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Sammanfattning	
Titel: Arbetsmotivationens komplexitet – En studie kring hur belöningar samt 
arbetsuppgiftens och arbetsplatsens egenskaper påverkar motivation 

Författare: Camilla Bengtsson, Anders Holm 

Handledare: Marie Aurell, Björn Ljunggren 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Syftet är att inom en given grupp individer undersöka hur olika former av belöningar 
och arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande på en arbetsplats.	

Metod: Denna studie bygger på en enkätundersökning genomförd bland samtliga 158 
anställda inom ett företag med ett omfattande belöningssystem i södra Sverige. En intervju 
med koncernens vice VD och HR-chef har genomförts för att få en förståelse kring det 
aktuella belöningssystemet och eventuellt finna förklaringar eller delförklaringar till 
enkätundersökningens resultat.  

Slutsatser: Studien visar att uppfattningen av olika former av belöningar som motiverande är 
individuellt betingat, med undantag för vissa spårbundenheter beroende på kön och 
utbildningsnivå. Vi frångår därmed den klassiska dikotomin inre och yttre motivation, vilket 
tillsammans med ett indikerat kumulativt värde av belöningar förespråkar kombinatorisk 
utformning med flera olika former av belöningar i ett belöningssystem. 

Större konsensus råder kring faktorer relaterade till arbetsplatsens och arbetsuppgiftens 
egenskaper som motiverande eller nödvändiga för att kunna känna motivation än belöningar i 
sig. Vi menar därför att belöningar kan fylla en viss funktion för att motivera personal, men 
att förståelse för enskilda anställdas behov är kritiskt då deras helhetsupplevelse av 
arbetsplatsen ligger till grund för arbetsmotivation.  
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Abstract	
Title: The complexity of work motivation - a study of how rewards as well as work task and 
job characteristics affect motivation 

Authors: Camilla Bengtsson, Anders Holm 

Supervisors: Marie Aurell, Björn Ljunggren 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose is to within a given group of individuals examine how different kinds 
of rewards and work-related factors are perceived as motivating in a workplace. 

Method: This study is based on a survey conducted among all 158 employees of a company 
with a comprehensive reward system in southern Sweden. An interview with the Vice 
President and Head of HR has been implemented in order to get an understanding of the 
current reward system and possibly find explanations or partial explanations of the survey´s 
results.  

Results: The study shows that the perceptions of different forms of rewards that are 
motivational are relative depending on the person, with some exceptions depending on the 
gender and level of education. We therefore abandon the classical dichotomy of intrinsic and 
extrinsic motivation, which together with an indicated cumulative value of rewards advocates 
combinatorial design with several different forms of rewards in a reward system. 

There is a greater consensus about the importance of the workplace and work task 
characteristics being more motivating or necessary for motivation than rewards themselves. 
We therefore consider that reward systems can perform a specific function to motivate staff, 
but understanding individual employees' needs is critical as it is the total experience of the 
workplace that is the basis for motivation.  
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Inledning	

I detta kapitel kommer vi att beskriva motivation som fenomen samt göra en övergripande 
beskrivning av belöningssystemens funktion, det styrmedel som syftar till att höja motivation 
och engagemang inom en organisation med hjälp av olika former av belöningar. Läsaren 
kommer att få en förståelse för komplexiteten kring motivation och olika former av 
belöningar, samt den problematik som detta medför för val och utformning av ett 
belöningssystem. Den problemdiskussion som förs kommer att mynna ut i en 
problemformulering och ett syfte.  

1.1.	Bakgrund	

Under 1980- och 1990-talet aktualiserades frågan kring ekonomiska belöningar till anställda, 
av såväl forskare som organisationer. Snabb teknologisk utveckling, fler handelsrestriktioner, 
stark tillväxt av organiserad arbetskraft och ökad konkurrens förändrade företagsklimatet i 
och med internationaliseringen (Hume, 1995). Det ökade trycket medförde att organisationer 
var tvungna att omvärdera sina prestationer och sin effektivitet för att kunna nå framgångar. 
Dessa omvärderingar har omfattat allt från organisationsstrukturer och konkurrens till 
mjukare aspekter såsom kundtillfredsställelse och de mänskliga resurserna inom 
organisationer (Hume, 1995). Organisationer och deras varor har blivit alltmer immateriella 
till sin natur, vilket har medfört att kunskap och kompetens blivit än viktigare resurser i den 
intensivare interaktionen och konkurrensen med andra organisationer på en global marknad. 
Produkter och tjänsters faktiska egenskaper har minskat i betydelse i förhållande till det 
symboliska värde och den image som dessa symboliserar på marknaden (Ahrne & Papakostas, 
2002). 

I kunskapssamhället har personalen blivit den viktigaste tillgången för en organisation, 
samtidigt som de största kostnaderna för många organisationer kan härledas till personalen i 
form av lön och sociala avgifter (Olve & Samuelson, 2008). Som den viktigaste tillgången för 
organisationen är personalen den resurs som allra tydligast påverkar organisationens 
prestationer och resultat, vilket poängterar hur viktigt det är att få ut största möjliga värde från 
personalen (Hume, 1995). Produktivitet, effektivitet och kvalitet kan stimuleras genom att 
påverka faktorer som berör individers trivsel och motivation på arbetsplatsen (Ax, Johansson 
& Kullvén, 2009; Bergengren, 2003).  
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1.2.	Problemdiskussion	

1.2.1.	Motivation	som	fenomen	

Motivation är ett mångfacetterat och omdiskuterat fenomen som de flesta människor upplever 
i olika sammanhang oavsett om det rör sig om aktiviteter i privatlivet, arbetslivet, föreningar, 
intressen, relationer eller andra sammanhang. Fenomenet är svårt att definiera då dess 
innebörd varierar individer emellan, samt att denna residuala kraft eller känsla stimuleras av 
olika orsaker bland individer (Ryan & Deci, 2000). Motivation berör frågorna om vad 
människor egentligen vill ha, åstadkomma eller uppnå för mål i livet, vad som förmår dem att 
kämpa för att förverkliga dessa viljor och på vilken bekostnad det sker (Reiss, 2012). 
Baksidan av myntet är att motivation kan vara en drivkraft som leder till överansträngningar, 
utbrändhet samt försakande av familj, vänner, kollegor, andra intressen eller prioriteringar 
(Gannon, 2007). 

En individs utrymme till att förverkliga sig själv och sina mål är oftast direkt beroende på 
dennes omgivning, oavsett hur pass motiverad individen själv känner sig. Företags- och 
samhällskultur eller struktur, vänner, familj och slumpen är några exempel på faktorer som 
kan hindra eller möjliggöra individers möjligheter till att förverkliga sina mål och viljor, 
vilket har direkt påverkan på motivationen hos en individ (Gannon, 2007). Motivation är 
framförallt centralt i gruppsammanhang (Ryan & Deci, 2000) då fenomenet snarast kan liknas 
vid en känsla eller vilja, vilket ej kan mätas med instrument, till att delta i aktiviteter eller 
utföra uppgifter (Gagné & Deci, 2005). Eftersom motivation inte går att mäta med instrument 
är det ett relativt begrepp som enklast jämförs utifrån hur en grupp individer var och en 
presterar samt anser sig vara eller upplevs av andra som motiverade (Ryan & Deci, 2000). 
Detta medför att motivation ofta har ett inslag av konkurrens (Gannon, 2007), exempelvis då 
endast en person kan vara VD i ett företag eller att det finns ett begränsat antal platser till en 
utbildning och uttagningen till dessa positioner bedöms utifrån hur ett flertal sökande 
individer tidigare har presterat samt uppfattas av andra som motiverade. 

Motivation som styrmedel inom organisationer uppmärksammades efter den omfattande 
Hawthornestudien på 1920- och 1930-talet där en av upptäckterna var att människor 
motiverades av personliga och sociala vinster utöver lönen på en arbetsplats, vilket också 
hade positiva effekter på produktivitet och effektivitet (Denscombe, 2009). System för 
belöningar har kommit att bli ett allt mer centralt styrmedel för att ”bidra till ett önskvärt 
beteende genom att premiera – och sanktionera – medarbetarnas beteenden, ansvar och 
prestationer” (Olve & Samuelson, 2008, s 226). Den klassiska definitionen ”To be motivated 
means to be moved to do something” (Ryan & Deci, 2000, s 54) har ofta använts inom 
organisationer för att beskriva hur en individ som upplever att den får ett värde tillfört, i form 
av en eller flera belöningar, blir motiverad till att prestera något utöver det ordinära. 
Motivation kan självklart förekomma även utan att belöningar ges, i dessa fall kan belöningar 
användas för att stärka och bevara redan existerande motivation (Gagné & Deci, 2005). 
Samtidigt som motivation kan förekomma utan någon form av belöningar kan belöningar ges 
utan att de förmår att stimulera eller väcka individers motivation. Fenomenets komplexitet i 
organisationssammanhang ligger i att det samtidigt berör frågorna hur mycket tillfört värde 
individer behöver för att prestera och framförallt vilken form av belöningar som faktiskt 
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motiverar dem (Ryan & Deci, 2000). Belöningar för att motivera anställda har sedan 1990-
talet varit starkt förknippat med ekonomiska belöningar (Olve & Samuelson, 2008), samtidigt 
som studier har visat att det inte går att dra ett likhetstecken mellan ekonomiska belöningar 
och motivation (Schou, 1991). Viss forskning har visat att ekonomiska belöningar kan ha ett 
kumulativt värde för motivation tillsammans med andra former av belöningar, men att 
ensidigt användande av ekonomiska belöningar oftast har kortvarig positiv eller ingen effekt 
på motivation (Gagné & Deci, 2005). 

I diskussionen ovanför har fenomenet motivation förklarats som en residual kraft som förmår 
individer att prestera och förverkliga mål (Ryan & Deci, 2000), samtidigt som det kan vara en 
fokusering på ett mål som kan leda till ohälsa och negativa sociala konsekvenser (Gannon, 
2007). Ursprunget till fenomenet, dess innebörd, vad som stimulerar denna kraft och hur den 
påverkas av individens omvärld är en oerhört komplex fråga (Gannon, 2007), vilket 
organisationer i tilltagande utsträckning försökt systematisera för att förmå anställda att 
prestera bättre sedan 1930-talet (Dencombe, 2009). Med motivation menar vi i detta arbete ett 
ökat engagemang, intresse eller vilja att delta i arbetsrelaterade sammanhang och utföra 
arbetsuppgifter (Gagné & Deci, 2005). Faktorer relaterade till arbetsplats och arbetsuppgift 
samt sociala relationer på arbetsplatsen som kan påverka individers möjligheter att känna 
motivation (Gannon, 2007) kommer vidare att benämnas som arbetsplatsrelaterade faktorer. 
Motivation som fenomen har en enorm omfattning gällande innebörd, eventuellt negativa 
konsekvenser, ursprung och påverkan av faktorer utanför arbetsplatsen vilket ej kommer att 
hanteras i detta arbete.  

1.2.2.	Belöningssystemens	betydelse	och	funktion		

Belöningssystem är ett styrmedel som riktas mot de mänskliga resurserna i en organisation 
med avsikten att höja prestationerna bland organisationens medlemmar. Genom att utfästa 
någon form av belöning uppmuntras vissa beteenden och motiverar individer till att prestera 
utöver det vanliga (Ax et al, 2009; Olve & Samuelson, 2008). En gemensam grundval för 
belöningssystem i allmänhet är antagandet att ”individer är mer motiverade av möjligheten att 
bli belönade, än av rädslan att bli bestraffade” (Olve & Samuelson, 2008, s 229). Genom att 
stimulera motivation skapar organisationen incitament för individer till att fortsätta utvecklas 
inom organisationen: kunskap och kompetens stannar inom organisationen samtidigt som det 
blir svårare för konkurrenter att rekrytera dessa humanresurser (Olve & Samuelson, 2008). 
Belöningssystem som konkurrensmedel har på så vis en mer mångfacetterad natur än att 
endast beröra interna mål för produktivitet, effektivitet och kvalitet. Dessa system återspeglar 
även hur individer, utöver grundlönen, värderas av organisationen (Armstrong, 2002). 

