lön är låg om 
förväntan är låg, då personen alltså känner att denne inte kan åstadkomma behövlig 
prestationsnivå. Motivationen kommer även vara låg om instrumentaliteten är låg, eftersom 
individen då inte är säker på att en hög prestationsnivå kommer leda till löneförhöjning. Det 
kommer dessutom vara en låg motivation när valensen är låg, då personen i det fallet lägger 
lågt värde på exempelvis en löneförhöjning. Motivationen kommer även vara låg om det 
existerar en kombination av dessa. Multiplikationseffekten kräver således att chefer agerar 
mot att maximera förväntan, instrumentalitet och valens när de vill skapa hög motivation. Ett 
värde på noll någonstans på höger sida av motivationsekvationen resulterar i noll motivation. 
En modifiering på Vrooms originalversion av teorin skiljer på arbetsresultat för att beräkna 
valensen. Det har separerats på yttre belöningar och inre belöningar. Yttre belöningar ges till 
individen av någon annan person på arbetsplatsen. De inre belöningarna får individen direkt 
från ett arbetsresultat, till exempel känslan av åstadkommande när en utmanande uppgift är 
avklarad (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 

 
4.5.1 Kritik mot Vrooms förväntansteori 
Huvudresonemanget i förväntansteorin är att individer vill maximera sin egna tillfredsställelse 
och de har uppsatta mål och värderingar för att nå den maximala tillfredsställelsen. 
Alvesson menar att teorin fokuserar mycket på att individer vill nå denna maximala 
tillfredsställelse, men inte hur deras väg dit ser ut. Hur processen att nå detta är således inget 
som teorin tar upp. Alvesson påstår att modellen som Vroom presenterade kan ses som 
förenklad, då teorin inte tar upp de olika stegen av individens ansträngningar till att nå ett mål. 
Resonemanget kring möjligheten att känna sig motiverad av andra saker än att maximera sin 
egna tillfredsställelse är också något som teorin utelämnar (Alvesson 1993). 

 
4.6 Belöningar och tvåfaktorteorin 
Efter definitionerna av yttre och inre belöningar samt redogörelsen för Herzbergs 
tvåfaktorteori som gjorts i tidigare kapitel, går det nu att klassificera motivations- och 
hygienfaktorer i yttre eller inre belöningar. Yttre belöningar definierar denna studie som 
påtagliga. Dessa är lön, bonus, andra förmåner och möjlighet till karriärutveckling. De inre 
belöningarna definieras som abstrakta och psykologiska, de kommer från innehållet i själva 
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jobbet. Dessa är bekräftelse, positiv attityd från medarbetarna, nya utmaningar och 
självbestämmanderätt. Efter Herzbergs motivation- och hygienfaktorers koppling till inre och 
yttre belöningar har motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna delats upp i två olika tabeller 
för att förtydliga vilka faktorer som är inre och yttre belöningar. 

 
Hygienfaktorerna består av företagets riktlinjer, handledning, relation till handledare, 
arbetsvillkor, förhållande till arbetskollegor, lön, privatliv, förhållande till underordnade och 
jobbsäkerhet (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Lön är monetär ersättning som anställda 
får ut efter de genomfört sitt arbete (Nationalencyklopedin u.å.). Arbetsvillkor innebär bland 
annat antal arbetstimmar, arbetsplatsens temperatur och ventilation (Arnold & Feldman 
refererad i Farheed 2016). Jobbsäkerhet beskriver Herzberg (refererad i Farheed 2016) som 
när organisationer kan erbjuda anställda en stabil karriär, bestående av karriärmöjligheter, fast 
anställning samt fördelaktiga pensionslösningar. Organisationens administration och policys 
handlar om hur organisationens styrsystem ser ut och status definieras som att arbetare blir 
respekterade för sitt arbete (Farheed 2016). Sedan finns även faktorerna som berör relationen 
mellan de anställda, relationen till underordnade och kvaliteten på handledning 
(Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Lön kopplar vi till yttre belöningar och även 
jobbsäkerhet, som ovan nämndes handlar om karriärmöjligheter. Status ses istället som en 
inre belöning då det som sagt handlar om att bli respekterad för sitt arbete (Farheed 2016) och 
påverkar således bekräftelsen och positiv attityd från medarbetarna, vilket är två områden 
inom inre belöningar. Relationen mellan de anställda samt relationen till underordnade kan 
också ses som inre belöningar. I denna studie definieras inre belöningar som bland annat 
positiv attityd från medarbetarna och bekräftelse. Om det finns en positiv attityd mellan de 
anställda så finns således faktorn relationen mellan de anställda som en inre belöning. Känner 
en arbetare dessutom bekräftelse så är även faktorn relationen till de underordnade en typ av 
inre belöning. Kvaliteten på handledning går att klassificera som en inre belöning, då det 
beror på innehållet i själva jobbet och ses som mer abstrakt (Schermerhorn, Osborn & Hunt 
2003). 

 
Faktorerna arbetsvillkor och organisationens administration och policy kan i studien inte 
placeras in i inre eller yttre belöningar, då det enligt oss inte berör något med belöningar utan 
mer har med själva arbetsplatsen att göra. Efter att dessa kopplingar mellan belöningar och 
hygienfaktorer har tabell 2 sammanställas för att förtydliga detta. 
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Tabell 2. Herzbergs hygienfaktorer indelade i inre och yttre belöningar 

Hygienfaktorer 

Inre belöningar Yttre belöningar 

Status Lön 

Relationen mellan de anställda Jobbsäkerhet 

Relationen till underordnade  

Kvaliteten på handledning 

 
Motivationsfaktorerna som berörs i tvåfaktorteorin är prestation, bekräftelse, arbetet sig självt, 
ansvar, karriärutveckling och tillväxtmöjlighet (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 
Prestation definierar Nationalencyklopedin (u.å.) som när något positivt utförts, även om det 
varit besvärligt. Bekräftelse handlar om att få uppskattning för någonting som det tidigare 
kommits överens om (Nationalencyklopedin u.å.). Arbetet sig själv handlar istället om hur 
själva arbetet ser ut och arbetsuppgifternas utformning och ansvar är när arbetare har 
möjligheten att utföra arbetsuppgifter på sitt sätt eller ta självständiga beslut. 
Tillväxtmöjligheter handlar om de anställdas möjlighet att utvecklas i organisationen och 
möjligheten att lära sig nya färdigheter och uppgifter. Karriärutveckling handlar om att 
arbetarna kan utvecklas inom karriären, med exempelvis utbildningar eller liknande 
erfarenheter (Farheed 2016). 

 
Bland motivationsfaktorerna finns således inga yttre belöningar förutom karriärutveckling. 
Ansvar ser vi som en typ av självbestämmanderätt, därför kategoriserar vi faktorn ansvar, 
tillsammans med bekräftelse, som inre belöningar. De andra tre; prestation, arbetet i sig 
och tillväxtmöjligheter ser vi inte kunna kategoriseras i yttre och inre belöningar utan 
tycks mer gälla arbetsplatsen och inga typer av belöningar. Motivationsfaktorerna kan 
alltså delas upp i inre och yttre belöningar enligt tabell 3. 

 
Tabell 3. Herzbergs motivationsfaktorer indelade i inre och yttre belöningar 

Motivationsfaktorer 

Inre belöningar Yttre belöningar 

Ansvar Karriärutveckling 

Bekräftelse  

 
Eftersom inte alla faktorer i Herzbergs tvåfaktorsteori har kunnat kopplats till inre eller yttre 
belöningar har endast de faktorer som har en koppling till inre och yttre belöningar fokuserats 
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på i resten av studien. Efter att ha delat in motivation-och hygienfaktorerna i tvåfaktorteorin i 
inre och yttre belöningar, är det möjligt att finna hur dessa påverkar yngre jämfört med äldre 
åldrar samt hur faktorerna värdesätts. Effekten av ett borttagande av en väsentlig yttre 
belöning inom organisationens belöningssystem misstänks leda till minskad motivation då 
tidigare studier lyfter betydelsen av hur viktiga yttre belöningar är (Jehanzeb, Rasheed & 
Rasheed 2012). 

 
4.7 Belöningar och förväntansteorin 
Förväntan handlar om sannolikheten att arbetsinsatser kommer följas upp till uppnådda 
arbetsuppgifter, där Vroom (refererad i Khan & Mufti 2012) menar att anställda som har en 
bra uppfattning om sina färdigheter är mer benägna att sätta högre mål än individer med 
svagare uppfattning. Till exempel så blir en individ som ska hålla en föreläsning framför stor 
publik mer motiverad att genomföra föreläsningen om denne känner att den klarar det (Khan 
& Mufti 2012). Ett exempel på instrumentalitet är när anställda är säkra på att de kommer 
belönas för sina ansträngningar och att deras motivation då ökar. Därför måste ledningen vara 
ärliga med vad de kan ge som belöning, då de anställda annars är konfunderade och inte 
känner sig motiverade. Med valens menar teorin bland annat att olika individer värderar 
belöningar olika, då vissa finner yttre belöningar mer värdefulla och andra finner inre 
belöningar som mer viktigt. Därför är det väsentligt för ledningen att ta hänsyn till de 
anställdas personliga intressen och identifiera vilka belöningar de anställda värderar mest 
(Khan & Mufti 2012). 

 
Belöningar påverkar motivationen positivt (Shahzadi och Farooqi 2014). Förväntansteorin 
förklarar att multiplikationseffekten och att förväntan, instrumentalitet och valens ska vara 
höga och positiva för att en given belöning ska ha hög och positiv motiverande påverkan på 
de anställda (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 
 
En av studiens forskningsfråga är att undersöka hur motivationen hos de anställda påverkas 
vid ett borttagande av en yttre belöning. Förväntansteorin kan hjälpa oss att visa hur och 
om förväntan, instrumentalitet och valens påverkas när en yttre belöning tas bort och på 
vilket sätt. Om dessa tre påverkas på något sätt kommer det ses i form av att motivationen 
kommer förändras enligt multiplikationseffekten. Den misstänkta effekten när en yttre 
belöning tas bort utifrån befintliga studier gällande vikten av ett väl fungerande 
belöningssystem (Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012) är att motivationen påverkas 
negativt. 

 

4.8 Tvåfaktorsteorin och förväntansteori  
Instrumentaliteten i förväntansteorin handlar om att deras ansträngningar kommer resultera i 
olika arbetsresultat (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003) och att de blir mer motiverade då de 
tror sig belönas av ansträngningarna (Khan & Mufti 2012). Instrumentaliteten och motivationen 
ökar således då individen tror att en hög prestationsnivå på arbetet kommer leda till en viss typ 
av belöning, exempelvis löneförhöjning. Motivationsfaktorerna i tvåfaktorteorin handlar istället 
om att öka tillfredsställelsen och motivationen hos de anställda (Schermerhorn, Osborn & Hunt 
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2003). Båda teorierna har således motivation som huvudämne, redan där finns således en 
koppling mellan teorierna. Motivationsfaktorerna kan dessutom ses ha en koppling till 
instrumentaliteten, då det är motivationsfaktorerna som bidrar till att motivationen på 
arbetsplatsen ökar och instrumentaliteten handlar om att anställda presterar högt för att få ett 
visst resultat, vilket ger en hög grad av motivation. En motivationsfaktor kan således bidra till att 
ansträngningarna ökar.  