Val eller utformning av belöningssystem är en komplicerad fråga för en organisation att ta sig 
an, då det inte finns något optimalt system som går att applicera inom verksamheter utan viss 
anpassning till den egna organisationen (Olve & Samuelson, 2008). Problematiken ligger i att 
belöningssystemen måste utformas i enlighet med organisationens kultur, dess medlemmars 
behov och värderingar och samtidigt klargöra de processer, värderingar, beteende eller 
resultat som organisationen vill uppnå (Armstrong, 2002; Olve & Samuelson, 2008). Ett väl 
fungerande balanserat styrkort kan ligga till grund för ett belöningssystem, då ett sådant 
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styrkort åskådliggör dessa kritiska framgångsfaktorer samt hur faktorerna värderas och mäts 
(Merchant & Van der Stede, 2012; Olve & Samuelson, 2008). Ett kännetecken för 
högpresterande företag är att de är bättre än sina konkurrenter på att förstå både anställdas och 
kunders behov, vilket också gör det lättare för dessa företag att rekrytera motiverad personal 
med hög prestationsförmåga (Bolman & Deal, 2005). 

Belöningar av både ekonomisk och ickeekonomisk karaktär kan riktas mot enskilda individers 
insatser och prestationer, men de kan också riktas mot en viss grupp eller en hel organisation 
(Armstrong, 2002; Olve & Samuelson, 2008). Fundamentet för ett funktionellt 
belöningssystem är att belöningen, oavsett karaktär, framstår som rimlig i förhållande till en 
viss insats som kan härledas till ett visst resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2008) samt att 
resultatet från denna insats är tydligt mätbar (Armstrong, 2002). Individer styrs och anpassar 
sig efter vad som mäts, vilket poängterar att ett effektivt belöningssystem har en god 
förankring och överensstämmelse med de formulerade verksamhetsmålen. Ett 
belöningssystem som premierar andra beteenden eller insatser än de som krävs för att uppnå 
verksamhetsmålen resulterar i att individer strävar efter moroten, belöningen, istället för att 
försöka förverkliga de formella verksamhetsmålen (Olve & Samuelson, 2008). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver individuella belöningar som det mest stimulerande 
alternativet för den egna motivationen, medan kollektiva belöningar först och främst 
uppmuntrar till samarbete i grupper varifrån motivationen stärks. Belöningar som utgår till 
samtliga inom en organisation, systembelöningar, sägs däremot fungera begränsat 
motiverande men kan vara viktiga av kulturella skäl. Belöningen har ett symboliskt värde då 
den representerar en samhörighet för ett större antal individer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

Sammantaget kan sägas att hög motivation bland anställda är ett kännetecken för 
högpresterande företag (Bolman & Deal, 2005). Denna känsla av engagemang och intresse för 
arbetsuppgifter kan stimuleras genom att, med ett belöningssystem, premiera de individer som 
ger uttryck åt ett önskat beteende och prestationer (Ax et al, 2009; Olve & Samuelson, 2008). 
Utmaningen i utformningen av ett belöningssystem ligger i att bejaka organisationskultur, 
individers behov och värderingar samtidigt som de formella mål, processer, värderingar och 
resultat som premieras tydliggörs på ett konsekvent sätt till organisationens medlemmar 
(Armstrong, 2002; Olve & Samuelson, 2008). Individers motivation påverkas även på olika 
sätt beroende på om belöningen ges individuellt, kollektivt eller systembaserat (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008).    

1.2.3.	Belöningens	karaktär	

Belöningar syftar till att stärka, kanalisera och bevara mänskligt beteende över längre perioder 
med en kombination av externa motivationsfaktorer för att utveckla eller bibehålla motivation 
hos individer (Olve & Samuelson, 2008; von Bonsdorff, 2011). Belöningens karaktär är ett 
omdiskuterat ämne som innefattar ekonomiska och materiella belöningar såväl som 
belöningar i form av erkännande, beröm, ansvar, befordran, förmåner och möjligheter till 
personlig utveckling. Belöningssystem såväl som motivationsteorier har under 2000-talet fått 
kritik för att vara överdrivet rationella och alltför generaliserande i frågan hur olika former av 
belöningar påverkar individer och deras motivation. Kritiken riktas mot att belöningssystem 
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generellt sett bygger antagandet att belöningar skulle vara lika motiverande bland de flesta 
individer i allmänhet samt att belöningen i sig skulle vara det mest avgörande för motivation 
hos individer (Gagné & Deci, 2005; Schmid & Adams, 2008). Hume (1995) menar dock att 
det i vissa belöningssystem används kombinationer av flertalet olika belöningsformer för att 
kringgå problemet att belöningar påverkar motivationen olika mycket och på olika sätt 
individer emellan. 

Belöningar av ekonomisk karaktär har ofta en relation till det mervärde, utöver budgeterat 
resultat, som en organisation har förmått att skapa under en viss period. En bonus utifrån detta 
mervärde utgår då till organisationens chefer och anställda (Ax et al, 2009). Ekonomiska 
belöningar kan vara problematiska och faktiskt ha svårt att faktiskt höja motivationen, då de 
anställda söker sig till organisationer i syfte att tjäna pengar för sitt uppehälle (Armstrong, 
2002; Gagné & Deci, 2005). Det blir i dessa fall frågan om hur mycket motivation individer 
behöver, istället för vad som egentligen motiverar dem till att prestera bättre (Gagné & Deci, 
2005).  Herzbergs tvåfaktorteori menar att ekonomiska belöningar är exempel på en 
hygienfaktor, ett av de behov som måste vara tillfredsställda för att individer ska trivas i en 
organisation men ej motiverande i sig. Effekterna från ekonomiska belöningar benämns i 
tvåfaktorteorin som yttre motivation, vilket innebär att den ökade motivationen som 
ekonomiska belöningar kan ge upphov till är marginella och kortvariga (Herzberg, 1987).  
Ekonomiska belöningar har också fått kritik för att skapa oönskad konkurrens inom 
organisationer, endast höja motivationen för enskilda projekt på kort sikt och i sig vara en 
källa för stress (Armstrong, 2002; Gagné & Deci, 2005). Gagné och Deci (2005) menar 
dessutom att ekonomiska belöningar kan vara direkt kontraproduktiva och minska 
motivationen då de uppfattas som alltför övervakande och kontrollerande för individer. 
Merchant och Van der Stede (2012) hävdar dock att ekonomiska belöningar har konkreta 
fördelar då en individ som sökt sig till en organisation får ytterligare incitament att fortsätta 
prestera eller prestera än mer och därmed erhålla ytterligare ekonomiska belöningar i 
framtiden. Ekonomiska belöningar sägs även ha fördelen att individer i en organisation lätt 
kan relatera till det egentliga värdet av en ekonomisk belöning, jämfört med belöningar i form 
av feedback, utökat ansvar, beröm eller förmåner kopplade till arbetet (Merchant & Van der 
Stede, 2012). 

Herzbergs tvåfaktorteori påstår att ickefinansiella belöningar som berör personlig utveckling, 
prestation, erkännande och ansvar är motiverande (Herzberg, 1987). Belöningar riktade mot 
det, som i tvåfaktorteorin benämns som, motivationsfaktorer stimulerar inre motivation. 
Innebörden av inre motivation är att individer aktivt deltar i grupper och aktiviteter på grund 
av ett genuint eget intresse och möjligheten till personlig utveckling. För att ska vara möjligt 
krävs det att individer delar värderingar med organisationen och ser nyttan i specifika 
sammanhang eller aktiviteter (Gagné & Deci, 2005).  

Med detta perspektiv kan individer motiveras av betydligt fler faktorer än materiella 
belöningar. Möjlighet till att påverka sin arbetssituation, varierande arbetsuppgifter, 
konstruktiv feedback, utbildning, ansvar, medbestämmande, erkännande för prestationer eller 
möjlighet till titlar och avancemang inom organisationen är exempel på ickemateriella 
belöningar som också kan innefattas i ett belöningssystem (Gagné & Deci, 2005; Schmid & 
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Adams, 2008). Dessa former av belöningar kan ha mer informell karaktär och utgå ifrån ett 
effektivt ledarskap som tillåter grupper att vara självstyrande eller ledare som erkänner och 
berömmer individers och gruppers prestationer (Schmid & Adams, 2008). Problematiken med 
dessa former av belöningar ligger i att en individs prestationer oftast bedöms direkt av 
närmsta chef. Istället för att som med ekonomiska belöningar låta belöningen utgå helt eller 
delvis ifrån ett nyckeltal baseras belöningen huvudsakligen på hur en individ har uppfattat en 
annan individ under en period. Det kan ligga till grund för konflikter då aspekter som 
personkemi, favoriseringar eller spänningar mellan personer påverkar huruvida belöningen 
framstår som rimlig, befogad och konsekvent i förhållande till hur andra individer blir 
belönade (Armstrong, 2002; Merchant & Van der Stede, 2012). 

Bergengren (2003), Gagné och Deci (2005), Hume (1995), Olve och Samuelson (2008), 
Tonnquist (2010) och von Bonsdorff (2011) menar att de belöningsformer som stimulerar 
motivation skiljer sig åt från individ till individ, vilket medför att belöningssystem måste 
anpassas till individerna i den aktuella verksamheten för att förmå dem till att prestera mera. 
Job Characteristics Model (Hackman & Oldman, 1976, refererad i Jacobsen & Thorsvik, 
2008) menar även att belöningens karaktär är mindre väsentlig för motivation i förhållande till 
psykologiska tillstånd där individer känner ansvar för arbetsuppgiften, kan relatera till värdet 
av arbetsuppgiften eller upplever arbetsuppgiften som meningsfull. Även Vrooms 
förväntansteori hävdar att belöningsformen i sig är underställd hur väl individens 
förväntningar på arbetsplatsen möts av organisationen, varifrån motivation utvecklas eller 
stimuleras (Vroom, 1995). Istället för att betrakta belöningsformen som avgörande för 
individers motivation lägger förväntansteorin och Job Characteristics Model tonvikten på 
faktorer som berör effektivt ledarskap, arbetsplatsens och arbetsuppgifternas utformning. 
Genom att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna till de anställdas behov och förmå 
dessa till att se nyttan i specifika sammanhang eller arbetsuppgifter skapar organisationen 
förutsättningar för att personal ska kunna känns sig motiverad. Denna anpassning poängteras 
även av Schou (1991) som menar att motivation är ett resultat från överensstämmelse mellan 
individers förväntningar på en arbetsplats och det arbetsplatsen erbjuder. 

I ovanstående resonemang diskuteras belöningars karaktär och de teorier som berör hur olika 
belöningsformer påverkar individer och deras motivation. Författare som Merchant och Van 
der Stede (2012) menar att ekonomiska belöningar kan vara motiverande då individer ges 
ytterligare incitament att prestera. Detta har ifrågasatts av forskare som Gagné och Deci 
(2005) som menar att ekonomiska belöningar har kortvarig effekt på motivation och kan 
upplevas som kontrollerande. Liksom Herzberg (1987) menar Gagné och Deci (2005) att 
belöningar som riktas mot personlig utveckling, prestationer och ansvar är mer motiverande 
på sikt. En tredje falang menar att belöningsformen i sig är mindre avgörande för individers 
motivation och att arbetsplatsrelaterade psykologiska tillstånd och förväntningar är av större 
betydelse för att motivera individer (Hackman & Oldman, 1976, refererad i Jacobsen & 
Thorsvik, 2008; Vroom, 1995). Dessa olika perspektiv på kopplingen mellan olika former av 
belöningar och motivation kommer att vara centralt i detta arbete. De motivationsteorier som 
senare i arbetet redogörs för kommer att användas vid utformningen av undersökningen och 
även i analysen av data som samlas in då vi styrker eller förkastar teoriernas innehåll.  
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1.2.4.	Tidigare	forskning	kring	belöningar	och	motivation	

Forskning kring belöningssystem har på senare tid har allt mer fokuserat på kopplingen 
mellan belöningars natur och motivation. Från att tidigare ha studerat hur mycket belöning 
människor behöver eller specifika belöningssystem i sig, fokuseras allt mer forskning på 
vilken typ av belöningar eller hur en viss belöningsform förmår att öka motivationen bland 
individer (Gagné & Deci, 2005; Schmid & Adams, 2008; von Bonsdorff, 2011). Viss 
forskning har belyst hur olika belöningsformers förmåga att öka motivation skiljer sig åt 
mellan olika grupper. Exempelvis genomförde von Bonsdorff (2011) en enkätundersökning 
bland sjuksköterskor i Finland för att se hur ålder påverkar finansiella belöningars betydelse 
för motivation. Undersökningen hade också som syfte att se hur åldern påverkar inställningen 
till individuella eller kollektiva belöningar. Finansiella belöningars betydelse var allt viktigare 
desto äldre den svarande personen var, liksom att individuell bedömningsgrund blev allt 
viktigare med åldern. Von Bonsdorff (2011) menar att organisationskultur och värderingar 
påverkade dessa individers preferenser för belöningar och att kunskapen från denna 
undersökning därför bör ses i ett väl avgränsat sammanhang, sjukvården i Finland. Som en 
direkt kontrast till von Bonsdorffs (2011) undersökning menar Schmid och Adams (2008) 
liksom Gagné och Deci (2005) att tidigare forskning har visat att självstyrande grupper och 
individers möjlighet att utvecklas inom organisationer däremot är de i särklass starkaste 
motivationsfaktorerna på en generell basis. 