Hygienfaktorerna finns istället där för att undgå missnöje hos medarbetarna, de är således 
nödvändiga faktorer på en arbetsplats (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Eftersom 
hygienfaktorer inte påverkar motivationen direkt, vilket alla de tre olika komponenterna i 
förväntansteorin gör, finns ingen koppling mellan teorierna gällande motivation på samma sätt 
som med motivationsfaktorerna. Istället går det att se hygienfaktorerna som mer kontextuella i 
form av att de indirekt påverkar de tre komponenterna i förväntansteorin, då anställda som inte 
trivs på arbetsplatsen kan ha svårt att känna sig motiverade av de motivationsfaktorer som kan få 
dem att öka sin ansträngning. 

Kombinationen av att använda en innehållsteori som och en processteori motiveras av att få en 
bättre förståelse kring motivation och vad som motiverar individer, eftersom de olika teorierna 
har olika utgångspunkter. Innehållsteorin hjälper oss att förstå vad som motiverar individer 
inifrån medan processteorin hjälper oss förstå vad som motiverar och hur, av andra faktorer än 
endast individens egna krav (Fareed 2016).  
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5. Metod 
I kapitlet förklaras metoden som använts vid studien samt undersökningens upplägg och 
undersökningsobjekt. Sedan beskrivs metodologiska överväganden och studiens trovärdighet 
och pålitlighet. 

 
5.1 Metodval 
I studien har en kvalitativ metod tillämpats för att få en djup förståelse om ett fenomen 
(Jacobsen 2017). Den kvalitativa metoden har tillämpats då rika och detaljerade svar har varit 
efterfrågat (Bryman 2012) och för att få bästa möjliga förståelse kring de intervjuade och 
deras svar. Även en kvantitativ metod hade varit möjlig att tillämpa, men den är dock inte lika 
optimal i studien som den kvalitativa metoden eftersom kvantitativa metoder mer går ut på att 
mäta något (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). De kvantitativa studierna handlar dessutom 
om att undersöka hypoteser (Lundahl & Skärvad 1999), vilket är ännu en anledning till att en 
kvalitativ undersökning lämpat sig. Studien kommer inte ge något rätt eller fel svar, vilket 
oftast bildas när det skapas hypoteser. Den kvalitativa metoden passar till studien då det är få 
personer som ska intervjuas och det därmed är okej med all administration som tillkommer 
med de enskilda intervjuerna. Metoden passar även studien då de enskilda åsikterna hos 
respondenterna fås fram. I denna studie, när ett specifikt fenomen undersöks passar denna 
individualisering speciellt bra, då det fås en ökad förståelse om olika anställdas uppfattning 
om händelsen när en väsentlig yttre belöning tas bort (Jacobsen 2017). 

 
Fördelen med kvalitativa studier är den närhet som kan fås till respondenten. Det är möjligt att 
formulera och använda språk som passar respondenten, samt möta respondenten på ett sätt 
som passar denne, då metodens syfte är att frambringa den undersöktes uppfattning om 
fenomenet. Eftersom närheten till den undersökte kräver en typ av öppenhet, är det inte 
mycket förutbestämt kring vad som vill fås ut av intervjuerna, då det är meningen att 
respondenten ska styra vilken information som ges och respondenten ska även få uttala sig 
fritt. Det är på så sätt som studien får relevant information och riktig förståelse kring ett 
fenomen (Jacobsen 2017). 

 
Nackdelen med den kvalitativa metoden är ett generaliseringsproblem. Endast ett fåtal 
personer har intervjuats, vilket kan skapa svårigheter i att avgöra om resultaten från dessa 
respondenter kan representera hela organisationen. Tidigare förklarades fördelen med närhet 
till respondenten. Närheten kan dock även vara en nackdel för studien, då närhet till 
respondenterna kan leda till en relation, där det kan bli svårt att ställa kritiska frågor. När 
intervjuaren har en nära relation till respondenten finns även en risk att förlora förmågan till 
kritisk reflektion. Vid informationsinsamlingen har det av den anledningen varit så opartiska 
som möjligt för att inte drabbas av denna negativa aspekt genom att uppsatsförfattaren som 
inte har en relation till respondenterna utfört intervjuerna. Att endast ett fåtal personer varit 
delaktiga i studien kan således försvåra avgörandet om resultatet kan representera hela det 
studerade yrkesområdet (Jacobsen 2017). Det finns dock en analytisk generaliserbarhet i 
studien, vilket innebär att resultatet från denna studie kan återfinnas i andra större 
sammanhang med likartade omständigheter (Kvale & Brinkmann 2014). 
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Från början var tänkt att intervjua tre personer från vardera åldersgrupp. En person i den 
yngre åldersgruppen gav dock återbud om att denne inte kunde närvara i en intervju, därför 
blev det istället två i den yngre åldersgruppen och tre i den äldre, vilket innebär att färre 
personer deltog i studien och generaliseringsproblemet ökade således ytterligare. Det blev då 
fler från den äldre åldersgruppen än den yngre. Hade det varit en mer i den yngre 
åldersgruppen hade det möjligtvis gett andra svar jämfört med de andra två i yngre 
åldersgruppen, som möjligtvis hade resulterat i att studien får ett annat utfall på grund av 
andra resultat. 

 
5.2 Undersökningsdesign 
Det har genomförts en enskild fallstudie på ett bankkontor på Handelsbanken i Örebro, 
eftersom studien bland annat undersökt ett fenomen. Fenomenet i detta fall är att en yttre 
belöning försvunnit från arbetsplatsen. Studiens syfte är av explorativ karaktär och av 
förstående slag och därför har denna undersökningsmetod varit lämplig, då det fås ut mycket 
information från respondenterna som sedan kan tolkas utifrån syftet. Fallstudier passar även 
väl för att klargöra samband mellan processer, vilket är ännu en anledning till att en fallstudie 
varit lämplig, då borttagande av en yttre belöning och hur det detta påverkar olika 
åldersgrupper är det som undersöks. Eftersom det är ett typ av samband kan den detaljerade 
informationen som fås av respondenterna öka förståelsen om sambandet samt generera ny 
kunskap. Fallstudien kombineras även med den kvalitativa metoden semi-strukturerade 
intervjuer, därför har detaljerade beskrivningar om hur medarbetarna uppfattar verkligheten 
erhållits (Jacobsen 2017). 

 
Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform av flexibel process, där ett manus har följts 
till viss grad. Till intervjuerna har en intervjuguide hafts med, en lista med frågor och 
specifika ämnen som behandlats. Eftersom att det varit semistrukturerade intervjuer har inte 
intervjuguiden behövts följas exakt till fullo, utan frågor som inte varit inkluderade i 
intervjuguiden har kunnat frågats till respondenten när det behövts, och följdfrågor på 
respondenternas svar har kunnat ställts. De intervjuade har haft mycket spelrum i hur de velat 
svara och ett liknande ordval har använts från intervjuperson till intervjuperson när frågorna 
ställts (Bryman 2012). Intervjufrågorna planerades i förväg för att få bra och relevant empiri. 
Intervjufrågorna var upplagda på så sätt att varje fråga, berört en sakfråga åt gången, för att få 
så tydliga svar som möjligt och undgå oklarheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). De 
semistrukturerade intervjuerna har spelats in för att kunna lyssna på dem även efter 
intervjutillfället. Inspelningarna gjordes dessutom för att inte bli distraherade med att föra 
anteckningar och istället ha fullständig uppmärksamhet på intervjuerna och inflika med 
frågor som kompletterar frågorna i intervjuguiden (Bryman 2012). Tre av intervjuerna 
genomfördes även på telefon då det inte fanns möjlighet att förflytta sig till respondenterna 
vid intervjutillfällena. Nackdelen med telefonintervjuer är att intervjuaren inte alltid får 
samma typ av närhet och öppenhet till respondenten som det fås vid en träff ansikte mot 
ansikte (Jacobsen 2017). 
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5.2.1 Intervjuns tillvägagångssätt 
Studiens empiri har insamlats i form av primärdata, genom semistrukturerade intervjuer av 
anställda på ett bankkontor. Denna information har direkt kommit från de anställda och 
samlats in för första gången. Intervjuerna började med att informera respondenterna om 
uppsatsens syfte. Sedan redogjordes det för vilka avgränsningar som gjorts i studien samt om 
uppdelningen av inre och yttre belöningar. Även begreppens definitioner förklarades för att 
ge respondenterna förståelse för vad de ska berätta om samt vilken inriktning som uppsatsen 
och intervjuerna hade. Efter detta ställdes de frågor som fanns i intervjuguiden och 
respondenterna fick tala fritt eftersom information som respondenterna inte blir tillfrågade 
om ofta har större giltighet och trovärdighet än om de blir tillfrågade (Jacobsen 2017). 
Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter per respondent.  

 
Intervjufrågorna utformades med de två forskningsfrågorna som riktlinjer och för att 
operationalisera teori till empiri har frågorna utformats på så sätt att uppsatsens syfte ska 
uppnås (se bilaga 1). Intervjun ska vara riktad åt det håll så det går att besvara 
forskningsfrågorna efter insamlad empiri. Av den anledningen delades intervjun upp i 
olika delar efter studiens centrala begrepp. Det är inte nödvändigt att ställa frågor som 
inte relaterar till uppsatsens syfte då den informationen inte skulle varit relevant. Även 
teorierna har funnits med i bakgrunden med de centrala begrepp som berörs när 
intervjufrågorna utformats (Bryman 2012). Den första delen av intervjun och frågorna 
kategoriserade efter ”belöningar” ställdes först och främst för att förstå hur de olika 
medarbetarna värderar belöningar och hur viktiga dessa är för deras motivation. Dessa 
frågor inspirerades av den tidigare forskningen inom motivation och belöningar då inre 
och yttre belöningar placerades var för sig. Inspiration togs även från Herzbergs 
tvåfaktorsteori och Vrooms förväntansteori, för att se vad medarbetarna har för 
värderingar och förväntningar på organisationens belöningssystem. Nästa del i intervjun, 
där det är kategoriserat efter ”motivation”, ställdes frågor om motivation för att hitta mer 
kopplingar till sambanden mellan motivation och belöningar. Här skildrades intervjun 
genom att den yngre och äldre åldersgruppen fick svara på en fråga var som den andra 
gruppen inte fick. Denna fråga ställdes för att få en djupare insikt till om/hur motivation 
kan se olika ut vid olika åldrar. Den sista kategorin ”Oktogonen” hade frågor som ställdes 
för att se hur motivationen påverkades hos medarbetarna när en väsentlig yttre belönings 
togs bort. Inom alla kategorier i intervjun ställdes många frågor som inte bara grundades 
på teori, men som fanns där för at bredda förståelsen och hitta nya samband. Detta för att 
inte begränsa empirinsamligen till endast utifrån befintlig teori.  