Gagné och Deci (2005), Schmid och Adams (2008) samt Olve och Samuelson (2008) menar 
att det finns behov av mer empiri kring hur olika former av belöningar påverkar individer, då 
många belöningssystem och motivationsteorier framstår som överdrivet rationella gällande 
belöningars effekter på motivation. I likhet med Bolman och Deal (2005) menar de att 
motiverad personal är en nödvändighet för en högpresterande organisation, men att 
motivation är betydligt mer komplicerat än vad många motivationsteorier och 
belöningssystem kan framhäva. 

I ovanstående resonemang beskrivs hur forskning har bedrivits kring hur belöningars 
påverkan på motivation varierar mellan olika grupper i en organisation, samt hur ledare kan 
använda ickefinansiella belöningar för att motivera anställda. Forskare som von Bonsdorff 
(2011) och Schmid och Adams (2008) menar dock att resultaten har varit motstridiga och bör 
ses i kontexter bundna till specifika branscher, regioner eller företag. Avsaknaden av 
tillräcklig kunskap kring belöningars påverkan på individers motivation kommer att angripas 
genom att undersöka hur en given grupp individer inom ett företag anser sig motiveras av 
olika former av belöningar samt ett antal övriga faktorer relaterade till arbetsplats och 
arbetsuppgift. Vi avgränsar oss således från att undersöka effekterna från den denna upplevda 
motivation i någon form av produktivitets- och effektivitetsmått eller andra former av 
resultatmätning. 

Eftersom tidigare studier har haft motstridiga resultat bundet till specifika kontexter kommer 
vi i detta arbete att beskriva det belöningssystem som de deltagande i studien har erfarenhet 
utav. På så sätt ges en viss kunskap kring vilken arbetsplatsrelaterad kontext de svarande i 
studien baserar sina ställningstaganden utifrån. Med hjälp av insikt i det aktuella 
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belöningssystemet vill vi även kunna ge eventuella förklaringar eller delförklaringar till våra 
resultat. Studien kommer att röra sig i gränslandet där motivation bland anställda möter 
ekonomistyrning genom att undersöka kopplingen mellan belöningar, arbetsplatsrelaterade 
faktorer och upplevd motivation i ett företag. Förhoppningen är att denna studie kan bidra 
med ytterligare kunskap kring fenomenet motivation inom organisationer och hur 
framgångsrika belöningssystem bör utformas.  

1.3.	Syfte	

Syftet är att inom en given grupp individer undersöka hur olika former av belöningar och 
arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande på en arbetsplats. Studien kommer att 
genomföras inom ett tillverkande industriföretag som tillämpar ett osedvanligt omfattande 
belöningssystem, vilket möjliggör att inom en och samma population studera hur ett flertal 
former av belöningar samt arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande. Med dessa 
förutsättningar till stöd för vårt syfte vill vi dels komplettera tidigare kunskaper kring 
motivation inom organisationer och hur effektiva belöningssystem bör utformas, men även 
bidra med ny kunskap kring hur upplevelsen av studerade belöningar samt 
arbetsplatsrelaterade faktorer förhåller sig till varandra. 	  
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Metod	

I detta kapitel kommer vi att göra en beskrivning av hur vi gick tillväga för att genomföra 
studien och nå vårt syfte. Kapitlet kommer att ge läsaren en förståelse av vår 
kunskapsansats, val av metod och litteratur samt hur vi själva förhöll oss till det material som 
användes i studien. Dessutom kommer vi att beskriva hur vi valde ett lämpigt företag till 
denna studie, samt hur enkäter och intervjuer utformades. 

2.1.	Kunskapsansats	

Vår ansats till kunskap i detta arbete pendlade mellan hermeneutik, att se det unika i varje 
givet sammanhang, och positivism, att finna spårbundenheter och mönster inom liknande 
kontexter (Bryman & Bell, 2005). Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv såg vi motivation som 
en svårdefinierad inre känsla eller tillstånd av intresse och engagemang vars innebörd och 
betydelse skiljer sig åt individer emellan. Data som användes i detta arbete kom från ett stort 
antal individer som troligtvis tog ställning till olika belöningsformers påverkan på motivation 
utifrån privata, samhällskulturella eller andra faktorer som ej kunde tas i beaktning i denna 
studie. I den mån det var möjligt försökte vi ändå klargöra hur det aktuella belöningssystemet 
var utformat för att delförklara vilken arbetslivsmässig grund de deltagande i studien hade 
svarat utifrån. Detta gjorde vi för att påvisa att kunskapen från detta arbete främst skulle vara 
relevant för företag som strukturerats och verkar inom liknande kontexter (Bryman & Bell, 
2005) som Roxtec International AB. 

Syftet var att undersöka hur olika former av belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer 
upplevdes av individer som motiverande inom ett givet belöningssystem. Vi sökte därmed att 
finna generaliseringar för hur de studerade belöningarna och faktorerna ansågs vara 
motiverande bland respondenterna, vilket tillsammans med vår deduktiva ansats är ett 
positivistiskt tillvägagångssätt att finna ny kunskap (Bryman & Bell, 2005). Utifrån tidigare 
teorier och forskning ville vi pröva tidigare kunskap och bidra med nya insikter genom att 
undersöka hur dessa teoriers ställningstaganden stämde överens med hur urvalsgruppen ansåg 
sig bli motiverade av olika former av belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer. Då vi 
samlade in, bearbetade och analyserade data strävade vi efter att förhålla oss objektivt till vårt 
material för att inte låta våra egna värderingar påverka processen, vilket positivister anser vara 
möjligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Att vara helt objektiv är dock en omöjlighet enligt 
Jacobsen (2002) som menar att subjektet, forskaren, alltid kommer att ha viss påverkan på 
objektet, det som studeras.  

Under senare tid har positivism och hermeneutik närmat sig varandra och det talas om en mer 
dynamisk natur dessa ytterligheter emellan. Istället för unicitet i varje enskilt sammanhang 
eller lagbundenheter som allmänt gällande talas det om sannolikheter utifrån tidigare studier 
och iakttagelser (Jacobsen, 2002). Detta hybridperspektiv på kunskap stämde väl överens med 
vår syn på kunskap under arbetets gång. Med en deduktiv ansats sökte vi spårbundenheter för 
hur belöningar och arbetsrelaterade faktorer påverkar motivation, samtidigt som vi ansåg 
denna kunskap vara avgränsad till ett givet sammanhang. Vi ansåg att kunskapen från detta 
arbete skulle kunna vara användbart för företag som verkar inom liknande kontexter som 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

17 
 

företaget i studien, genom att påvisa sannolikheter för hur belöningar och arbetsrelaterade 
faktorer uppfattas som motiverande. 

2.2.	Forskningsstrategi	

Då syftet var att undersöka hur individer inom ett specifikt belöningssystem upplever sig vara 
motiverade av olika belöningar och arbetsrelaterade faktorer var en enkätundersökning det 
tillvägagångssätt som skapade de bästa förutsättningar för att kunna nå detta syfte 
(Denscombe, 2009). Syftet i studien byggde på att samla in och analysera data från ett stort 
antal individer, data som på grund av vår tidsbegränsning ej var möjlig att samla in genom 
enskilda intervjuer. Enskilda intervjuer hade kunnat ge djupare kunskaper kring enskilda 
respondenters svar (Bryman & Bell, 2005), men med vår kvantitativa ansats ansåg vi att data 
från så många individer som möjligt vägde tyngre än djupare insikt i ett mindre antal 
respondenters ställningstaganden. Enkätundersökningen gav oss tillgång till primärdata från 
ett stort antal individer (May, 2001), vilket krävdes för att vi med hög reliabilitet skulle kunna 
ta fram data för hur individers motivation påverkades av olika belöningsformer på en mer 
generell nivå. För att skapa goda förutsättningar inför bearbetning och analys, var 
enkätundersökningen standardiserad, vilket innebär att respondenterna fick svara på samma 
frågor under så lika omständigheter som möjligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Denna 
standardisering var viktig för att kunna härleda skillnader i svaren till respondenternas olika 
åsikter och inte på grund av att frågorna ställdes på olika sätt till respondenterna (May, 2001). 
Respondenterna fick tillgång till enkäten via individuella internetlänkar på företagets 
internmail, detta säkerställde att enskilda respondenter endast kunde svara en gång på 
enkäten. Enkäten utformades och data till studien samlades in på webbsidan Textalk 
Websurvey, för att sedan exporteras till och analyseras statistiskt i SPSS Statistics. 

För en bättre förförståelse av organisationens verksamhet och dess belöningssystem inför 
analysen av kvantitativ data från enkätundersökningen (Denscombe, 2009), ansåg vi det vara 
lämpligt att samla in kvalitativ primärdata i en semistrukturerad intervju med vice VD och 
HR-chef för det företag som var objektet i studien. Som HR-chef hade denne relevant 
kännedom om verksamhetens strategiska mål och det strategiska perspektivet på 
belöningssystemets utformning, samt hur företaget arbetade för att motivera personal. Vi fick 
också tillgång till internt material som företaget använde som riktlinjer för att bedöma 
individer och belöningars storlek. Denna förståelse och insikt användes för att till viss del 
klargöra utifrån vilken grund respondenterna i enkätundersökningen svarade, samt ge 
möjlighet till djupare analyser av svaren i enkätundersökningen. Vi ansåg detta vara relevant 
då tidigare studiers motstridiga resultat delvis förklarats med att studierna varit kontextuellt 
bundna till bransch, region eller företag (Schmid & Adams, 2008; von Bonsdorff, 2011). 

	
	

 	



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

18 
 

2.3.	Val	av	företag		

Studien genomfördes bland samtliga anställda hos Roxtec International AB i Sverige. Valet 
av företag motiverades först och främst med att Roxtec International AB hade ett omfattande 
belöningssystem där ett flertal av de belöningsformer som vi ämnade studera tillämpades. Vi 
ansåg att detta bidrog till en högre reliabilitet i studien då de svarande hade faktisk erfarenhet 
av hur olika former av belöningar påverkat dem och deras motivation tidigare. Roxtec 
International AB visade också ett stort intresse för denna studie och arbetade aktivt för att 
samtliga av företagets anställda i Sverige skulle ta sig tid till att svara på den enkät som 
studien bygger på. Detta bidrog troligtvis till en högre svarsfrekvens jämfört med att 
genomföra samma enkätundersökning inom ett företag som ej gav oss tillgång till interna 
mailadresser eller aktivt uppmuntrade de anställda till att deltaga i undersökningen.  

2.4.	Insamling	av	data	till	studien	

2.4.1	Enkäten	

Undersökningar där kvantitativ data används, såsom vid en surveyundersökning, har som 
grundläggande syfte att mäta olika faktorer, antingen för att beskriva olika fenomen eller för 
att förklara genom att mäta samband (Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom syftet med denna 
undersökning var att undersöka hur individer upplevde sig vara motiverade av olika former av 
belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer, ansåg vi en metod där data av kvantitativ 
karaktär analyseras vara den mest passande (Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom en 
enkätundersökning har en bred täckning blir sannolikheten hög för att den kvantitativa data 
som samlas in kommer att vara baserad på ett representativt urval (Denscombe, 2009).      

Vårt subjektiva urval, individer som på goda grunder kan antas vara avgörande för 
undersökningen (Denscombe, 2009), var samtliga 158 anställda inom det svenska 
dotterbolaget i Roxtec-koncernen, då dessa individer innefattades i samma belöningssystem 
då anställningen hos Roxtec var gemensam nämnare. Enkätundersökningen genomfördes via 
företagets internmail, efter att vi erhållit en e-postlista över de anställda från Roxtecs HR-
avdelning, vilket säkerställde att respondenterna endast kunde svara en gång var och att 
respondenterna kunde deltaga anonymt. Anonymiteten var viktig för att respektera individers 
integritet, vilket också ökade våra möjligheter till sanningsenliga svar (Denscombe, 2009). Ett 
fåtal nyanställda individer fick svara på enkäten i pappersform, då de inte ännu hade fått 
någon intern mailadress. Eftersom det var av stor vikt för undersökningens resultat och 
reliabilitet att alla enkäter var utformade likadant, gjordes det exakta kopior av 
internetenkäten. Med pappersenkäterna följde ett kuvert för att även dessa respondenter skulle 
ha möjlighet att svara på enkäten anonymt. Vid avslutandet av studien, efter tre veckor och 
två påminnelser, hade 81 individer svarat via internet och 7 individer via pappersenkät, vilket 
innebar en svarsfrekvens på 55,7 %. Vi ansåg detta vara ett godkänt utfall på studien, då 
studien genomfördes i juni då respondenterna börjat gå på semester samt att 
enkätundersökningar ofta har betydligt lägre svarsfrekvenser (Bryman & Bell, 2005). 

Enkätundersökningen innehöll bundna svarsalternativ och utformades till att bestå av 
klassifikationsfrågor samt frågor kring belöningars och andra faktorers effekter på motivation 
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(se bilaga 1). Frågorna besvarades av respondenterna med hjälp av en Likertskala (May, 
2001), vilket innebar att de kunde ange i vilken utsträckning de ansåg sig vara motiverade av 
olika former av belöningar och arbetsrelaterade faktorer samt instämde i ett antal påståenden 
(Bryman & Bell, 2005). Frågorna som gällde belöningars effekter på motivation utformade vi 
utefter relevanta motivationsteorier och olika teorier om belöningssystem för att svara mot 
vårt syfte på ett så bra sätt som möjligt. Dessa frågor exemplifierades utefter de 
belöningsformer Roxtec använde sig utav för att respondenterna skulle kunna relatera till de 
former av belöningar som frågorna gällde. De arbetsplatsrelaterade faktorer som vi valde att 
studera utgick även de ifrån den deduktiva ansatsen, vilket innebär att de faktorer som i detta 
arbete studeras kan relateras till någon av de motivationsteorier som redogörs för i kapitel 3. 

En risk med enkätundersökningar är att frågorna blir dubbeltydiga och därmed lämnar 
utrymme för misstolkningar. Detta försökte vi undvika genom att formulera ickeledande 
frågor så tydligt och enkelt som möjligt, utan dubbla innebörder eller frågeställningar i 
enskilda frågor (Lundahl, 1999). Vi utgick även ifrån Andersens (1998) tumregel att inte 
använda oss av mer än tjugo ord eller högst en bisats i varje enskild fråga. För att säkerställa 
att enkätfrågorna skulle uppfattas korrekt av respondenterna testades enkäten på fem individer 
utanför urvalsgruppen, varefter vissa frågor, påståenden och svarsalternativ justerades, innan 
studien genomfördes (Bryman & Bell, 2005).  

2.4.2	Intervju	

Intervjun (se bilaga 2) innehöll både standardiserade frågor som bestämts på förhand, 
exempelvis frågor gällande företagets strategi, bedömningsgrund och avsikt med belöningar, 
utformade utefter relevanta teorier om belöningssystem och ekonomistyrning, samt frågor 
som gav oss författare möjlighet till fördjupning och utveckling av de svar som gavs (May, 
2001). Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den som blir intervjuad har stora 
möjligheter att utveckla sina idéer och synpunkter, vilket gav oss möjlighet att få kunskap 
angående Roxtecs belöningssystem som vi inte tänkt oss från början (Denscombe, 2009). Med 
Per Mattsons godkännande spelade vi in intervjun, då det gav oss större möjlighet att 
koncentrera oss på vad som sades i intervjun istället för att föra anteckningar, samt för att vi 
skulle kunna återge svaren i intervjun på ett korrekt och fullständigt sätt (Denscombe, 2009). 
Svaren som framkom i intervjun användes för att få en förförståelse kring Roxtecs 
belöningssystem samt möjliggöra en förståelse av individers upplevelse av motivation från 
olika belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer inom företaget. 
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2.5.	Källkritik	

Vår grund i att förhålla oss kritiska till det material som hanterades, litteratur såväl som 
insamlad data, låg i detta arbete i Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängneruds (2007) 
regelverk för att undvika felaktig information och desinformation. Detta regelverk riktar sig 
mot följande fyra kriterier: 

 Äkthet 

 Oberoende 

 Tendens 

 Samtidighet 

I detta arbete strävade vi efter att nå äkthet genom att använde oss av litteratur som fanns på 
Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och därmed bör ha hållit akademisk standard. Övrig 
litteratur, tidigare forskning och artiklar som figurerar i detta arbete var erkända källor som 
hade citerats i annan litteratur eller närliggande forskning. Ambitionen var att använda oss av 
så pass oberoende litteratur som möjligt vilket vi försökte säkerställa genom att bedöma 
källorna utifrån frågan om tendens, vilket hanterar frågan om en teori eller ett påstående 
behöver bekräftas av flera källor för att vara tillförlitlig. Kravet om samtidighet, relevans för 
tiden då studien utfördes, försökte vi uppnå genom att i största möjliga mån använda oss av 
sentida litteratur, i denna studie från 2000-talets början och framåt. Den äldre litteratur som 
trots detta figurerar i denna studie ansåg vi fortfarande vara relevant och lämplig för att svara 
mot syftet.  

2.6.	Självkritik	till	studiens	utformning	

Efter att ha provat vår enkät bland en testgrupp påtalade flera av individerna i testgruppen att 
vissa klassifikationsfrågor framstod som otydliga. Denna otydlighet gällde frågan om 
anställningstid och ålder. Svarsalternativen till frågan om ålder var i den enkät som 
testgruppen fick ta del utav ”18-24 år”, ”25-34 år”, ”35-44 år”, ”45-54 år” och ”55 eller 
äldre”. Till frågan om anställningstid var svarsalternativen ursprungligen ”Mindre än 1 år”, 
”1-2 år”, ”3-5 år”, ”6-9 år” och ”10 år eller längre”. Innan enkäten skickades ut till 
respondenterna i studien begick vi ett misstag då vi justerade dessa frågor för att få dem att 
framgå tydligare, baserat på testgruppens uppfattning. Detta misstag innebar att det till dessa 
två klassifikationsfrågor fanns risk för dubbel grupptillhörighet, då svarsalternativen till dem 
ej längre var gemensamt uteslutande (se bilaga 1).  

Vi anser dock att detta misstag bör ha haft liten påverkan på studien, då 
klassifikationsfrågorna ej hade direkt samband med syftet som var att finna hur olika former 
av belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer ansågs vara motiverande inom en given grupp 
individer, som helhet. Således bör detta misstag ej ha haft stor påverkan på studien eller 
hindrat oss från att nå vårt syfte. 
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Teoretisk	referensram	

I detta kapitel kommer vi att vi att redogöra för klassiska såväl som sentida teorier kring 
motivation. Likheter och olikheter motivationsteorier emellan kommer att tydliggöras och 
läsaren kommer att få en förståelse för begreppet motivation ur olika perspektiv. Vidare 
belyser vi hur belöningens art har kommit att bli ett allt mer centralt forskningsområde som 
direkt avgörande för hur motivationen bland individer påverkas. Därefter redogörs grunderna 
för hur belöningssystem utformas, på vilka grunder individer bedöms och vad 
belöningssystem har för syfte ur ett ledningsperspektiv. Avslutningsvis förklarar vi hur dessa 
teorier kommer att användas för studien och analysen. 

3.1.	Motivationsteorier	

3.1.1.	Motivation	som	behov	

Maslows behovshierarki (Maslow, 1943), som har sitt ursprung i den omfattande 
Hawthornestudien (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006), bygger på att individer 
drivs av att tillfredställa olika behov för att kunna förverkliga sig själva och bli motiverade till 
att ta sig an uppgifter (Bergengren, 2003). Det är en klassisk teori som kommer att redogöras 
då den haft stor betydelse för efterföljande forskning och teorier under andra halvan av 1900-
talet (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Teorin bygger på principen att människor strävar efter 
att tillfredställa sina behov enligt en hierarkiskt kategorisk ordning där behoven klassas i fem 
kategorier, varav den sista kategorin kännetecknar motivation och behov självförverkligande 
(Maslow, 1943).  

Den första kategorin innehåller fysiologiska behov såsom hunger, törst och värme. Vid 
tillfredställelse av dessa grundläggande behov som berör existens och överlevnad strävar 
människor efter trygghet och säkerhet, känslan av att vara fria från hot, angrepp och faror 
vilket kännetecknar behoven i den andra hierarkiska behovskategorin. Den tredje kategorin 
innefattar behov av social samvaro och acceptans, tillhörighet samt gemenskap i grupper 
vilket aktualiseras efter att behoven i de två första behovskategorierna tillfredställts (Maslow, 
1943). Självkänsla, uppskattning och erkännande är centralt i den fjärde kategorin som berör 
de behov människor därefter har av att känna sig värdefulla som individer genom att erkännas 
som en värdefull tillgång i grupper. Den femte kategorin innefattar de behov av personlig 
utveckling av talang och möjligheter som en individ eftersträvar då denne har tillfredställt 
behoven i de fyra första kategorierna. Individen har då viljan och motivation att förverkliga 
sin inneboende kapacitet genom att sträva efter att förverkliga mål, ambitioner och 
möjligheter (Maslow, 1943).  
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Hur behoven upplevs och tillfredställs är individuellt betingat, vilket medför att individer med 
samma förutsättningar i en organisation får sina behov tillfredställda i olika stor utsträckning. 
Ordningsföljden av de olika kategorierna kan i viss mån variera, då individer exempelvis kan 
ha större behov av prestige och status som prioriteras före de sociala behoven. Därför måste 
organisationen som helhet och framförallt de i ledande ställning aktivt arbeta för att förstå och 
underlätta tillfredställelse av de anställdas behov för att kunna motivera anställda (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). För att kunna motivera individer till att prestera bättre måste de först känna 
trygghet i arbetet, få en rimlig lön, känsla av acceptans och förståelse från organisationen 
samt känna en social samvaro (Maslow, 1943). 

3.1.2.	Inre	och	yttre	motivation	

I Herzbergs tvåfaktorteori, vilken är en utvidgning av Maslows behovshierarki, delas 
individers olika behov in i hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, 1987). 
Hygienfaktorerna är kopplade till faktorer kring arbetet medan motivationsfaktorerna relateras 
till själva arbetsuppgiften. Denna kategorisering av behov har gett upphov till en sentida 
dikotomi av belöningar som yttre eller inre motiverande, där yttre motivation är associerat 
med belöningar riktade mot hygienfaktorerna och inre motivation är associerat med 
belöningar riktade motivationsfaktorerna (Bolman & Deal, 2005). Inre motivation innebär att 
något görs på grund av ett genuint eget intresse, medan yttre motivation innebär att något 
endast görs så länge det finns en belöning utfäst för aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). 

 Hygienfaktorer omfattar faktorer som är relaterade till lön och anställningstrygghet 
samt den fysiska arbetsmiljön vilka vid avsaknad kan skapa missnöje, dock varken 
stimulera eller motivera individen (Herzberg, 1987). 

Figur 1. Maslows behovshierarki 
Källa: www.whatishumanresource.com 
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 Motivationsfaktorer relateras till olika former av erkännande, prestation, 
ansvarstagande samt individers upplevelse av arbetsuppgiften och är de faktorer som 
får individer att känna motivation (Herzberg, 1987). 
 