 
5.3 Analysmetod 
För att analysera insamlad empiri har en analysmetod använts. Studien började med att två 
forskningsfrågor formulerats och därefter bildades den teoretiska referensramen för att sedan 
skapa en relevant intervjuguide för insamling av empiri. Efter det utfördes en kodning, där 
den insamlade datan delades in i kategorier, både utifrån teorin och från intressanta ämnen 
som tagits upp. Intressanta begrepp som återupprepats bland respondenterna kodades på 
samma ställe. Metoden som har använts är “open coding” där centrala begrepp brutits ned i 
olika kategorier och textualiserat det respondenterna uttryckt i varje kategori. Information 
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som varit av teoretisk signifikans har tagits med i varje kategori. Processen från att 
forskningsfrågorna formulerades till att datan kodades gick fram och tillbaka där nya 
teoretiska insikter ficks i början av kodningen och på så sätt behövde gå tillbaka till teorin. 
Kodningen ledde till att begrepp som upprepats i empirin togs upp i analysen och efter de 
olika begreppen analyserats mot varandra, skapades kategorier. I vår studie har teorin spelat 
en betydande stor roll vid utformning av alla andra delar i studien (Bryman 2012). 

 
5.4 Urvalsprocess 
När respondenterna valdes var det viktigt att de skulle uppfylla kriterierna som studien 
krävde. Som det kan läsas i avsnittet om avgränsningar handlar studien om ålder, mer 
specifikt äldre och yngre åldersgrupper. Därför gjordes det ett urval och respondenterna 
delades in i två grupper, tre personer till den äldre gruppen och tre personer till den yngre. Det 
var dessutom av väsentlighet att respondenterna som valdes till intervjuerna skulle arbeta på 
Handelsbanken, eftersom det är där belöningssystemet Oktogonen ställdes in och därav fås de 
anställdas reflektioner kring när en yttre belöning försvinner från arbetsplatsen, vilket är 
studiens syfte. Som tidigare nämnt i avsnittet om avgränsningar, har faktorer såsom yrkesroll 
och arbetstid inte specificerats, detta för att öka anonymiteten hos respondenterna och detta 
har därför inte påverkat urvalet av respondenter. Om uppgifterna om yrkesroll och arbetstid 
hade getts ut skulle det kunna minska anonymiteten, vilket ökar risken för att respondenterna 
inte vågar uttrycka sig lika ärligt. 

 
I tabell 4 kan studiens respondenter utläsas. Respondenterna har blivit tilldelade påhittade 
namn, så att varje respondents svar ska kunna återfinnas enklare. Vid namntilldelningen så 
har de äldre respondenterna fått namn som börjar på bokstaven A medan de yngre har fått 
namn som börjar på B. Även detta är gjort för att det i empirikapitlet ska vara enklare att 
koppla de olika respondenterna till sin åldersgrupp under läsningen. I tabellen finns även ett 
förtydligande om dess åldersgrupp. 

 
Tabell 4. Respondenter inom äldre och yngre åldersgrupp 

Respondent Åldersgrupp 

1 - Annika Andersson Äldre 

2 - Adam Ahlström Äldre 

3 - Adina Asplund Äldre 

4 - Bertil Bertilsson Yngre 

5 - Beatrice Bengtsson Yngre 

 
Det har utförts ett urval av litteratur i studien, där litteratur, artiklar och andra källor har 
använts för att utforma studiens problemdiskussion, teoretiska referensram och metod. All 
litteratur i form av böcker går att finna på Örebro Universitetsbibliotek. För att hitta relevanta 



22  

vetenskapliga artiklar har söktjänsterna Primo och Google Scholar använts. I början av 
studien letades det endast efter tidigare studier om motivation utförda på banker. Detta 
ändrades under processens gång då det behövdes mer forskning gällande åldersrelaterade 
skillnader i motivation. När urval gjordes för att välja relevanta artiklar var titel, antal 
citeringar och centrala begrepp av intresse. När artiklar letades, söktes det på centrala begrepp 
på engelska. Detta för att få tillgång till så många artiklar som möjligt, då det fanns fler 
vetenskapliga artiklar på engelska än på svenska. De centrala begreppen som användes vid de 
olika sökningarna var: motivation, rewards, rewards systems, extrinsic rewards, intrinsic 
rewards, age, banking. Senare i processen användes inte alla sökord i samma sökning för att 
få fler användbara sökresultat. 

 
För att öka tillförlitligheten har ett källkritiskt perspektiv tillämpats under hela studiens gång 
och källor med god kunskap om ämnet har använts. Förstahandskällor har använts när 
möjligheten funnits. Eftersom de vetenskapliga artiklar och böcker som använts har 
underbyggt alla de förda resonemangen har det varit viktigt att välja referenser med omsorg, 
då dessa referenser ligger till grund för studiens slutsatser. Referenserna undersöktes innan 
de användes, bland annat genom att se om de är välciterade referenser. Även 
andrahandskällor har ibland använts då det varit svårt att få tillgång till primärkällan. Vid 
enstaka fall har varken förstahandskällor eller andrahandskällor funnits. I det fallet har en 
tredjehandskälla använts. En nackdel med tredjehandskällor är att informationen passerat 
fler. Referenserna som använts i studien kan då bli tolkningsbaserade, då författarna har en 
egen tolkning av den urholkade informationen vilket kan minska trovärdigheten i det som 
skrivits. Det kan däremot även vara en fördel, varje författare som informationen passerar 
kan undersöka nya perspektiv som gör att informationen breddas. I vissa fall har även 
webben använts som källa, då det där funnits information som varit väsentligt, bland annat 
definitioner av begrepp. Även här har ett källkritiskt tillvägagångssätt tillämpats, där 
informationen har sökts på inte enbart en källa, utan på flera oberoende webbplatser för att 
öka tillförlitligheten (Jacobsen 2017). 

 
5.5 Metodologiska överväganden 
Etablerade teorier finns med i den teoretiska referensramen med syftet att bidra med förståelse 
till dessa och om åldersskillnad påverkar motivationen och hur motivationen kan påverkas när 
en väsentlig yttre belöning tas bort. 

 
Alvehus (2013) nämner att en ren induktiv ansats kan bli ohållbar då det kan vara svårt att 
forma slutsatser från empiri utan någon teoretisk förförståelse. Därav kan denna studie 
argumenteras för att praktisera abduktion. Abduktion är en metod för att generera teori från 
kvalitativa observationer. Abduktion ses som en kombination av induktion, där nya fall hittas 
med befintliga teorier och deduktion, där en befintlig teori testas med nya observationer. Inom 
abduktion växlas det mellan empirisk och teoretisk reflektion och det passar väl till denna 
studie då ålderns påverkan på relationen mellan motivationsfaktorer och motivation är en ny 
aspekt som studeras utifrån den befintliga forskningen inom motivationsområdet. Syftet är att 
bidra med förståelse så det empiriska materialet kan ge en förnyad teoretisk insikt (Alvehus 
2013). Ett exempel på hur det abduktiva tillvägagångssättet tillämpats är att empirin har givit 
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mycket information om de anställdas förväntningar om vad de ska få för belöning och hur de 
kände sig när dessa förväntningar inte möttes upp. Förväntningar är något som passar Vrooms 
förväntansteori väl vilket gav oss tillfälle att gå tillbaka till teorin för att läsa mer om det. 

 
Resultatet från undersökningen om hur motivation i olika åldersgrupper påverkas av inre och 
yttre belöningar, med fokus på borttagande av en yttre belöning, ska kunna vara 
generaliserbart. Det är alltså en abduktiv ansats som använts då syftet med studien har varit att 
söka förklaringar och beskrivningar till ett fenomen. Det har skett en löpande växelverkan 
mellan teori och empiri, där båda delarna har varit viktiga med etablerade teorier från start 
(Jacobsen 2017). 
 

5.6 Trovärdighet och pålitlighet 
Vid intervjuerna har det noggrant följts de etikregler som finns för forskning för att öka 
trovärdigheten och pålitligheten i studien. Information gavs ut till de intervjuade där det 
berättades att intervjun var frivillig, syftet med studien och att alla svar är anonyma. De 
uppgifter som finns om de intervjuade har förvarats och behandlats i förtroende. Uppgifterna 
kommer dessutom bara tillämpas för vårt forskningsändamål (Repstad 2007). Detta hoppas 
bidrog till att respondenterna var villiga att svara ärligt och utförligt på sina frågor, för att 
således få mer trovärdiga och relevanta svar. Information som en respondent framför utan att 
ha blivit tillfrågad om det har ofta större giltighet och på sätt ökad trovärdighet än om de blir 
tillfrågade om information. Därav användes en semistrukturerad intervju där frågor är 
förberedda sedan innan, men respondenten även får chans att uttrycka i sig öppet i form av en 
öppen ansats (Jacobsen 2017). Att respondenterna fått chansen att uttrycka sig fritt är en 
strategi för att öka undersökningens tillförlighet. 

 
En kritisk metodaspekt i undersökningen är att en av studiens författare är anställd på 
företaget som undersöks. Det finns fördelar och nackdelar med att undersöka något som är så 
nära en själv (Brannick & Coghlan, Coghlan & Brannick, Ry Nielsen & Repstad refererad i 
Jacobsen 2017). Fördelarna med närheten är att det är lättare att få tillgång till information, då 
personen har kännedom om vilka som kan ge korrekt, relevant information. Sannolikheten att 
få större förtroende från respondenterna är dessutom högre eftersom det finns ett ömsesidigt 
förtroende mellan båda parter. Det är även till fördel eftersom det kan bli lättare att söka 
kunskap på rätt ställe och personen är väl medveten om företagets struktur och historia. 
Nackdelarna med detta är dock att det kan vara lätt att missa intressanta punkter när en arbetar 
i organisationen på grund av att det inte är något man tänker på till vardags. Det kan även 
finnas svårigheter med att behålla den kritiska distansen till respondenterna då det finns en 
risk i att bli partisk. Även om författaren är neutral är det lätt att uppfattas som partisk av 
respondenterna och intervjuaren kan då bli bemött av misstänksamhet, exempelvis genom att 
det utförs ett uppdrag åt ledningen. Det finns även en risk att intervjuaren då själv söker sig 
till de informella strukturer som denne själv känner till och på så sätt missar andra viktiga 
delar inom organisationen som denne inte har kunskap om. Denna nackdel har bemötts genom 
att två personer skriver uppsatsen, där en inte arbetar på organisationen. Personen som inte 
arbetar i organisationen kommer då som en outsider och det finns således möjlighet att denne 
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ser saker som en insider lätt kan missa (Jacobsen 2017). 
 
Det finns riktlinjer för vad som inte bör undersöks i sin egna organisation. Dessa är om det 
vill bevisas att något inom organisationen är fel eller om kännedomen att personen i förhand 
kommer bli bemött med misstankar. Detta har inte uppfattats som ett problem för 
undersökningens trovärdighet och pålitlighet eftersom studiens syfte inte är av den 
karaktärstypen. För att få en trovärdigare studie hade det varit fördelaktigt att intervjua flera 
individer. Det hade resulterat i fler svar, där vissa möjligtvis hade varit mer användbara än de 
svar som fåtts av intervjuerna, vilket eventuellt hade gett större förståelse och därmed även 
andra slutsatser. Det sattes en övre gräns på 10 personer att intervjua, men enbartfem stycken 
intervjuer har kunnat bearbetas. Det var även planerat att intervjua lika många från den äldre 
åldersgruppen som den yngre åldersgruppen. På grund av hinder i att hitta respondenter 
intervjuades tre personer som tillhör den äldre ålderskategorin och två personer i den yngre 
ålderskategorin. En ytterligare nackdel med urvalet är att åldersintervallen i studien är breda, 
urvalet bland de yngre medarbetarna blev jämngamla individer och spridningen på åldern 
blev inte som förväntat (Jacobsen 2017). 
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6. Empiri 
I kapitlet redogörs de fem respondenternas svar på frågor om belöningar och motivation samt 
deras uppfattningar och tankar kring när en yttre belöning tas bort från arbetsplatsens 
belöningssystem. I empirins första avsnitt gällande belöningar har respondenternas svar 
sammanställts. I de senare avsnitten redogörs det istället separat vad respondenterna har 
svarat i intervjun för att få en tydligare överblick och förståelse kring deras svar. 