 
 

 
Enligt Herzberg känner individer inte motivation om enbart hygienfaktorerna förändras till det 
bättre, det krävs även att motivationsfaktorer uppfylls för att individer ska bli motiverade 
(Herzberg, 1987). Däremot skapar brister relaterade till hygienfaktorer irritation och hindrar 
individer från att känna tillfredsställelse (Gordon, 2009). Det centrala för tvåfaktorteorin är 
hur individer ”upplever sina arbetsuppgifter, vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
som de ger och hans/hennes upplevelse av att bemästra utmaningarna” (Jacobsen & Thorsvik, 
2008, s 268). Herzberg menade att arbetstillfredsställelse genom frihet och ansvar, utmaningar 
där individer får användning av sin kunskap och kompetens samt hög grad av återkoppling är 
av stor betydelse för individers motivation (Herzberg, 1987).  

Herzbergs motivationsfaktorer har likheter med Maslows två översta behovsnivåer som berör 
självförtroende och självförverkligande. För att ledare ska kunna motivera anställda behöver 
de rikta belöningar som tillfredsställer behov på Maslows övre nivåer eller Herzbergs 
motivationsfaktorer (Gordon, 2009). Både Herzberg och Maslow ser lönen som en mindre 
betydande faktor för motivation, då båda menar att för låg lön skapar missnöje men att en 
tillräcklig eller högre lön i sig inte skapar motivation (Herzberg, 1987).  

Missnöjd  
och 

omotiverad 

Ej missnöjd 
men ej heller 

motiverad 

Nöjd 
och 

motiverad 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Lön 
Sociala relationer 
Anställningstrygghet
Arbetsförhållanden 
Företagets riktlinjer 
Företagspolicy 

Prestationer 
Befordran 
Personlig utveckling 
Beröm/erkännande 
Befogenheter 
Ansvar 

Figur 2. Herzbergs tvåfaktorteori 
Källa: Egen tolkning av Herzbergs tvåfaktorteori (1987) 
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Figur 3. Maslows behovshierarki jämförd med Herzbergs tvåfaktorteori 
Källa: www.whatishumanresource.com 

3.1.3.	Belöningars	kumulativa	värde	och	kontroll	

Self-Determining Theory, vidare benämnt som SDT, utgår ifrån att det råder diskrepans, tack 
vare en dikotomi gällande inre och yttre motivation, bland klassiska motivationsteorier. 
Uppdelningen av motivation i två karaktärer, där en belöning påverkar antingen den inre eller 
den yttre motivationen, beskriver två ytterligheter som antingen framgång eller misslyckande 
(Gagné & Deci, 2005). SDT särskiljer sig allra tydligast mot klassiska motivationsteorier 
genom att frångå denna dikotomi.  

 

Figur 4. Modell för SDT och dess process från ickemotiverad till motiverad 
Källa: Gagné & Deci (2005) 
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Yttre motivation har i SDT en betydligt mindre negativt laddad innebörd och en mer 
dynamisk natur, vilket i modellen beskrivs som fyra former av mer eller mindre kontrollerad 
motivation (Gagné & Deci, 2005). Istället för att stå som motsats till inre motivation är den 
kontrollerade motivationen, som namnet säger, en varierande grad av motivation som befinner 
sig mellan ytterligheterna ickemotivation och inre motivation. Den inre motivationen 
benämns i SDT som autonom motivation vilken kännetecknas av att individer handlar av egen 
vilja eller intresse och har en känsla av valmöjlighet. Detta anses i SDT vara den genuina 
motivation som Herzberg benämner som inre motivation. Tillsammans utgör autonom och 
kontrollerad motivation motsatsen till ickemotivation (Gagné & Deci, 2005). 

Kontroll är ett centralt tema i SDT då den autonomt motiverade individen av egen vilja och 
intresse väljer att utföra en uppgift eller då organisationen med hjälp av en belöning försöker 
kontrollera motivationen för att styra individens beteende (Gagné & Deci, 2005). Materiella 
belöningar antas även i SDT ha negativa effekter på individers motivation under längre tid, då 
de uppfattas som alltför kontrollerande och övervakande. Gagné och Deci (2005) menar dock 
att en mix av belöningar riktade mot den kontrollerade motivationen kan ha ett kumulativt 
värde tillsammans med mindre kontrollerande belöningar, såsom av feedback eller 
erkännande. Det innebär att belöningar som uppfattas som kontrollerande kan förmå höja 
motivationen hos individer om de betraktas som en del av ett belöningspaket där även mindre 
kontrollerande belöningar ingår. 

SDT bygger således på att även det som uppfattas som kontrollerad motivation kan stimuleras 
och utvecklas till autonom motivation. I likhet med Vrooms förväntningsteori menar Gagné 
och Deci (2005) att individens uppfattning av och inställning till en situation är avhängigt för 
vilken form av belöning som är lämplig i ett specifikt sammanhang, liksom att olika 
belöningsformer påverkar individers motivation på olika sätt. Gagné och Deci (2005) menar 
generellt sett att en autonomt motiverad individs motivation lämpligast bevaras genom att 
erkänna och uppmuntra det beteende eller de prestationer som individen representerar, istället 
för att endast använda belöningar i form av högre lön eller bonusar. Självstyrande grupper 
samt möjligheten till att själva planera sitt arbete betraktas i SDT som den i särklass mest 
lämpliga belöningen till redan autonomt motiverade individer (Gagné & Deci, 2005).  

En individ vars motivation kan kontrolleras bör se nyttan, själv kunna relatera till eller förstå 
värdet av en viss insats eller beteende. Med belöningar i form av uppmuntran, feedback, 
erkännande, möjlighet till befordran i kombination med materiella belöningar kan individens 
kontrollerade motivation resultera i autonom motivation. Individen får uppskattning för ett 
visst beteende samtidigt som en materiell belöning påverkar individen mer direkt utanför 
organisationen. Materiella belöningar i sig lämpar sig däremot väl om individen är omotiverad 
till en uppgift, men genom att utfästa en belöning för en punktinsats kan kortvarig motivation 
skapas (Gagné & Deci, 2005). 
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Gagné och Deci (2005) menar att den belöningsform som lämpar sig bäst för en individ 
framkommer efter en process av introjektion1 och identifikation av individens personlighet 
och behov. Belöningen betraktas i SDT som en integration för att påverka individens 
motivation. Det finns en likhet med Vrooms förväntansteori som menar att motivation är 
resultatet från individers förväntningar och hur väl organisationen möter dessa förväntningar. 
I SDT systematiseras detta till en process som faller på ledarrollers och chefsgestalters ansvar 
(Gagne & Deci, 2005). 

3.1.4.	Motivation	enligt	tre	karaktäristiska	grupperingar		

McClelland hävdar, till skillnad från Maslow, att individer har möjlighet att röra sig åt båda 
håll mellan de olika behovsnivåerna om de har behov som de inte lyckats tillfredsställa. 
Exempelvis kan tillfredsställelse av sociala behov vara den mer betydande faktorn för en 
individs motivation även om inte trygghetsbehoven hos individen är tillfredsställda helt och 
hållet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

McClelland påstår att individer agerar utefter tre grundläggande behov (Jacobsen och 
Thorsvik, 2008); 

 I den första gruppen handlar individer utifrån behovet av makt. Dessa individer drar 
sig till situationer som kan ge dem prestige och status, då de siktar mot ledande poster 
i organisationer. 

 Individer i den andra gruppen agerar utifrån behov av samhörighet och har stort behov 
av vänskap samt social grupptillhörighet. De har även en stor önskan att vara 
omtyckta, vilket leder till att de undviker att utsättas för kritik och helst ställer sig 
utanför konflikter. Denna grupps behov har stora likheter med Maslows sociala 
behovsnivå. 

 Den tredje gruppen individer har främst ett behov av att prestera, vilket medför att 
dessa individer hela tiden önskar göra något som är bättre än det de gjort tidigare. De 
känner sig dragna till utmaningar och situationer som kräver eget ansvar, de vill nå 
resultat, känner rädsla för att misslyckas och vill ha snabb feedback. De är inte 
intresserade av att uppfattas som samarbetsvilliga eller tillmötesgående av 
omgivningen, utan är främst intresserade av att tillfredsställa sina egna mål för arbetet. 
Behovet av att prestera har likheter med Maslows två övre behovsnivåer som berör 
självförtroende och självförverkligande. 

McClelland menade att även om dessa grundbehov är inlärda hos individer, finns det 
möjligheter för individer att förändras genom träning. Dock har prestationsteorin fått kritik för 
att den varken tar hänsyn till yttre faktorer, exempelvis arbetsmiljö, eller kulturella skillnader 
mellan grupper (Eriksson-Zetterquist et al, 2006).      

                                                 
1Introjektion är en term inom psykologin vilken bland annat används för att beskriva hur en individ identifierar 
andra individers behov genom att själva försöka ikläda sig de känslor eller egenskaper som finns hos dessa 
personer. I denna mening bygger termen på att identifikation av individers behov sker genom att se och skapa sig 
förståelse av personers omgivning utifrån deras perspektiv. 
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3.1.5.	Individers	förväntningar	

Enligt Vroom är det inte tillräckligt att enbart tillfredsställa behov i sig för att individer ska 
motiveras. Han menar att det är först när individer förväntar sig och ser möjligheter att uppnå 
vissa resultat som dessa individer känner en vilja att prestera och motivation för uppgifter 
växer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Förväntansteorin har sammanfattats i en motivationsformel (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 
266); 

 ”Valens (värdering av ett resultat) x Förväntan om att det man gör leder till resultat = 
Motivation” 

Denna motivationsformel kan beskrivas med att individers motivation kommer ur ett 
multiplikativt förhållande mellan valens och förväntan. Valens står för hur individer 
värdesätter och önskar den belöning som kopplas till ett visst resultat eller ett mål. Med 
förväntan menas att individer måste se ett tydligt samband mellan sina egna insatser och 
resultat, samt ha en tro på att de faktiskt kommer att kunna nå detta resultat (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Även belöningen måste ha en tydlig och logisk koppling till ett uppnått 
resultat och upplevas som en konsekvens av individers insatser och beteenden (Vroom, 1995). 
Således är det av stor betydelse att individer sätter ett högt värde på resultatet av prestationer 
och utlysta belöningar, samtidigt som de har en hög tilltro till att den prestation de utför 
faktiskt förmår att nå ett önskat resultat. På dessa grunder kan motivation växa, då individer 
med självförtroende aktivt arbetar med att nå ett av organisationen förväntat resultat 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

Vroom (1995) påpekar nödvändigheten av att ledningen i en organisation kan få individer att 
värdera resultatet av en uppgift högt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationer idag 
investerar stora resurser på utbildning bland anställda för att öka deras förmåga att nå 
förväntade resultat. Av denna anledning är det också oerhört viktigt att ledningen förmår 
individer att värdesätta resultatet av den aktuella utbildningen, vilket kan göras genom att 
förankra organisationens mål och visioner bland de anställda för att tydliggöra hur ny kunskap 
kan rusta individer till att nå bättre resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Förväntansteorin bygger på antagandet att individer presterar mer om de anser belöningen 
vara värdefull för dem själva, vilket framgår av det multiplikativa förhållandet mellan valens 
och förväntan. Organisationer bör därför kartlägga vilka belöningar individer värderar högst 
för att skapa arbetstillfredsställelse och motivation bland individer (Vroom, 1995).  
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3.1.6.	Individens	totalupplevelse	av	arbetsuppgift	och	arbetsplats 

En av de mest inflytelserika modeller som behandlar frågan hur organisationer kan öka 
individers motivation, med hjälp av organisatoriska faktorer, är Hackman och Oldmans Job 
Characteristics Model (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Denna modell används till att analysera 
organisationers befintliga arbetssituation och hantera de faktorer som för individers 
motivation upplevs som otillfredsställda. Modellen används på så sätt för att ta fram riktlinjer 
för att hantera dessa problem och identifiera de insatser som behövs för att öka motivationen 
bland individer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt Hackman och Oldman är individers 
tillfredsställelse och prestation relaterad till ”vissa kritiska psykologiska tillstånd” (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008, s 275). Om individer upplever dessa kritiska tillstånd kommer detta bidra 
till ökad trivsel, motivation samt en god kvalitet på individers arbete.  