 
6.1 Belöningssystem och belöningar 
Intervjuerna med respondenterna gav både lika och olika svar. Tre av de fem intervjuade 
påpekade belöningen möjlighet till karriärutveckling som viktigaste belöningen och tre av 
fem fann även självbestämmanderätt som en av de viktigaste belöningarna för dem. Tre av 
fem respondenter, alla äldre medarbetare, fann positiv attityd från medarbetarna som väldigt 
betydelsefullt för deras motivation. 

 
Vid frågan om vilken av belöningarna som respondenterna fann som mest betydelsefull på sin 
arbetsplats svarade majoriteten, tre av de fem respondenterna, att möjligheten till 
karriärutveckling var en av de viktigaste belöningarna för dem. De respondenter som fann 
möjligheten till karriärutveckling som mest betydelsefull var Adam, Beatrice och Bertil. 
Adam berättar i intervjun att han finner denna belöning betydande eftersom han ständigt vill 
utvecklas. Beatrice förklarar istället att möjligheten till karriärmöjligheter är den mest 
betydelsefulla belöningens eftersom den förväntas leda till en högre lön i framtiden. Annika 
förklarar istället att möjligheten till karriärutveckling inte värderas högst för henne, men att 
hon hade värderat belöningen högre när hon var yngre jämfört med vid intervjutillfället. Även 
Adina berättar att möjligheten till karriärutveckling var mycket betydande när hon var yngre 
men inte lika väsentlig idag. 

 
Den andra belöningen som återigen tre av respondenterna fann var en av de viktigaste var 
självbestämmanderätt. Dessa respondenter var Annika, Adam och Adina, där Adam berättar 
att han vill kunna ta egna beslut och ha möjligheten att själv styra över sin vardag. Adina 
berättade att möjligheten att ta egna beslut och ha en flexibel vardag ökar hennes 
arbetstillfredsställelse. Självbestämmanderätten ger Adina rätten att dessutom få till sina 
semesterönskemål. Självbestämmanderätt var dock ingenting som Bertil och Beatrice 
anmärkningsvärt berörde. 

 
Adam och Bertil vad de som fann belöningen nya utmaningar som en av de viktigaste. Bertil 
fann den betydelsefull då han vill veta vad det finns för typer av möjligheter på arbetsplatsen 
och Adam fann det viktigt eftersom han, som nämnt, ständigt vill kunna lära sig nytt. Beatrice 
nämnde inget anmärkningsvärt gällande nya utmaningar. Annika tyckte dock att nya 
utmaningar är väsentligt, men inte det som har mest betydelse för hennes motivation. Även 
Adina berättade att nya utmaningar är väsentlig, men att belöning är, som möjligheten till 
karriärutveckling, något som skulle värderas mer när hon var yngre. 
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Adina berättade snabbt in i intervjun att bekräftelse är en väldigt viktig belöning för henne, 
och förklarade att det var väsentligt när hon får uppskattning på sitt utförda arbete. Adam 
berättade att belöningen bekräftelse också är en väsentlig belöning, då bekräftelse från 
medarbetare och chefer påverkar Adams motivation, och att det därför är viktigt med 
feedback på det man gör. Annika tyckte inte att bekräftelse var så väsentligt för hennes 
motivation. Bertil förklarade istället att bekräftelse är väsentligt på arbetsplatsen, men att det 
framförallt är viktigt i början av arbetet på arbetsplatsen, eftersom man då är ny och får en typ 
en uppryckning av bekräftelsen. Bekräftelsen leder då till att man tar sig an nya utmaningar. 
Däremot var det inte mer betydande än så för Annika. Beatrice nämnde inget specifikt om 
bekräftelse, men fann ändå belöningen som väsentlig på en arbetsplats, men inte så viktig för 
henne. 

 
Adam, Annika och Adina såg positiv attityd från medarbetarna som en av de mest 
betydelsefulla belöningarna. Bertil och Beatrice såg inte positiv attityd från medarbetarna som 
en av de viktigaste belöningarna, men ansåg den ändå vara väsentlig. Adam fann den positiva 
attityden som viktig då att arbeta i en god arbetsmiljö var väldigt viktig för honom och att han 
värderade en bra arbetsmiljö högt jämfört med andra belöningar, då det ska gå att prata och 
diskutera om saker utan att vara rädd för att uttrycka sig. Eftersom Bertil inte arbetat så länge 
på banken så bidrar en positiv attityd från medarbetarna till att det blir enklare att fråga 
medarbetarna om hjälp. Utan positiv attityd hade man inte hade vågat fråga lika mycket. Mer 
betydande än detta var det inte för Bertil. 

 
Annika fann dessutom andra förmåner som en av de mest betydelsefulla belöningarna, detta 
gäller även Adina. Adam tyckte det var väsentligt med andra förmåner som mat och frukost 
på jobbet, men att det var ingen belöning han prioriterar. Beatrice tycker varken andra 
förmåner är viktigt eller oviktigt och detsamma gäller Bertil, som ansåg att dessa förmåner är 
som en självklarhet. 

 
Både Annika och Adam tyckte belöningen lön var väsentlig, men ej den mest betydande 
belöningen. Adina fann inte lön som en stor motivationsfaktor. Eftersom att Bertil inte arbetat 
på arbetsplatsen länge förklarade han att den belöning som tilltalar honom mer långsiktigt är 
lönen, men inte kortsiktigt och att han inte kan kräva så mycket lön när han är tämligen ny på 
arbetet. Beatrice tyckte istället att lönen var en av de yttre belöningarna, efter möjlighet till 
karriärutveckling, som tilltalade henne mest, då ersättning i form av ekonomiskt slag för 
henne var väldigt viktigt. 

 
Annika, Adam och Beatrice tyckte att bonusar var viktiga, men inte de mest väsentliga 
belöningarna för deras motivation. Adam förklarade att Oktogonen är en bonus på 
arbetsplatsen och att det är betydande att kapitalet förvaltas på sättet det gör, då Adam annars 
kan förlora mycket kapital vid pensionstidpunkten. Bonusar var dock endast tämligen viktiga 
för Adina och Bertil. Bertil tyckte inte vid intervjutillfället att ekonomiska belöningar var så 
viktiga för hans motivation. 
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Varken Adam eller Bertil ville ändra på arbetsplatsens nuvarande bonussystem. Adam ville 
inte ha ett försäljningsbaserat bonussystem då det i det fallet inte vill kundens och dennes 
behovs bästa. Han nämnde även att bonussystemet inte bör förändras då Oktogonen kommer 
återaktiveras så småningom när banken håller kostnaderna nere och är lönsamma. Ingen av de 
andra tre respondenterna förklarade något missnöje med arbetsplatsens nuvarande 
bonussystem Oktogonen. De berättade dock alla att någonting skulle kunna förändras med 
den. Annika menade att Oktogonen skulle kunna vara mer flexibel, i form av att den skulle 
kunna börjas tas ut vid tidigare ålder och på så sätt göra den mer flexibel och fri. Den skulle 
även kunna tänkas bli mer flexibel genom att de anställda på Handelsbanken själva kan välja 
ett valfritt tillfälle att ta ut Oktogonen, ett tillfälle som passar de anställdas egna liv. Annika 
exemplifierade detta och förklarade att det exempelvis skulle kunna vara när de anställda vill 
köpa något så slipper de då låna pengar eller om de vill göra en resa som kostar cirka 100 000 
kronor. Adina uppfattade att det som saknas i organisationens nuvarande bonussystem, är ett 
tydligare system för möjligheten till karriärutveckling. Adina förklarade att det skulle kunna 
bli mer motiverade av att utvecklas i karriären, om det fanns bättre och tydligare planering för 
detta. Beatrice föreslog istället att organisationen skulle kunna ha en öppnare dialog kring vad 
medarbetarna förväntar sig och vad de egentligen kan få. Organisationen borde tidigt hålla 
medarbetarna uppdaterade om vad som händer och vad för belöningar som organisationen ska 
få så medarbetare slipper bli besvikna. 

 
6.2 Motivation 
Annika definierade motivation som någonting som utvecklar en själv samt känslan av att ha 
nöjda kunder. Det som skulle få Annika att vilja lämna sin arbetsplats är om hon skulle känna 
sig stillastående på jobbet, då Annika gillar personlig kontakt och finner det trist att endast 
sitta med papperssortering och tala i telefon. Annika berättade att hon blir motiverad av att 
lära sig något varje dag, eftersom att det aldrig blir går att fullärd och att det då blir som ett 
nytt jobb. Hon värderar nya utmaningar och lära sig nya saker på jobbet, samt helheten med 
dennes arbetskamrater och chefer och en god arbetsmiljö. Det som fattas på arbetsplatsen som 
skulle ge ytterligare ökad motivation är enligt Annika tid att förstå allt nytt de lär sig, så de 
inte bara lär sig för stunden. Annika tillhör den äldre åldersgruppen och i takt med att hon 
blivit äldre talade Annika om att hennes motivation absolut har förändrats. När hon var yngre 
längtade hon mer efter att bli chef eller liknande. Annika blev dock äldre och fick dock barn 
vilket förändrade situationen. Då var chefsrollen inte lika viktigt längre. Annika tydliggjorde 
att högre arbetspositioner kräver mer arbetad tid, och att hon fann sin privata tid som mer 
värdefull än tiden på arbetet vid ökad ålder. 

 
Adam tyckte motivation var en inre drivkraft, där man vill utföra saker. Han förklarade även 
att affärsglädje är motivation för honom, samt att tydliga mål som är lite obekväma att nå 
motiverar honom, då det i slutändan är motiverade att infria uppsatta mål samt motiverar till 
att prestera ännu bättre. Det decentraliserade arbetssättet som arbetsplatsen har, samt mycket 
självbestämmande i form av att kunna göra egna planer blir Adam väldigt motiverad av. Han 
värderar trivsel på sin arbetsplats, med en väl fungerande grupp som har kul tillsammans, 
eftersom det då skapas en arbetsglädje. En god relation till kollegorna är viktigt, med ett öppet 
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klimat där de vågar fråga och ifrågasätta varandra. Om arbetsplatsen skulle förändra sin 
organisationsform skulle Adam bli så icke-motiverad att han skulle kunna tänkas lämna 
organisation. Det beror på att han finner det viktigt och trivs med sättet arbetsplatsen arbetar 
med nu, bland annat decentralisering och självbestämmanderätt vilket bidrar till att Adam kan 
sätta egna mål. Det Adam uppfattade saknas på arbetsplatsen och som skulle ändras för att 
öka motivationen är möjligtvis det faktum att det ibland blir en stressig miljö som påverkar 
arbetsmiljön negativt, och att det då det blir en form av tidsbrist och personalbrist. 