De tre kritiska psykologiska tillstånd som individens motivation i arbetet är beroende av är 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008); 

 att arbetsuppgiften känns meningsfull för individer  

 att arbetsuppgiftens resultat uppfattas som individers personliga ansvar  

 förmågan att värdera arbetsuppgiftens resultat, vilket bygger på individers kunskap för 
arbetsuppgiften 

Hackman och Oldman menar att dessa psykologiska tillstånd påverkas av arbetsuppgiftens 
egenskaper. Dessa egenskaper berör faktorer såsom arbetsuppgiftens variation ifråga om krav 
på individens kunskaper och kompetens, om uppgiften har betydelse för organisationen samt 
om individen får direkt reaktion i form av återkoppling och feedback för sitt utförda arbete, så 
kallad kunskap om resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Egenskaperna hos arbetsuppgiften 
är i sin tur beroende av organisationsstrukturen, vilket innebär att individers motivation kan 
förstärkas med hjälp av organisationsstrukturer. Exempel på sådana strukturer som möjliggör 
anställdas kontakt med kunder för att på så sätt få möjlighet till en direkt återkoppling från 
den som slutligen värderar utfört arbete externt, delegering av ansvar, kombinationer av olika 
uppgifter samt utformning av system som möjliggör feedback från ledningen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008).  

Hackman och Oldman menar att individer motiveras på olika grunder, där vissa motiveras av 
att organisatoriska egenheter såsom relationen till kollegor och ledning eller möjligheten till 
belöningar. Andra individer har ett stort behov av att växa på arbetet och kontinuerligt 
utvecklas genom lärande, vilka stimuleras av utmaningar och variation i arbetet eller 
möjligheten till befordran. Den tredje fraktionen individer motiveras av att de har kunskap 
och färdigheter som bidrar till goda prestationer, vilket poängterar deras behov av gedigen 
kunskap och kompetens för att nå förväntade resultat. Motivation betraktas i denna teori som 
resultatet av en effektiv integration av psykologiska tillstånd, arbetsuppgifters egenskaper och 
organisationsstruktur, vilket antas vara avgörande för motivation oavsett på vilken grund 
individer främst motiveras (Eriksson-Zetterquist et al, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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3.2.	Belöningssystem	

3.2.1.	Belöningssystem	som	styrmedel	

Merchant och Van der Stede (2012) menar att fundamentet för en organisation bygger på att 
utforma en strategi som klargör vad ska göras, hur det ska göras, för vem det ska göras och 
när det ska göras. Det beskrivs som en komplex process då organisationen måste balansera sitt 
ansvar mot ägares, långivares, anställdas, kunders, leverantörers och samhällets intressen. 
Strategin kommer att vara avgörande för verksamheten då den formar individers uppfattning 
om vad organisationen symboliserar och värderar (Merchant & Van der Stede, 2012). Nilsson, 
Olve och Parment (2010) poängterar betydelsen av denna symbolik och dessa värderingar 
genom att använda metaforen organisationens själ för att beskriva dem. 

Armstrong (2002) menar att det finns en tydlig hierarki där organisationen utgår ifrån sin 
strategi för att i första hand tillgodose ägares och kunders förväntningar och behov. Med hjälp 
av olika styrmedel förverkligas de mål som formulerats för att svara mot dessa gruppers 
förväntningar och behov. Olve och Samuelson (2008) menar att ordet styrning inom 
företagsekonomi används brett för att definiera de åtgärder som används för att nå bestämda 
verksamhetsmål. Olika former av belöningssystem är styrmedel som riktas direkt mot 
organisationens medlemmar, då belöningar används för att attrahera och behålla medarbetare 
samt att få anställda att arbeta i linje med företagets strategier mot dess formulerade mål 
(Armstrong, 2002; Olve & Samuelson, 2008). Denna form av styrmedel har blivit allt 
vanligare sedan 1990-talet och har som syfte att generera bättre resultat genom att kontrollera 
de anställdas beteenden i organisationer (Merchant & Van der Stede, 2012). Nilsson et al 
(2010) menar att denna form av kontroll av verksamheter växte fram för att möta 
konkurrensen i ett allt mer informationsintensivt företagsklimat i och med globaliseringen.  
Resultatstyrning med hjälp av belöningar till anställda var ursprungligen riktade mot de 
individer som hade någon form av beslutsrätt och ansvar för att nå ett resultat, snarare än att 
utföra en specifik uppgift (Merchant & Van der Stede, 2012).  
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Armstrong (2002) menar att ett belöningssystem fyller sex funktioner ur ett 
ledningsperspektiv: 

 Underlätta rekrytering av, behålla och motivera högt kvalificerad personal. 

 Fylla en funktion i kommunikation av värderingar, prestationer, standarder och 
förväntningar inom en organisation. Balanserade styrkort och belöningssystem 
tydliggör organisationers mål och värderingar, vilket gör det lättare för individer att 
förstå vad som förväntas av dem (Merchant och Van der Stede, 2012). 

 Uppmuntra beteenden som kan komma att bidra till att en organisation når 
formulerade mål och återspegla kritiska framgångsfaktorer i balanserade styrkort som 
exempelvis kundnöjdhet, finansiella mål eller processer. Med detta menas att 
organisationer ska identifiera kritiska framgångsfaktorer och belöna de prestationer 
eller beteenden som främjar målen. 

 Underlätta organisationsförändringsprogram som berör kultur, processer och struktur. 

 Tillfredsställa ägares behov och förväntningar. 

 Tillhandahålla värde till marknaden.

 Affärsstrategi. 

 Personalpolicy. 

 Rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade, 
motiverade och engagerade individer. 

 Belöningsstrategi. 

 Identifiera organisationens behov och vilja att 
betala för att tillfredsställa dessa behov. 

 Uppmuntra och stödja önskat beteende hos 
individer. 

 Utveckla och behålla konkurrenskraftiga 
belöningsformer som tilltalar och håller kvar 
kvalificerade individer inom organisationen. 

 Utveckla ett system som med en kombination 
av olika belöningar svarar mot organisationens 
och individers behov. 

Figur 5. Utveckling av belöningsstrategi 
Källa: Fritt översatt från Armstrong (2002) 
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 Stödja förverkligandet av en organisations nyckelvärden som berör kvalitet, 
kundnöjdhet, samarbete, innovation och flexibilitet.  

 Få avkastning på det kapital som investeras i form av belöningar bland personal. Alla 
belöningar förväntas addera ett värde till organisationen i form av exempelvis ökad 
omsättning, förbättrat resultat, större kundnytta, ökad trivsel på arbetsplatsen, högre 
effektivitet eller bättre samarbete inom organisationen. 

3.2.2.	Resultatmätning	av	belöningssystem	

För att det ska vara meningsfullt att använda belöningssystem som ett strategiskt verktyg 
behöver belöningssystemet innehålla mätbara faktorer vilka är viktiga för organisationen att 
vårda och som är möjliga för individen att påverka (Nilsson et al, 2010). Olve och Samuelson 
(2008) anser att ett belöningssystem ska vara så enkelt som möjligt och endast innehålla ett 
fåtal tydliga nyckeltal vilka följs upp och belönas på regelbunden basis. Det ska också vara 
möjligt för samtliga i organisationen att förstå vilka nyckeltalen är och att de kan relatera sina 
egna insatser till dessa nyckeltal. Olve och Samuelson (2008) påstår att det är av största vikt 
att organisationen har klart för sig hur det som mäts främjar målen, då individer anpassar sig 
till det beteende som premieras även om detta beteende inte leder till att organisationen når de 
formulerade målen, ”what you measure is what you get” (Merchant & Van der Stede, 2012, s 
33). 

Nyckeltalen i belöningssystem varierar mellan organisationer, då dessa beror på den strategi 
som organisationen har valt och vilka faktorer som organisationen värderar. Kombinationen 
av finansiella och icke-finansiella mått präglas av ledningens styrfilosofi och hur de är 
lämpliga i en viss miljö (Nilsson et al, 2010). Eftersom anställda styrs av de mått som 
premieras i belöningssystemet får dessa en betydande påverkan på de anställdas beteende 
inom organisationen, vilket innebär att måtten ska baseras på de prestationer som ledningen 
anser vara betydelsefulla för verksamheten (Olve & Samuelson, 2008). Som exempel bör en 
organisation som vill öka lönsamheten använda räntabilitet på eget kapital som finansiellt 
nyckeltal för bedömning av de prestationer som ska belönas. Olve och Samuelson (2008) 
menar dock att ensidigt användande av endast ekonomiska nyckeltal leder till en kortsiktighet 
där individer strävar efter att maximera sin bonus för stunden. Ickefinansiella nyckeltal såsom 
produktkvalitet, kundnöjdhet och innovationsförmåga skulle kunna utgöra ett komplement i 
det tidigare exemplet för att justera belöningen från trender eller konjunkturer och därmed 
tydliggöra personalens faktiska insatser. Kombinationen av finansiella och ickefinansiella 
nyckeltal för bedömning av insatser antas påverka individers beteende över längre tid (Olve & 
Samuelson, 2008). 

3.2.3.	Bedömning	av	individers	prestationer	

Ett belöningssystem bör utformas till att uppmärksamma alla individer i en organisation för 
att framstå som rättvisa, men det är viktigast att premiera de individer som kommer att ha 
allra störst påverkan på organisationens resultat och målförverkliganden (Hume, 1995). Vid 
värdering av en individs prestationer bedöms det hur väl denne individ först och främst 
arbetar i linje med organisationens formulerade mål och värderingar, vilket ursprungligen 
ledningen har som ansvar att möjliggöra genom att kommunicera dessa mål och värderingar 
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till individen (Hume, 1995). Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att det även är ledningens 
ansvar att bistå med stödelement, exempelvis materiella resurser och utbildning, för att 
individen ska ha en relevant grund att bedömas utifrån. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att individer presterar bättre om de är medvetna 
om vad som exakt förväntas av dem för att få en utlyst belöning. Merchant och Van der Stede 
(2012) poängterar, även de, vikten av tydlig kommunikation kring mål och förväntningar från 
ledningen, då individer som ombeds göra sitt bästa eller anstränga sig bättre sällan förändrar 
sina beteenden. Individers prestationer i ett belöningssystem kan ske på samma grund: absolut 
eller relativ bedömning (Merchant & Van der Stede, 2012). Den absoluta bedömningen 
bygger på att individer som åstadkommit ett specifikt resultat erhåller en belöning. Absolut 
bedömning antas höja motivationen bland individer då dessa förstår och kan relatera till den 
insats som krävs för att nå belöningen. I den relativa bedömningen jämförs individernas 
prestationer mot varandra, den individ som presterat bäst också är den som blir rikligast 
belönad (Merchant & Van der Stede, 2012). Relativ bedömning är problematisk genom att det 
uppmuntrar till ett kortsiktstänk, till exempel vid provision där individer fokuserar på 
säljvolymer istället för lönsamhet eller kundnytta, och konkurrens inom organisationen 
(Armstrong, 2002). Absolut och relativ bedömning återfinns även på systemnivå där 
belöningar till en hel organisation kan baseras på absoluta nyckeltal, såsom mål för 
omsättning och rörelseresultat, eller relativa nyckeltal, såsom marknadsandel relativt en viss 
konkurrent (Olve & Samuelson, 2008). 

Bedömning av individers prestationer sker utifrån två övergripande principer: den objektiva 
bedömningen och den subjektiva bedömningen (Marchant & Van der Stede, 2012). 
Alternativen är lämpliga i olika sammanhang beroende på individers funktion och ansvar i 
organisationen. Merchant och Van der Stede (2012) menar att den objektiva bedömningen är 
lämplig för att bedöma hur väl en beslutsfattande individ, exempelvis en chef som ansvarar 
för ett resultat, har presterat under en gången period. Relevanta faktorer för objektiv 
bedömning kan vara nyckeltal såsom organisationens marknadsandel, rörelseresultat, 
finansiella ställningar eller aktievärde. Perception ligger till grund för den subjektiva 
bedömningen, då en individ utvärderar hur väl en annan individ har presterat under en gången 
period (Merchant & Van der Stede, 2012). Den subjektiva bedömningen berör frågor såsom 
hur väl en individ samarbetar med sina medarbetare, förmår att utvecklas i linje med 
organisationen eller ta till sig värderingar och förkroppsliga önskat beteende. Den subjektiva 
bedömningen är något mer problematisk och öppen för tolkning än den objektiva 
bedömningen, då exempelvis en dispyt mellan den anställde som utvärderas och den chef som 
bedömer den anställde kan påverka bedömningen till den anställdes nackdel (Merchant & Van 
der Stede, 2012). Trots att individer i en organisation, utefter funktion i organisationen, 
bedöms efter olika värderingar och nyckeltal så bör all form av värdering av individuella 
prestationer grundas i en kombination av subjektiva och objektiva bedömningar. Individens 
prestation i sig värderas då av någon annan samtidigt som organisationens totala prestation 
vägs in bedömningen, vilket sker genom viktning av bedömningsgrunderna beroende på 
individens funktion och ansvar (Merchant & Van der Stede, 2012). 
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3.2.4.	Ekonomiska	belöningar	

Belöningar har som syfte att motivera individer till att stanna kvar och prestera inom en 
organisation eller skapa ett incitament för individen att fortsätta engagera sig i organisationen 
(Merchant & Van der Stede, 2012). Traditionellt sett är ekonomiska belöningar de vanligaste 
formerna av belöningar, men de har en dubbel natur då individer från början söker sig till 
organisationer i syfte att tjäna pengar (Armstrong, 2002).  