 
Gällande Adams upplevelse kring om motivation har förändrats ju äldre han blivit, så 
förklarade Adam att han började på arbetsplatsen som ung och satte då höga och tydliga mål. 
I början satsade han dessutom mycket, flyttade runt och testade olika positioner. Målen var 
således tydligare när han var yngre och det fanns en längre tidshorisont att sträcka sig på, 
även fast han idag fortfarande har personliga mål och är driven. Han är i nuläget dessutom 
nöjd med sin position och vill utvecklas i samma position fram tills pensionen. 

 
Adina definierade motivation som ett driv och en vilja att göra någonting. Hon berättade att 
hon motiveras av nya arbetssätt, nya datasystem och nya rutiner. Flexibilitet nämndes även 
som stark motivationsfaktor. Hon värderade bra ledarskap med god relation till sin chef som 
viktigt samt bra arbetskamrater som väldigt viktigt. När Adina frågades vad som skulle kunna 
få henne att lämna en arbetsplats, svarade hon bestämt att det inte var lönen. Det som skulle 
locka var ett annat arbete med samma trygghet, där den befintliga erfarenheten som Adina 
besitter är efterfrågad. Även dålig stämning bland medarbetarna skulle kunna bidra till att 
Adina lämnar sin arbetsplats. Adina fann inte att något med hennes motivation förändrats 
arbetsmässigt sedan hon var yngre. Adina förklarade att det kräver mycket tid utöver arbetstid 
att ta nästa steg i karriären och att hon idag inte prioriterar att arbeta mer tid än så. I början av 
karriären var Adina villig att spendera många timmar utöver arbetstid, sitta på kvällar för att 
arbeta ikapp och utvecklas ytterligare. Nu prioriterade hon dock annat på sin fritid. Adina 
kunde dock tänka sig att det kanske förändras, exempelvis när barnen flyttar hemifrån. 

 
Bertil förklarade att belöningar spelar en stor roll för hans motivation och motivation 
handlade för hon om att en ska känna sig uppskattad, vilket motiverar till att fortsätta arbeta. 
Även trivsel och glädje på arbetsplatsen motiverar. Bertil nämnde pengar som en 
motivationsfaktor, samt vetskapen att denne har bra kollegor och glädje på arbete. Även 
uppskattning att han gör något bra på arbetet bidrar till att Bertil blir motiverad till att gå till 
sitt arbete. Det som Bertil värderade som viktigast på sitt arbete var möjligheten att utvecklas, 
och det som hade fått honom att lämna sin arbetsplats skulle vara om det inte längre fanns 
någon chans att utvecklas. När Bertil frågades vilka motivationsfaktorer han tror sig påverkas 
av när han blir äldre jämfört med idag, svarade han att det kommer gå från att vilja utvecklas, 
till att vilja tjäna pengar. Om man jobbat på ett företag i exempelvis 20 år, trodde Bertil att det 
inte går att utvecklas lika mycket längre, och därav blir pengar viktigare. 

 
Beatrice definierade motivation som en vilja att få någonting utfört, till exempel att utföra en 
arbetsuppgift och tycka att den känns roligt. Faktorer som skulle få Beatrice att känna sig 
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icke-motiverad nog att lämna arbetsplatsen var först och främst dåliga arbetsvillkor, i form av 
dåliga arbetstider, dålig arbetsmiljö, dåligt relation till kollegorna samt om denne inte skulle 
känna en glädje med att gå till jobbet. Beatrice förklarade att det behövs en grundglädje i allt 
hon gör, då det får en att känna sig motiverad att utföra arbetsuppgifterna. Det som främst 
motiverade Beatrice var möjligheten att göra karriär och inte känna att hon står till utan att 
utvecklas. När hon tillfrågades om hon trodde motivationen och påverkan av 
motivationsfaktorer skulle förändras med åldern förklarade hon att trivsel på arbetsplatsen och 
en god relation till kollegor alltid kommer vara viktigt. Däremot tror hon att viljan att göra 
karriär och att ständigt utvecklas kommer mattas ner med åldern. Då kan istället stabilitet och 
en god fast inkomst prioriteras. Lön var väldigt viktigt för Beatrice även idag men viljan att 
göra karriär var starkare. Därav tror hon att detta kommer att vända ju äldre denne blir. 

 
6.3 När en yttre belöning försvinner 
När Annika fick beskedet att avsättningen till Oktogonen skulle ställas in fann hon det 
överraskande. Hon förklarar att Oktogonen är en morot, eftersom att Handelsbanken har 
lägre löner än andra banker. Beskedet att Oktogonen skulle ställas in tyckte hon var dåligt 
utkommunicerat och att det hade kunnat förklarats mer kring varför det skedde. Om den 
inställda avsättningen till Oktogonen skulle fortsätta flera år skulle Annika finna det negativt 
och i sådana fall tyckte Annika att de bör förvarna de anställda det på ett mer välskött sätt. 
Vid en längre inställning av den yttre belöningen, Oktogonen, skulle Annika vara småirriterad 
på arbetet men ändå arbeta hårt, det skulle alltså inte leda till att hon byter arbetsplats. Annika 
visste inte vad hon annars skulle vilja arbeta med och av den anledningen skulle hon “bita 
ihop” och fortsätta arbeta på banken. Annika fann att en högre lön som en belöning som 
skulle kunna motsvara en belöning som Oktogonen, om den eventuellt skulle försvinna. Då 
skulle de anställda ha möjligheten att själva pensionsspara på något annat sätt. Det skulle även 
kunna vara belöningar i form av någon bonus, något Annika dock tydliggör aldrig kommer 
ske. 

 
Annika berättade att alla på Handelsbanken har möjlighet och förutsättningar att kunna bidra 
till att avsättningarna till Oktogonen fortlever i framtiden. Hon var missnöjd med beslutet om 
att avsättningen till Oktogonen pausades, eftersom banken valde att dra ned på kostnader. 
Detta uppfattades som trist eftersom kontorsverksamheten har fungerat väl med god 
lönsamhet. Annika förklarade dock att alla behöver fortsätta kämpa eftersom det är yttre 
faktorer, ett regelverk, och inget som medarbetare har påverkat. Oktogonen förklarar Annika 
kopplas väldigt starkt till Handelsbanken och hon vill därför fortsätta tro att avsättningen 
kommer fortsätta, men är dock skeptisk. För Annika så spelade inte Oktogonen en så stor 
roll för hennes framtida yrkeskarriär. Hon trodde dock det är väsentligt att den finns kvar, då 
denne förklarar att det gör så människor eventuellt vill arbeta på banken. 

 
Adam kände sig arg och lurad när beskedet för att avsättningen till Oktogonen skulle ställas in 
släpptes, då de inte blivit förvarnade. I årsredovisningen var det beräknat att det skulle bli en 
avsättning så det kom därför som en stor överraskning. Hade ledningen tidigare år förklarat 
och förvarnat de anställda om en eventuell paus i avsättningen hade Adam haft mer förståelse 
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för detta, eftersom de såg Oktogonen som en självklarhet, då det är den enda bonusen de får. 
Därav uppfattades beslutet som opsykologiskt, dåligt ledarskap och osmart. Adam kände att 
allt hårt arbete som utförts under året inte blev belönat när beskedet kom och det kändes som 
ett starkt motivationsbakslag. Kontoret som Adam arbetar på hörde direkt av sig till de 
ansvariga för att få mer information om beslutet. Beslutstagarna fick komma till Örebro och 
hålla en presentation så alla medarbetare skulle få bättre förståelse kring varför beslutet togs. 

 
Adam förklarade att arbetsmiljön på arbetsplatsen försämrades efter inställningen och att 
motivationsbakslaget kan ha lett till högre kostnader för banken än vad en genomförd 
avsättning skulle kosta. Han förklarar även att beslutet att ställa in avsättningen inte hade 
något med personalen att göra. Vid frågan om hur det skulle kännas om avsättningen till 
Oktogonen skulle ställas in under en längre period uppfattades det inte som positivt. Vid full 
avsättning förklarades det att de anställde kunde få ut 80 000 kr per år. Om denna bonus inte 
finns kvar påstod Adam det behöva kompenseras på annat håll, exempelvis med högre löner. 
Enligt honom är löneförhöjningar den enda alternativa bonus som kan ersätta Oktogonen, då 
andra bonus former kan riskera att kunden inte längre är i centrum. När han tillfrågades om 
sina egna möjligheter att påverka Oktogonen och huruvida han känner om han själv kan 
påverka de framtida avsättningarna trodde Adam starkt att de anställda kan påverka. Han 
berättade att det bör pratas om kostnadsmedvetenhet och räntabilitet på arbetet samt att det 
bör has i åtanke när de arbetar. Det bör även fortsättas arbeta hårt med affärer som ökar 
räntabiliteten, till exempel sparaffärer. Adam berättade att det finns ett förtroende för att 
Oktogonen kommer återaktiveras, dock inte med full utdelning, möjligtvis 40–50% av den 
fulla avsättningen. Han trodde inte att bonussystemet kommer att förändras. Adam förklarade 
dock att Oktogonen just idag inte har så stor betydelse som motivator för honom. Oktogonen 
är däremot väldigt viktig för Adam eftersom förvaltningen av pensionsstiftelsen är viktig, då 
han inom snar framtid ska gå i pension och kursen kan skilja sig, därav är Oktogonen väldigt 
viktig då en hög aktiekurs i Handelsbanken förutsätter hårt arbete. 

 
När Adina frågades om hur hon kände när avsättningen till Oktogonen förklarade hon den 
första uppkomna känslan som irritation. Hon blev irriterad över att det kom som en 
överraskning och kände sig lite lurad. 

 
”Jag blev irriterad över att det kom som en överraskning, inte irriterad över att 
den försvann. De ryckte undan mattan. ” (Adina Asplund) 

 
Adina skulle vara förstående till om avsättningen till Oktogonen skulle ställas in en längre 
period, om det fanns en bra motivering för det. För henne är inte Oktogonen och bonusar det 
allra viktigaste på en arbetsplats. Det som hon uppskattade med Oktogonen var att de 
anställda inte själva behövde pensionsspara. Eftersom hon redan tjänat ihop ett kapital som 
förvaltas är det dock inte längre en så stor motivationsfaktor för henne. Det som dock 
uppfattades som dåligt med att avsättningen ställdes in är att banken ofta motiverar lägre löner 
då det görs avsättning till Oktogonen. Adina upplevde att högre löner är den enda bonus som 
kan ersätta avsättningarna till Oktogonen, om denna skulle tas bort. Hon förklarade att 
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organisationen har ett arbetssätt som finns där, vare sig Oktogonen finns eller inte. Eftersom 
detta arbetssätt funnits så pass länge förväntas det att fortsätta, med eller utan Oktogonen. Den 
enda bonusen som skulle kunna ersätta Oktogonen är högre löner, så de istället kan börja 
pensionsspara själv. 