“Employees work for money and also for other rewards, but, on the whole, they will not work 
without money.” (Thorpe & Homan, 2000, s 94) 

Merchant och Van der Stede (2012) generaliserar ekonomiska belöningar till att täckas i tre 
kategorier: prestationsbaserade löneökningar, kortsiktiga incitament och långsiktiga 
incitament. Prestationsbaserade löneökningar har ett betydande värde för individer av den 
anledning att det är återkommande belöningar som oftast varar över flera år, samtidigt som 
det är sällsynt att löner sänks. Individen vänjer sig vid den återkommande belöningen, men i 
och med att en högre lön oftast medför ett större ansvar och högre förväntningar på individen 
måste denne fortsätta att högprestera för att behålla belöningen (Merchant & Van der Stede, 
2012). Bonusar, provision och ackord utgör exempel på kortsiktiga incitament som direkt 
premierar de individer som presterat något utöver det förväntade under en gången period. Det 
kan även kallas för prestationsbaserad lön som betalas ut inom ett år efter det att prestationen 
skett. Dessa former av belöningar används av organisationer för att uppmuntra extraordinära 
insatser bland de anställda och medför mindre finansiella risker än vid användande av förhöjd 
fastlön för att förmå individer till att högprestera (Merchant och Van der Stede, 2012). 
Långsiktiga incitament är belöningar som riktas mot de individer som bidrar till att en 
organisation kan skapa långvariga värden. Principen bygger på att individens prestationer 
värderas under en längre tid än ett år och belöningen sker oftast i form av aktier eller annan 
form ägandeskap. Som aktie- eller delägare får individen ytterligare ett personligt incitament, 
förutom anställningen i sig, till organisationens fortsatta framgång. Dessa former av 
belöningar berör oftast de individer som sitter i eller nära ledningen, vilket förklaras av att det 
är organisationens långvariga strategiska beslut som påverkar organisationens framgångar 
(Merchant & Van der Stede, 2012). 

3.3.	Teoretisk	tillämpning	i	detta	arbete	

De motivationsteorier som redogjorts för i kapitel 3.1. ligger till grund för den enkät som 
studien bygger på, då vi avser att undersöka hur dessa teoriers innebörder stämmer överens 
med individer i verkligheten. Avsikten med att använda dessa teorier som grund för enkäten 
är att undersöka dels hur individer anser olika former av belöningar vara motiverande samt 
hur arbetsplatsens, arbetsuppgiftens och den sociala tillvarons egenskaper påverkar individers 
motivation på en arbetsplats. Enkätfrågorna har formulerats utefter vår tolkning av teorierna, 
vilket med vår begränsning om maximalt trettio frågor, inneburit att vi prioriterat de delar av 
teorierna som vi ansett vara mest väsentliga för att kunna svara mot vårt syfte. Således 
kommer ingen av dessa nämnda teorier att djupgranskas, utan vi kommer på ett övergripande 
sätt använda dem för att analysera respondenternas svar. 
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Kapitel 3.2 berör främst strukturella frågor och belöningsstrategier relaterade till 
belöningssystem och kommer att ligga till grund för intervjun. Med intervjun har vi som 
avsikt att ge eventuella förklaringar eller delförklaringar till respondenternas 
ställningstaganden i enkäten utifrån hur det aktuella belöningssystemet är utformat. Med 
denna teori, vilken rör sig i gränslandet där ekonomistyrning möter motivation bland 
individer, avser vi även att presentera åtgärder eller förslag på struktur vilka vi utifrån denna 
studie anser vara väsentliga för att med ett belöningssystem kunna öka motivation bland 
individer. Hur denna del av teorin tillämpas eller vilka delar som kommer att vara väsentliga i 
analysen är således högst beroende av hur respondenterna svarar på enkäten.  
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Empiri		

I detta kapitel gör vi först en beskrivning av det företag som varit objekt i studien, samt det 
belöningssystem som företaget använde sig utav. Därefter följer en kort beskrivning av vår 
urvalsgrupp samt förklaringar till de val vi gjort under sammanställningen av data från 
undersökningen. Efter att läsaren har fått väsentlig kunskap om företaget, belöningssytemet 
och urvalsgruppen presenterar vi hur denna urvalsgrupp ansåg sig motiveras av olika former 
av belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer. Med hjälp av medelvärden presenterar vi 
resultatet för hur den samlade populationen svarade på enkäten och vi lägger också fram de 
signifikanta samband och skillnader vi fann i data från undersökningen. 

4.1.	Objektet	i	studien,	Roxtec	International	AB	

Roxtecs bakgrund och affärsidé kommer att beskrivas kortfattat utifrån moderbolaget Roxtec 
AB:s årsredovisning från juli 2010 till juni 2011 (Roxtec, 2011) och företagspresentationen på 
Roxtecs hemsida (Roxtec, 2010). Därefter redogörs belöningssystemet utifrån företagets 
interna kompendium, Compensation and benefits guidelines (Roxtec, 2012a), vilket används 
för att belöna personal inom koncernen. Beskrivningen av företagets belöningssystem baseras 
även på en intervju med Per Mattsson2. Denna intervju svarade främst på frågor kring 
belöningssystemets utformning, koppling till företagets strategiska mål och hur individers 
prestationer bedöms och värderas inom det studerade företaget.  

4.1.1.	Roxtecs	bakgrund	och	affärsidé	

Roxtec grundades av den lokale entreprenören Mikael Blomqvist i Karlskrona 1990. Ett 
patent för modulbaserade tätningar låg till grund för företaget som efter fyra verksamma år 
hade etablerat sig som en världsledande leverantör av modulbaserade tätningar (Roxtec, 
2010). Företaget har haft en snabb tillväxt och är idag en koncern där moderbolaget Roxtec 
AB:s huvudägare är Mellby Gård Holding AB via holdingbolaget Roxtec Holding AB. 
Huvudkontoret och den Sverigebaserade delen av koncernen, Roxtec International AB, är 
fortfarande placerad och verksam i Karlskrona (Roxtec, 2011). Koncernen har över 
femhundra personer anställda totalt, varav cirka hundrasextio arbetar i Karlskrona med 
forskning och utveckling, testlaborationer, tillverkning, logistik och support. Roxtec AB 
representeras i skrivande stund på ett åttiotal nationella marknader via dotterbolag, 
återförsäljare och distributörer. Koncernens sju kärnvärden är att vara marknadsledande, ha 
hög kundtillfredsställelse, tillit från kunderna, global närvaro, vara flexibla, lönsamt alternativ 
för kunderna och enkelhet gällande användning av produkter och kommunikation (Roxtec, 
2010).  

Affärsidén bygger ursprungligen på ett patent för produkten Multidiameter som används vid 
kabel- och rörgenomdragningar. Produkten är anpassningsbar för olika dimensioner och 
används för att isolera mot eld, vatten, gas, damm, elektromagnetism, explosioner och 
skadedjur. Koncernen har numera 285 registrerade patent relaterade till kabel- och 
rörtätningar som används för att skydda människor och investeringar från skador. De primära 

                                                 
2 Vice VD och global HR-chef, Roxtec AB 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

36 
 

marknadssegmenten är telekomindustrin, OEM-företag, byggnationsindustrin, kraftindustrin, 
marinen samt olja- och gasindustrin. Produkternas styrka sägs vara att de är snabba och enkla 
att installera samt att Roxtec strävar efter ett nära samarbete med sina kunder där produkterna 
modifieras efter kundernas behov. Produkterna marknadsförs som ett koncept då företaget 
erbjuder utbildning för installation av produkterna och tjänster som berör design och 
planering av objekt. Roxtec AB:s mål är hög tillväxt och ökade marknadsandelar med en 
strategi som bygger på global närvaro för att säkerställa korta och pålitliga leveranstider av 
säkra och lättanvända produkter till kunderna (Roxtec, 2010). 

4.1.2.	Roxtecs	belöningssystem	

Roxtec International AB har ett komplext belöningssystem, innehållande både ett flertal 
ekonomiska belöningar, som baseras på individuella, gruppers eller företagets totala 
prestationer i olika kombinationer, samt olika former av förmåner. Riktlinjer för företagets 
belöningssystem, som finns beskrivna i företagets Compensation and benefits guidelines 
(Roxtec, 2012a), har tagits fram under de senaste åren och används inom samtliga bolag i 
Roxteckoncernen för att få struktur och konsekvens globalt i det strategiska arbetet mot 
företagets mål. Belöningssystemet och dess riktlinjer syftar till att kommunicera företagets 
förväntningar på resultat, förbättra produktiviteten i företaget samt uppmärksamma 
bidragande insatser till företagets framgångar (Roxtec, 2012a). Roxtecs syfte med 
belöningssystemet är att företagets mål ska nås och att belöningarna är en drivkraft för att få 
samtliga anställda att arbeta mot gemensamma mål. Belöningssystemet beskrivs dock som en 
del av en helhet i det strategiska arbetet där de andra delarna är arbetsmiljö, arbetsinnehåll och 
sociala faktorer. HR-chefen för företaget påstår under intervjun att denna helhet bidrar till 
anställdas trivsel, vilket anses vara högst väsentligt för företagets ambition att vara en 
attraktiv arbetsgivare.  

I företagets Compensation and benefits guidelines (Roxtec, 2012a) beskrivs belöningar som 
en väsentlig faktor för individers motivation på en arbetsplats, vilket under intervjun beskrivs 
som fundamentet för att skapa vinnar-vinnarförhållanden inom organisationen där både 
företaget och anställda får långvariga fördelar. Belöningar och förmåner är samtidigt en av 
Roxtecs största kostnader som hela tiden måste vägas mot det mervärde som motivation 
resulterar i och det måste finnas en balans där kostnader för belöningar vägs mot effekterna 
från systemet och individers trivsel. För att stämma av balansen av kostnader och värde följer 
företaget upp det gemensamma belöningssystemet varje månad.  

HR-chefen menar att de ekonomiska belöningarna samt de förmåner företaget erbjuder 
gemensamt har ett kumulativt värde och han anser att dessa tillsammans utgör grunden för 
motiverad personal. Det kumulativa värdet präglar personalpolicyns utformning som därför 
består av både ekonomiska belöningar och icke-ekonomiska förmåner. En av 
belöningssystemets ekonomiska belöningar är individuell lön, vilken bedöms utefter specifika 
riktlinjer som bygger på den enskildes prestation samt företagets position på marknaden 
(Roxtec, 2012a). Den individuella löneökningen granskas en gång om året i samband med 
medarbetarsamtalet mellan den anställde och dess närmaste chef, vilket syftar till att utforma 
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och utvärdera individuella mål för varje anställd samt tydliggöra de förväntningar som 
företaget har på den anställde.  

Varje anställd hos Roxtec har egna individuella mål som utvärderas på medarbetarsamtalet 
varje år. Dessa mål beskrivs i intervjun som antingen hårda, såsom utökat ansvar, eller mjuka, 
som kan vara att öka sin kompetens inom ett område. I dessa medarbetarsamtal har även den 
anställde möjlighet att bedöma hur den närmsta chefen har underlättat förverkligandet av den 
anställdes individuella mål samt fungerat i den vardagliga verksamheten. Dessa löpande 
utvärderingar i vertikala led inom organisationen utgör bedömningsgrund för individuella 
löner. Under vår intervju med HR-chefen poängterar denne att ”inget är så lätt att skapa 
missnöje med som med löner. Det viktiga är att spelreglerna är klara från början för det finns 
ingen människa på denna jord som helt objektivt kan bedöma om en annan person har rätt 
lön” (Per Mattsson, 2012-06-14). Under intervjun betonas även betydelsen av kommunikation 
då det liknas vid ett instrument med vilket mål, förväntningar och normer blir kända för alla 
berörda aktörer. 