 
Adina fann det genomförbart att kunna påverka avsättningarna till Oktogonen. Det handlar 
om att ha låga kostnader och fortsätta med det värdearbete som banken har och stå kvar vid 
bankens affärsidé. Hon förklarade att om kulturen och arbetssättet är kvar och förs vidare till 
yngre medarbetare, går det att påverka så avsättningen fortsätter. Adina var tveksam till om 
den yttre belöningen skulle återaktiveras eller inte eller om den kommer ersättas med någon 
annan belöning. Hon var dessutom fundersam kring om avsättning kommer göras för 
kommande år. Hon trodde däremot att det eventuellt kan ske året därefter. Förtroendet för att 
avsättningarna blir lika stora som förr berättade hon dock inte är så stort, utan att det 
möjligtvis kommer bli tuffare förhandlingar och krävas mycket mer för att få full avsättning. 
När det gäller Adinas framtid inom banken så hade Oktogonen inte så stor betydelse för om 
hon lämnar eller stannar, då hon redan hade ett sparat kapital och andra förmåner som 
exempelvis den låga personalräntan som är tillräckligt motiverande. 

 
När beskedet att avsättningen till Oktogonen ställdes in kom, tyckte att det var tråkigt. Skulle 
Oktogonen ställas in under en längre tid skulle Bertil finna det ännu tråkigare. Bertil trodde 
dock, att han skulle motiveras mer av ekonomi och finna inställningen ännu mer trist om han 
befunnit sig cirka fyra till fem år fram i tiden, eftersom han då skulle vara i större behov av 
pengar. Skulle Oktogonen däremot tas bort helt tyckte Bertil att en prestationsbaserad bonus, 
som andra banker har, skulle motsvara en belöning som Oktogonen. Kortsiktigt trodde inte 
Bertil att avsättningen till Oktogonen kommer fortsätta utan fann banken vara i en fas där allt 
tycks vara oklart. Under denna period trodde Bertil dessutom inte att avsättningen till 
Oktogonen kommer ersättas av någonting annat. I framtiden, mer långsiktigt, trodde Bertil 
dock att Oktogonen kommer fortsätta avsättas. 

 
Bertil trodde inte att han själv hade möjlighet att göra stor skillnad så att avsättningarna till 
Oktogonen skulle fortsätta i framtiden. Han berättade att alla på arbetsplatsen kan göra sitt 
bästa tillsammans och att ansvaret bör delas upp mellan alla. Skulle arbetsplatsen ha lägre 
löner än andra banker och fortfarande inte ha någon typ av bonus, så skulle Bertil lämna 
arbetsplatsen, eftersom de arbetar hårt på banken. Om inte samma löner eller någon bonus 
erhålls, berättade Bertil, att det finns andra företag som har det, och skulle därför så 
småningom vara beredd att lämna banken för att börja arbeta på ett annat företag. Detta skulle 
dock främst vara på grund av att lönen var lägre och mindre på grund av att det inte finns 
någon bonus. 

 
När Beatrice fick beskedet om att avsättningen till Oktogonen ställdes kände hon sig 
besviken. Hon kände att det var väldigt tråkigt för alla medarbetare som slitit och arbetat hårt 
för att få denna avsättning. Hon hade förståelse för varför den ställdes in, men inte för hur. 
Beatrice förklarade även att det var dålig kommunikation, då alla förväntade sig att få 
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avsättningen då kvartalsrapporterna hade ett reserverat belopp för detta. Beatrice kände sig 
snuvad och kände att allt hårt slit inte lönat sig. Då Beatrice fortfarande är ung och inte har 
jobbat i organisationen så länge var det svårt för henne att förklara hur hon skulle känna om 
avsättningen ställdes in under en längre tid. Dock förklarades det att det skulle kännas synd då 
Handelsbanken skulle tappa på personalfronten, som organisationen annars är väldigt måna 
om. Om Oktogonen helt skulle tas bort upplevde Beatrice att högre lön skulle kunna ersätta 
avsättningarna. Ett annat typ av bonussystem som Beatrice förespråkade för var ett 
bonussystem fördelat på varje individuellt bankkontor. Detta skulle vara en prestationsbaserad 
bonus där kontoren sätter ett mål och om detta mål uppnås kan en bonus fördelas på de 
anställda som jobbar på det kontoret. Det prestationsbaserade bonussystemet förklarade 
Beatrice skulle efterlikna andra privata företag och det skulle motivera henne till att 
prestera. Beatrice trodde dock inte att Oktogonen kan tas bort, då det skulle bli en stor chock 
för medarbetarna eftersom den är en del av företagskulturen och det skulle riskera 
affärsmodellen. När Beatrice tänkte på sina egna möjligheter att påverka avsättningarna till 
Oktogonen fortsätter förklarade hon att man som individ egentligen inte kan påverka direkt, 
då det inte är prestationsbaserat. Däremot förklarade hon att man som grupp kan påverka, så 
om man gör det man ska göra, och hela gruppen tänker på detta sätt, går det att påverka hur 
framtidens avsättningar ser ut. Eftersom att Oktogonen är en sån väsentlig del och bonus för 
de anställda kände Beatrice ett förtroende för att Oktogonen kommer att återaktiveras. Hon 
förklarade att det var tumult när avsättningen ställdes in och att företaget inte kan gå igenom 
det igen. Däremot trodde inte Beatrice på att det kommer bli full avsättning. Oktogonen ses 
inte som den viktigaste motivationsfaktorn vid val av karriär och för att Beatrice ska vilja 
stanna kvar i banken. Dåliga arbetsvillkor och brist av möjlighet till karriärutveckling är det 
som skulle kunna få henne att lämna arbetsplatsen. Även om Oktogonen finns kvar är inte det 
en motivationsfaktor som fick henne att stanna i företaget och om den försvinner skulle inte 
det få henne att lämna heller då andra faktorer är viktiga vid val av karriär. 
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7. Analys 
I kapitlet kommer det att beskrivas hur inre och yttre belöningar påverkar motivationen hos 
äldre och yngre medarbetare, samt analyseras hur motivationen påverkas av att en väsentlig 
yttre belöning tas bort från organisationens belöningssystem. 

 
7.1 De äldre medarbetarnas motivation av belöningar 
I vår studie går det att se att de äldre medarbetarna motiveras mer av inre belöningar, som är 
mer abstrakta och kommer från innehållet i själva jobbet (Hackman & Oldham refererad i 
Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). De belöningar som alla äldre medarbetare tyckte var 
mycket viktiga var självbestämmanderätt och positiv attityd från medarbetarna. Även andra 
förmåner på arbetsplatsen bedömdes som viktiga för de äldres motivation, vilket är en yttre 
belöning, men den var inte viktigast för majoriteten. Det går att se att de inre belöningarna 
självbestämmanderätt och positiv attityd från medarbetare utifrån kontexten, bedöms som 
viktigast. Av de äldre medarbetarna fann endast en av dem lön som viktigt, medans alla fann 
“andra förmåner” som viktigt. Detta stödjer studien av Doering, Rhodes & Schuster (refererad 
i Bonsdorff 2011) där de fann att äldre anställda vid ökad ålder föredrar andra förmåner än 
löneökningar. Detta instämmer dock inte med studien utförd av Bonsdorff (2011) där ålders 
påverkan på motivationsfaktorer analyserades. I studien identifierades det att sjuksköterskor 
med ökad ålder och ökad erfarenhet föredrar ekonomiska belöningar mer än vad yngre 
sjuksköterskor gjorde. I vår studie har empirin visat det motsatta, de äldre medarbetarna 
värderar istället inre belöningar som viktigaste för deras motivation, i form av 
självbestämmanderätt och positiv attityd från medarbetare. Detta kan bero på att 
sjuksköterskor drivs av andra motivationsfaktorer än bankanställda, då det bland annat är en 
annan bransch med andra typer av arbetsuppgifter och en annan typ av arbetsmiljö. Det finns 
således flera olika skillnader i branscherna som kan vara orsaken till de anställdas olika 
motivationspreferenser. 

 
Herzberg påvisade att en uteblivelse av motivationsfaktorer leder till låg 
arbetstillfredsställelse och motivation (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2013). Detta går även 
att se i vår studie då respondenterna alla fann att vissa belöningar är viktigt för motivationen. 
Det stämmer även att olika respondenter uppfattar olika faktorer som väsentliga när de känner 
sig tillfredsställda eller missnöjda med sitt arbete då motivationen är kopplad till deras 
personliga mål och behov. När det gäller personliga behov går det att se att två av de äldre, 
Annika och Adina påvisade liknande behov, då de med åldern både upplevde att familjetid 
var viktigare än arbetstid. Herzberg förklarade även att belöningar spelar en stor roll för 
arbetet och för hur de anställda presterar (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2013) och det går 
även att se i detta fall då alla intervjuade upplever att belöningar är viktigt för deras 
motivation. 

 
Positiv attityd från medarbetare är också en av de inre belöningarna som respondenterna 
prioriterade. Belöningen har i denna studie tolkats som en hygienfaktor i tvåfaktorteorin, 
vilket Herzberg (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012) kom fram till inte gör 
anställda mer motiverade på arbetet, utan det förhindrar dem från att vantrivas. Positiv attityd 
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från medarbetarna är således en hygienfaktor som enligt Herzberg inte motiverar utan 
förhindrar missnöje. Alla de äldre medarbetarna nämnde under intervjun att en god relation 
till kollegorna är viktigt, två av dem äldre nämnde även att det skulle vara en tillräcklig 
anledning att lämna arbetsplatsen om relationen till kollegorna blev dålig, då det skulle leda 
till sämre trivsel. Detta stödjer Herzbergs teori, eftersom det betyder att den positiva attityden 
inte påverkar motivationen direkt, men förhindrar att de anställda blir missnöjda och 
exempelvis lämnar arbetsplatsen. 

 
Självbestämmanderätten har i denna studie kopplats med motivationsfaktorn ansvar i 
tvåfaktorteorin. Därav påverkas de anställdas motivation positivt av den inre belöningen 
självbestämmande både enligt teorin men även empirin, då de äldre respondenterna förklarade 
sig bli motiverade av att kunna ta egna beslut. Från empirin går det även att utläsa att de äldre 
medarbetarna prioriterade belöningen andra förmåner framför löneförhöjningar. Detta stöder 
en tidigare studie som nämnts tidigare i uppsatsen, där det visade sig att preferenser förändras 
vid åldrande, från att vilja ha löneförhöjningar till andra förmåner (Doering, Rhodes & 
Schuster refererad i Bonsdorff 2011). 

 
7.2 De yngre medarbetarnas motivation av belöningar 
Av intervjun med de yngre respondenterna visas det att de yngre medarbetarna fann de yttre 
belöningarna som viktigast för deras motivation. Alla yngre respondenterna beskrev 
möjligheten till karriärutveckling som bland den viktigaste belöningen. Respondenterna 
tyckte det var viktigt att kunna utvecklas och att dessa utvecklingsmöjligheter ökar deras 
motivation och tillfredsställelse, vilket stödjer Herzberg (refererad i Farheed 2016) då 
möjligheten till karriärutveckling är en motivationsfaktor och påverkar således 
arbetstillfredsställelsen och motivationen. 

 
Hygienfaktorerna är nödvändiga på en arbetsplats för att inte göra de anställda missnöjda 
(Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Av de belöningar som har kategoriserats som inre och 
yttre belöningar i studien så kan det i ovanstående kapitel ses att positiv attityd mellan 
anställda, lön och jobbsäkerhet ses som hygienfaktorer. Den positiva attityden mellan 
anställda är klassificerad som en inre belöning medan lön och jobbsäkerhet klassificerats som 
yttre belöningar. Jobbsäkerhet förklaras i tidigare kapitel kunna vara när en organisation kan 
erbjuda en konsistent karriär med exempelvis karriärmöjligheter (Herzberg refererad i 
Farheed 2016). Både lön och jobbsäkerhet är något som den yngre gruppen beskrivit som 
väsentliga, speciellt jobbsäkerheten då båda tycker karriärutveckling är väldigt viktigt. För att 
kunna öka arbetstillfredsställelsen och motivationen läggs det mer fokus på 
motivationsfaktorerna (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Bekräftelse och 
självbestämmanderätt är två motivationsfaktorer som även är av typen inre belöningar. 
Bekräftelse var viktigt men självbestämmanderätt sågs inte alls viktigt för de yngre 
medarbetarna. Möjligheten till karriärutveckling var den yttre belöning inom 
motivationsfaktorerna som var viktigast för de yngre medarbetarnas motivation. 
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7.3 När en yttre belöning försvinner 
Alla i den yngre åldersgruppen nämnde att en högre lön skulle kunna kompensera för den 
inställda bonusen. Enligt Bertil beror det på att de arbetar hårt på arbetsplatsen och att det 
finns andra företag med högre löner och andra bonusar och därför skulle han kunna börja 
arbeta för ett annat företag. Detta förklarade han dock mer beror på att deras löner är lägre och 
inte lika mycket på grund av utebliven bonus. Alla i den yngre åldersgruppen berättade även 
att en prestationsbaserad bonus, som andra banker förklarades ha, skulle motsvara en belöning 
som Oktogonen. Beatrice berättade även att Oktogonen inte är motivationsfaktorn som får 
henne att stanna på arbetsplatsen, hon skulle därmed inte vilja byta arbetsplats på grund av 
detta. 

 
Hela den äldre åldersgruppen hade liknande tankar när beskedet om att Oktogonen skulle 
ställas in kom. De blev överraskade, arga, lurade och irriterade. Ingen av dem visste att 
inställningen skulle ske, då de inte hade blivit förvarnade om inställningen. Adam förklarade 
att han hade haft mer förståelse för inställningen om ledningen hade förklarat och förvarnat de 
anställda om de, då de ser Oktogonen som en självklarhet eftersom det är deras enda bonus. 
Därför blev inställningen ett stort motivationsbakslag för Adam. Det blev dessutom en sämre 
arbetsmiljö på arbetsplatsen efter inställningen berättade Adam. 

 
Annika och Adam skulle finna det negativt om det skulle fortsätta i flera år, och Annika 
tyckte att ledningen bör förvarna de anställda mer välskött. Annika skulle vara småirriterad på 
arbetet men ändå arbeta hårt och inställningen av Oktogonen skulle inte bidra till att hon byter 
arbetsplats. Adina hade förstått om inställningen hade skett flera år i rad, bara det fanns en bra 
motivering för inställningarna och Adina fann inte Oktogonen som en så stor 
motivationsfaktor eftersom hon redan tjänat ihop ett kapital som förvaltas. Det som dock 
Adina tyckte var dåligt med att avsättningen ställdes in är att banken ofta motiverar lägre 
löner av att det görs avsättning till Oktogonen. 

 
Alla i den äldre åldersgruppen berättade att belöningen som skulle motsvara belöningen 
Oktogonen är en högre lön. Både Annika och Adina förklarade att det då kan bidra till att de 
kan pensionsspara på egen hand. Adam berättade istället att andra former av bonusar kan 
riskera att kunden inte längre är i centrum. Alla de äldre berättade att de inte skulle finna det 
positivt om Oktogonen skulle fortsätta ställas in, det nämnde dock inte den yngre 
åldersgruppen någonting om. Den äldre åldersgruppen tyckte belöningen Oktogonen, en yttre 
belöning i form av bonus, var väldigt viktig och att ett borttag av denna belöning skulle leda 
till minskad motivation. Detta stöds av Vrooms teori, där det är viktigt för beslutsfattare att 
förstå de anställdas personliga intressen och preferenser gällande belöningar. De yngre 
påverkades inte lika mycket av borttagandet som de äldre, då de hade andra preferenser 
gällande belöningssystemet (Khan & Mufti 2012). 

 
Vrooms förväntansteori menar att motivationen beror på förväntan, instrumentalitet och 
valens och att om en av dessa minskar så minskar även motivationen (Schermerhorn, Osborn 
& Hunt 2003). Instrumentaliteten handlar om att anställda kommer motiveras mer om de tror 
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att de kommer belönas för sina ansträngningar (Khan & Mufti 2012). Alla i den äldre 
åldersgruppen berättar om hur överraskade de var eftersom att de inte var beredda på 
inställningen av Oktogonen. De trodde att Oktogonen skulle ske och att det skulle vara en 
belöning det utförda arbetet under året. Detta skedde dock inte och de skulle inte längre 
belönas för sina ansträngningar, vilket lett till att instrumentaliteten minskat och därav 
minskades även motivationen. Detta överensstämmer även med Adams förklaring om att 
inställningen var ett motivationsbakslag och att det ledde till en sämre stämning på 
arbetsplatsen. 

 
Förväntan handlar om sannolikheten att ens arbetsinsats kommer leda till uppnått 
arbetsresultat (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). Från intervjuerna går det att se att alla 
medarbetarna, både yngre och äldre, kände att de kunde påverka att avsättningen till 
Oktogonen fortsätter. Detta går att koppla till förväntan. Eftersom de alla kände att det fanns 
möjlighet att påverka den yttre belöningen i form av bonus, går det att förklara förväntan som 
hög. Eftersom detta är en kvalitativ studie är det svårt att sätta ett värde på förväntan, men 
utifrån individerna uttryck i den empiriska insamlingen, verkade det som alla hade hög 
förväntan i form av att de kände att det själva kunde påverka att avsättningarna fortsatte. 

 
Valens handlar om värdet individen kopplar till olika arbetsresultat (Schermerhorn, Osborn & 
Hunt 2003). Som det kan ses empirin värderade respondenterna vissa saker som viktigare än 
andra. Eftersom individer värderar belöningar annorlunda där vissa finner yttre och andra inre 
belöningar som mer värdefulla (Khan & Mufti 2012), bör de som tar beslut gällande 
belöningssystem därmed möjligtvis ha tagit hänsyn till hur individerna värderar olika saker så 
att motivationen möjligtvis inte behöver påverkas så mycket som den annars kanske hade 
gjort. De personer som i detta fall värdesatte Oktogonen högt blev således påverkade när den 
ställdes in och som även förväntansteorin påstår, ledde detta till minskad motivation. 
Eftersom att förväntan, instrumentalitet och valens varierar från person till person och varje 
individ har olika grader av de olika sannolikheterna så varierar därför även motivationen. 
Två personer som båda har hög grad av förväntan, instrumentalitet och valens kan därför 
påverkas olika av ett visst utfall eftersom alla har olika preferenser. Vid samma händelse kan 
den ena personens instrumentalitet möjligtvis minska väldigt mycket, och motivationen 
minskar således väsentligt, medan den andra personens förväntan endast minskar lite och 
motivationen ändras inte lika mycket. 

 
Wang förklarade att belöningar spelar en viktig roll i organisationer för att bygga och 
upprätthålla engagemang bland anställda (refererad i Jehanzeb, Rasheed & Rasheed 2012). 
Anställda kommer in i en organisation med förväntningar om vad de kan få ut av arbetet, 
därför har organisationer ofta belöningssystem (Mottaz refererad i Jehanzeb, Rasheed & 
Rasheed 2012). De anställda anstränger sig på arbetsplatsen när de känner att deras prestation 
kommer bli belönad av ledningen. Bland faktorerna som påverkar prestationen, beskrivs 
motivation i form av belöningar som ytterst viktigt (Baron refererad i Aktar, Sachu & Ali 
2012). Alla i den äldre åldersgruppen berättar om hur överraskade de var eftersom att de inte 
var beredda på inställningen av Oktogonen. Här minskade således instrumentaliteten i 



37  

förväntansteorin och när en del av ekvationen minskar så påverkas hela motivationen enligt 
teorins multiplikationseffekt. Detta överensstämmer återigen med respondenten Adams 
förklaring om att inställningen var ett motivationsbakslag och att det ledde till en sämre 
stämning på arbetsplatsen med en stark besvikelse över ledningens beslut. 

 
7.4 Kommunikation 
En intressant aspekt som uppkom under studiens gång var vikten av god kommunikation vid 
utformandet av belöningssystem. När de intervjuade tillfrågades hur de kände när den yttre 
belöningen Oktogonen försvann ifrån belöningssystemet, kände sig alla besvikna. Flera 
förstod varför belöningen togs bort, det var däremot svårt att förstå sättet ledningen tog bort 
den på. De anställda, både äldre och yngre, hade haft bättre förståelse för beslutet om det hade 
kommunicerats ut tydligare och tidigare. Detta går att koppla till Herzbergs tvåfaktorsteori, då 
den kommunikativa aspekten vid utformande av ett belöningssystem kan uppfattas som en 
hygienfaktor. Hygienfaktorerna är förknippade med själva arbetet eller 
jobbsammansättningen och handlar om miljön som medarbetarna arbetar i. Herzberg fann 
som tidigare nämnt att hygienfaktorerna inte gör de anställda mer tillfredsställa på arbetet, 
utan förhindrar endast från att vantrivas och vara missnöjda på arbetet (Schermerhorn, Osborn 
& Hunt 2003). Att ledningen inte kommunicerade tydligt med att belöningen skulle ställas in, 
gjorde medarbetarna mycket missnöjda, vilket är anledningen till att kommunikation kan 
tolkas som en hygienfaktor. Bra kommunikation är alltså inget som direkt påverkar 
motivationen och kan därför inte ses som en motivationsfaktor. Tydligare kommunikation 
från ledningen skulle även kunna minska motivationsbakslaget som de anställda kände, då de 
anställda enligt Vrooms förväntansteori känner motivation om de känner att deras 
ansträngningar kommer att belönas. Här är det därav viktigt att ledningen skulle varit 
objektiva och ärliga med vad de kan ge som belöning då det annars kan leda till missnöje och 
förvirring (Khan & Mufti 2012). En bra och tydlig kommunikation om beslutet skulle i 
Handelsbanken fall lett till att instrumentaliteten enligt förväntansteorin möjligtvis inte hade 
varit lika hög som den var för de anställda som trodde att de skulle få Oktogonen som 
belöning för dess arbete under året. Hade det kommunicerats bättre och tydligare att 
Oktogonen skulle ställas in, hade de anställda förstått det tydligare och de hade då varit 
beredda på att de inte skulle få belöningen och skulle inte känna samma besvikelse över att 
deras förväntningar ej infriades, trots ansträngning under året. Det handlar således om 
instrumentaliteten, som inte hade minskat på samma sätt som den gjorde i detta fall då de 
skulle vetat om inställningen till Oktogonen och inte trott att de skulle få någon belöning. 
Inställningen hade då alltså inte kommit som en lika stor chock och motivationen hade 
möjligtvis då heller inte påverkats till lika stor del. Den dåliga kommunikationen resulterade i 
att ingen visste om att en yttre belöning skulle tas bort och det är detta som bidrar till 
missnöjet och den minskade motivationen (Schermerhorn, Osborn & Hunt 2003). 
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8. Slutsatser 
I kapitlet redogörs studiens slutsatser samt bidrag och eventuell fortsatt forskning inom 
området. 

 
8.1 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att beskriva hur inre och yttre belöningar påverkar motivationen 
hos anställda på en bank och analysera yngre och äldre åldersgrupper, för att bidra med ökad 
förståelse om hur motivationen påverkas av att en väsentlig yttre belöning tas bort från 
organisationens belöningssystem. För att uppfylla syftet ställdes frågeställningarna nedan. 

 
• Hur påverkar inre och yttre belöningar anställdas motivation beroende på ålder? 
• Hur påverkas motivationen hos de anställda vid ett borttagande av en yttre belöning 

inom belöningssystemet? 
 
Äldre och yngre medarbetare har i denna studie visat skillnader på hur deras motivation 
påverkas av olika belöningar, vilket överensstämmer med tidigare studier, främst Hertel et al. 
(2013) forskningsprojekt där de kom fram till att motivation påverkas av arbetstagarnas ålder. 
Båda åldersgrupperna finner vissa inre och yttre belöningar som väsentliga för deras 
motivation, de har således en kombination av både inre och yttre belöningar som påverkar 
dem, men en viss typ av belöningar kan ses som väsentligast hos de båda grupperna. I vår 
studie fann vi att de inre belöningarna är viktigast för äldre medarbetares motivation, främst 
belöningarna självbestämmanderätt och positiv attityd från medarbetarna, även fast yttre 
belöningar som exempelvis andra förmåner också påverkar deras motivation. Detta stödjer 
studien av Doering, Rhodes & Schuster (refererad i Bonsdorff 2011) som fann att äldre 
anställda med åldern föredrar andra belöningar än löneökningar. Det överensstämmer dock 
inte med studien utförd av Bonsdorff (2011) som påstod att sjuksköterskor med ökad ålder 
och ökad erfarenhet föredrar ekonomiska belöningar mer än vad yngre sjuksköterskor gjorde. 
I vår studie har empirin visat det motsatta, de äldre medarbetarna värderar inre belöningar 
som viktigast för deras motivation. 

 
Den yngre åldersgruppen finner yttre belöningar som viktigast för deras motivation. Alla de 
yngre medarbetarna finner möjligheten till karriärutveckling som bland den viktigaste 
belöningen. Detta stödjer Herzberg (refererad i Farheed 2016) då karriärutveckling är en 
motivationsfaktor som påverkar arbetstillfredsställelse och motivation. Återigen så finns det 
inre belöningar som motiverar de yngre medarbetarna, men det är de yttre belöningarna, 
främst möjligheten till karriärutveckling, som är viktigast för deras motivation. Att de yngre 
medarbetarna finner karriärutveckling som den viktigaste belöningen för deras motivation, 
överensstämmer dessutom med Hertel et al. (2013) som också fann att yngre medarbetare ser 
karriärutveckling som viktigt, jämfört med de äldre som främst fokuserar på det nuvarande 
arbetet och förebyggande åtgärder, och inte lika mycket på nya möjligheter. När de äldre 
dessutom frågades om hur deras motivation från olika belöningar har förändrats sedan de var 
yngre berättade de att karriärsutveckling prioriterades mer när de var yngre än äldre, på grund 
av att de prioriterar sin tid annorlunda nu och hellre lägger mer tid på sitt privata liv än 
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arbetet. Detta styrker studiens resultat som visar på att inre belöningar motiverar de äldre och 
att yngre motiveras mer av yttre belöningar. 

 
När en yttre belöning tas bort från ett belöningssystem påverkas främst den äldre 
åldersgruppen. Den äldre åldersgruppen förklarade att de blev besvikna och fick minskad 
motivation när den yttre belöningen togs bort, vilket stödjs av förväntansteorin, då det är 
viktigt för beslutsfattare att förstå de anställdas personliga intressen och preferenser gällande 
belöningar. Hela den äldre åldersgruppen blev överraskade och var inte beredda på 
inställningen av Oktogonen, då de trodde att Oktogonen skulle ske och att det skulle vara en 
belöning på deras prestationer och ansträngning under året. Eftersom så inte blev fallet och 
deras ansträngningar för året inte skulle belönas, minskade instrumentaliteten och de anställda 
blev således mindre motiverade (Khan & Mufti 2012). Eftersom det tydligt ses att 
inställningen till Oktogonen var dåligt kommunicerat till de anställda, kan det vara svårt att 
veta om motivationsbakslaget vid inställningen beror på att Oktogonen inte skulle vara aktiv 
det året eller om det bara handlade om att ingen av dem visste om att avsättningen till 
Oktogonen skulle ställas in. Det är alltså fråga om motivationen påverkades på grund av att de 
inte fick den yttre belöningen eller på grund av hur det kommunicerades. De yngre anställdas 
motivation påverkades inte lika markant som de äldre anställdas när den yttre belöningen 
försvann ifrån belöningssystemet, då de hade andra preferenser gällande belöningar (Khan & 
Mufti 2012). 

 
8.2 Bidrag 
Utifrån studiens empiri och analys går det att se vad som torde vara relevant för beslutsfattare 
vid utformande av ett belöningssystem för de anställda. Det går att se att äldre medarbetare 
värderar inre belöningar som mest motiverande, främst självbestämmanderätt och en positiv 
attityd från sina medarbetare. Det organisationer kan ta lärdom av från detta är att låta äldre 
medarbetare ta egna beslut, låta dem styra över sin vardag samt främja ett gott arbetsklimat så 
de anställda kan vara positiva mot varandra. De yngre medarbetarna värderade däremot de 
yttre belöningarna som viktigast för deras motivation, främst i form av karriärutveckling. De 
yngre medarbetarna kände sig motiverade av möjlighet till befordringar och på lång sikt, 
bedöms lönen vara viktig för att de skulle stanna kvar på arbetsplatsen. Därför bör 
organisationer vara tydliga med vad de kan erbjuda yngre medarbetare i form av 
karriärutveckling, då det anses vara väldigt viktigt för deras motivation. 

 
Det praktiska bidraget med att undersöka hur de anställdas motivation påverkas av att en 
väsentlig yttre belöning inom belöningssystemet tas bort inom organisationen är att alla 
medarbetare kände att borttagandet behövde kompenseras från annat håll för att bibehålla 
motivationen. Den ersättning som skulle motsvara den yttre belöningen, var en annan yttre 
belöning, i form av löneförhöjningar. Organisationer bör även tänka på att, innan de tar ett 
beslut om att förändra organisationens belöningssystem kommunicera ut det till de anställda 
så de förstår hur processen till beslutet har sett ut. Kommunikationen har varit en intressant 
aspekt som alla medarbetarna uttryckte som viktig. Eftersom att undersökningen tydligt 
visade att respondenterna inte uppskattade den dåliga kommunikationen och att det var den 
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som bidrog till att de blev missnöjda när inställningen skedde, är kommunikation från 
ledningen ett möjligt tillägg bland hygienfaktorerna i Herzbergs tvåfaktorteori. En annan 
aspekt i studien som uppfattades som intressant var att de yngre medarbetarna kände att de 
skulle motiveras av ett prestationsbaserat bonussystem, jämfört med de äldre medarbetarna 
som alla tydligt uttryckte att prestationsbaserade bonussystem inte var något som passade dem 
eller organisationen. 

 
8.3 Fortsatt forskning 
I studien har fem personer, alla anställda på ett bankkontor i Örebro, varit med i 
undersökningen. För att utveckla studiens resultat kan fortsatt forskning kring ämnet därför 
ske, både i Örebro, Sverige men även runt om i världen för att styrka studiens resultat. I 
studien har inre och yttre belöningar undersökts som motivationsfaktorer och därför skulle det 
vara ytterligare intressant att fortsatt forskning går in på mer specifika belöningar inom de 
inre och yttre belöningarna för att få en djupare och mer precis förståelse kring hur yngre och 
äldre påverkas av specifika belöningar. Det skulle även vara intressant att studera anledningen 
till att yngre medarbetare motiveras av prestationsbaserade bonussystem jämfört med dem 
äldre som inte motiveras av det, för att se om motivationsfaktorn karriärutveckling har något 
samband med detta. De yngre medarbetarnas motivation påverkas inte heller lika mycket som 
de äldres när den långsiktiga yttre belöningen försvann från belöningssystemet. Det skulle 
vara intressant att studera varför det är på detta sätt och om bonusens tidsfrist kan ha något att 
göra med medarbetarnas förväntningar och vidare ansträngning. 

 
Eftersom att det inte finns stöd i tidigare forskning eller litteratur är det inte fullt möjligt att 
påstå att kommunikationen är en hygienfaktor och att den skulle kunna bli ett tillägg i 
tvåfaktorteorin. Av den anledningen är det intressant och möjligt att fullfölja denna idé om 
kommunikation i tvåfaktorteorin och därav finns möjligheten att fortsätta forska kring detta 
och möjligtvis således utveckla Herzbergs tvåfaktorteori. 
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10. Bilagor  
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrund: 
- Ålder? 

 
Belöningar: 
- Förklara hur värdefulla dessa belöningar är för dig. 

 
 

Inre belöningar Yttre belöningar 

Bekräftelse Lön 

Positiv attityd från medarbetarna Bonus 

Nya utmaningar Andra förmåner 

Självbestämmanderätt Möjlighet till karriärutveckling 

 
- Hur värderar du belöningar? Ser du vissa som mer viktiga? 

(valens)  
- Vilka belöningar ser du som mest tilltalande på din arbetsplats? 
- Vilken roll upplever du att belöningar spelar för din motivation? Är det viktigt/ 

mindre viktigt? 
- Finns det något som du skulle vilja förändra med organisationens 

nuvarande belöningssystem? Om det förekommer, i sådana fall vad? 
 
Motivation 
- Hur definierar du motivation? 
- Vilka faktorer skulle kunna få dig att vilja lämna en 

arbetsplats? Vad blir du på motiverad på din arbetsplats? 
- Vad värderar du som viktigt på ditt jobb? 
- Finns det någonting på din arbetsplats som du upplever fattas för att du ska få 

ökad motivation och arbetstillfredsställelse? 
 
Till äldre: 
- Hur upplever du att din motivation har förändrats i takt med att du har blivit äldre? 
Till yngre: 
- På vilket sätt tror du att dina motivationsfaktorer kommer förändras när du blir äldre 

jämfört med hur de är idag? 
 
 



 

Oktogonen 
- Förklara hur du kände dig när beskedet publicerades om att avsättningen till 

Oktogonen ställdes in. 
- Hur skulle det kännas om Oktogonen ställdes in under en längre tid 
- Om oktogonen helt skulle tas bort, vad för typ av belöning upplever du skulle motsvara en 

belöning som oktogonen? 
- Hur ser du, på din egna möjlighet/dina egna förutsättningar att kunna bidra till att 

avsättningar till Oktogonen fortsätter i framtiden? 
- Känner du ett förtroende för att Oktogonen kommer återaktiveras eller att du kommer 

belönas på något annat sätt för dina prestationer på arbetsplatsen? 
- Hur ser man på sin framtid inom banken? Karriärmöjlighet - värdet på oktogonen för 

sin framtida yrkeskarriär. Har den stor betydelse? 