Den systembaserade bonus som används inom Roxtec baseras på nyckeltal för lönsamheten i 
hela koncernen och dess marknadsattraktivitet. Eftersom bonusen baseras på hela företagets 
resultat uppmuntrar detta, enligt HR-chefen, till ett globalt samarbete där alla anställda bidrar 
till en helhet. Systembaserad bonus till samtliga anställda betalas ut en gång om året utefter 
det koncernen gemensamt presterat under det gångna året och det är först då bokslutet är klart 
som det står klart hur mycket bonus det blir till var och en i organisationen. Dock betalas 
bonusen ut i juni månad med syfte att förhöja värdet på semestern för var och en. Utöver den 
systembaserade bonusen har också anställda på nyckelpositioner i företaget en individuell 
bonus som baseras på den anställdes prestation och uppskattade förmåga att utvecklas vidare. 
Storleken på deras individuella del av bonusen varierar mellan olika positioner i företaget 
samt på de olika dotterbolagen runt om i världen. 

Lager- och produktionsavdelningarna skiljer sig från övriga avdelningar i det studerade 
företaget då de har gruppbaserad bonus vilken baseras på nyckeltal som berör effektivitet och 
kvalitet. De anställda på dessa avdelningar har möjlighet att tjäna extra beroende på hur väl 
arbetet blir utfört oavsett koncernens samlade prestationer. På liknande sätt används 
individuella mål för säljare inom organisationen, vilka arbetar på provision och vars 
bedömningsgrunder för belöningar är oberoende av koncernens totala prestationer. Under 
intervjun beskrivs denna utformning fungera som en stark drivkraft för att dessa säljare ska nå 
sina individuella mål, men det påpekas även att provision medför risker för att säljarnas mål 
kan fokuseras i så pass stor utsträckning att deras individuella prestationer ej överensstämmer 
med övrig verksamhet. 

Förutom ekonomiska belöningar använder Roxtec också ett flertal förmåner såsom 
aktivitetsersättning för friskvård, fribiljetter till evenemang, föreläsningar, rabatt på glasögon 
till de anställda, gratis hälsokontroll, kvalificerad pensionsrådgivning samt utökad flextid 
(Roxtec, 2012b; Per Mattsson, 2012-06-14). Dessa förmåner beskrivs under intervjun vara 
väsentliga för att individer inom verksamheten ska kunna uppleva motivation, då ensidigt 
användande av ekonomiska belöningar påstås ha liten effekt på motivation såväl som 
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prestationer. Dock skiljer sig förmånerna från övriga belöningar på så vis att varje dotterbolag 
definierar dessa utefter sitt eget lands regler och praxis. Denna anpassning beskrivs som 
nödvändig på grund utav att kulturella skillnader påverkar vilka effekter belöningar och 
förmåner har på anställdas motivation världen över. Belöningsstrategin för koncernen bygger 
på att med en kombination av ekonomiska belöningar och förmåner möjliggöra motivation 
bland anställda inom koncernen. 

De anställdas personliga mål och koncernens framgångar utgör tillsammans 
bedömningsgrunden för belöningar till anställda inom Roxtec International AB, vilket innebär 
en kombination av subjektiv och objektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen utgår 
ifrån hur väl en anställd har uppfyllt sina personliga mål medan den objektiva bedömningen 
följer ekonomiska nyckeltal, vilka är relaterade till koncernens gemensamma framgångar och 
resultat.  

4.2.	Urvalsgruppen	

Urvalsgruppen för denna studie var Roxtec-koncernens samtliga 158 anställda i Sverige, vilka 
arbetar inom dotterbolaget Roxtec International AB. Av dessa 158 personer svarade 88 på 
enkäten, vilket innebar en svarsfrekvens på 55,7 %. Urvalsgruppen bestod av män och 
kvinnor inom olika åldrar med varierande utbildningsnivåer, lönenivåer, anställningstid, 
befattningar och ansvarsområden. Analysen kommer att bygga på hur Roxtec International 
AB:s avdelningar som helhet har svarat på enkäten, vilket inkluderar såväl säljare som 
anställda inom produktion, lager, administration och ledning. Svaren från enskilda 
avdelningar kommer således ej att redovisas, då detta med tanke på vår relativt lilla 
population hade kunnat utgöra ett hot mot respondenternas anonymitet.  

4.3.	Resultat	från	undersökningen	av	belöningar	

I enkäten fick respondenterna ta ställning till hur de ansåg sig motiveras av olika former av 
belöningar under längre tid än ett år, Merchant och Van der Stedes (2012) definition på 
långsiktigt incitament. Svarsalternativen i enkäten var konstruerade med hjälp av en 
Likertskala (May, 2001) där 1 stod för ”Inte alls motiverande”, 5 stod för ”Mycket 
motiverande” samt ett sjätte alternativ för dem som inte ville eller kunde svara på frågan, ”Vet 
ej” (se bilaga 1). För att hålla oss inom våra avgränsningar och inte frångå syftet valde vi att 
formge Likertskalan utan något alternativ för motsatsen till motiverande, då vi i denna studie 
ej undersöker hur belöningar eventuellt kan ha negativa effekter på individer eller motivation. 
All data har hanterats statistiskt i SPSS Statistics vilket möjliggjort för oss att med hjälp av t-
tester, anova-tester och post hoc-tester finna signifikanta skillnader (P<0,05) i 
respondenternas svar med ålder, kön, utbildningsnivå, anställningstid och lönenivå som 
avgörande faktorer. Det visade sig endast finnas väsentliga skillnader mellan kön och mellan 
utbildningsnivåer, vilka kommer att presenteras. I studien har vi även använt oss av Pearsons 
R för att mäta korrelationer mellan olika former av belöningar och/eller arbetsplatsrelaterade 
faktorer. Det är viktigt att klargöra att dessa korrelationer inte uttrycker några former av 
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kausala samband, utan endast visar på statistiska samband och i vilken utsträckning två 
värden förklarade varandra i studien. 

Tabell 1. Förklarande data till samtliga studerade belöningar 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Individuell_Lön 88 2 5 4,14 ,925 
Ackord 64 1 5 1,87 1,106 
Provision 70 1 5 2,77 1,310 
Bonus 88 2 5 4,23 ,798 
Ägandedel 81 1 5 3,62 1,261 
Befordran 88 1 5 3,88 ,932 
Förmån_fritid 88 1 5 3,84 ,969 
Förmån_arbete 88 1 5 3,69 1,043 
Extra_betald 88 1 5 3,93 1,091 
Trygghetsförmån 88 1 5 3,76 ,897 
Vidareutbildning 88 2 5 4,10 ,774 
Utflykt 88 1 5 3,68 1,012 
Beröm 88 1 5 4,41 ,783 
Feedback 88 1 5 4,41 ,768 

Valid N (listwise) 59     
Anm. Tabellen redogör för hur populationen som helhet tagit ställning till olika former av belöningar. 
 

Av de fjorton former av belöningar som respondenterna fick ta ställning till visade det sig att 
samtliga belöningar hade variationsvidder som sträckte sig över hela Likertskalan, utom 
individuell lönesättning (x̅=4,14), bonus (x̅=4,23) och vidareutbildning (x̅=4,10) vilka hade 
minimumvärdet 2. Dessa tre belöningsformer var tillsammans med beröm och erkännande 
(x̅=4,41) samt feedback och återkoppling (x̅=4,41) de belöningsformer som fick högst 
medelvärden i studien, vilket talar för att urvalsgruppen generellt sett fann dessa former av 
belöningar mest motiverande. Samtliga respondenter tog också ställning till dessa alternativ 
vilket kan jämföras med de belöningsformer som genererade lägst medelvärden, ackord 
(x̅=1,87) och provision (x̅=2,77), där ett flertal respondenter valde alternativet ”Vet ej”. De 
låga medelvärdena på dessa båda belöningsformer i kombination med den lägre 
svarsfrekvensen tyder på att ackord och provision var mindre eller inte alls motiverande för 
populationen överlag, samt att ett flertal respondenter hade svårt att relatera till dem som 
motivationsfaktorer. Belöningar i form av ägarandelar i företaget, befordran, förmåner på eller 
utanför arbetet, extra betald ledighet, trygghetsförmåner och företagsutflykter hade samtliga 
medelvärden som varierade mellan 3,62 och 3,93, vilket vi tolkar som att de generellt sett kan 
betraktas tämligen motiverande.  

För att upptäcka eventuella samband mellan olika former av belöningar och hur 
respondenterna ansåg sig motiveras mer eller mindre av dem gjorde vi ett korrelationstest 
samtliga belöningsformer emellan. Testet syftade till att undersöka om individers 
uppfattningar av en form av belöning hade något positivt eller negativt samband med hur 
samma individer uppfattade andra former av belöningar som motiverande. Testet visade inte 
på några särskilt starka korrelationer vilket tyder på att individers uppfattning om hur olika 
former av belöningar motiverar dem är individuellt betingat. Med detta menar vi att en 
individs åsikt om en belöningsform som mer eller mindre motiverande säger väldigt litet om 
hur samma individ anser sig motiveras av andra former av belöningar. Den enda nämnvärda 
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korrelationen vi fann belöningsformerna emellan var en positiv korrelationen på 0,713 
(P<0,01) mellan beröm och erkännande på utfört arbete och feedback/återkoppling på utfört 
arbete. Sambandet uttryckt i procentform var 50,8 % vilket innebär att dessa båda 
belöningsformer förklarade varandra i mer än hälften av respondenternas svar. Dessa var 
också de belöningsformer som urvalsgruppen ansåg vara mest motiverande då båda hade 
medelvärdet 4,41. Såsom en respondent i studien ansåg sig motiveras av beröm och 
erkännande för utfört arbete var det också troligt att denne uppfattade återkoppling/feedback 
på utfört arbete som motiverande, liksom det omvända förhållandet. Detta samband kan 
eventuellt bero på att respondenterna tolkade dem som liktydiga till varandra, då återkoppling 
och beröm är närbesläktade.   

4.3.1.	Kvinnors	och	mäns	uppfattningar	av	belöningar	

Undersökningen visade att det fanns signifikanta skillnader hur belöningar uppfattades som 
motiverande mellan grupper baserade på könstillhörigheten hos respondenterna. Den mest 
signifikanta skillnaden (P<0,001) fann vi i ett oberoende t-test mellan hur män och kvinnor 
uppfattade ackord som motiverande. Av de nio kvinnor som svarade på frågan om ackord 
ansåg samtliga att denna belöningsform var ”Inte alls motiverande”, vilket resulterade i 
medelvärdet 1,00 för denna grupp. För de femtiofem män som svarade på samma fråga var 
medelvärdet 2,02 och variationsvidden för dessa sträckte sig över hela Likertskalan. Vi fann 
även en signifikant skillnad (P<0,01) mellan hur män och kvinnor ansåg att provision var 
motiverande. Medelvärdet för de åtta kvinnor som svarat på frågan var 1,50 medan 
medelvärdet för män var 2,94. Männen uppfattade därmed kortsiktiga incitament (Merchant & 
Van der Stede, 2012), ackord och provision, som väsentligen mer motiverande än vad 
kvinnorna i studien gjorde. Däremot fanns det inga signifikanta skillnader mellan hur män och 
kvinnor uppfattade det tredje alternativet för kortsiktiga incitamentet, bonus, som 
motiverande. Det fanns även en signifikant skillnad (P<0,05) mellan hur kvinnor och män 
uppfattade den individuella lönen som motiverande. Den individuella lönen, av Merchant och 
Van der Stede (2012) benämnt som prestationsbaserad belöning, visade sig vara mer 
motiverande bland kvinnor än män även om båda grupperna generellt sett ansåg denna 
belöningsform vara högt motiverande.  

Tabell 2. Skillnader mellan kön gällande ekonomiska belöningar 

 Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Individuell_Lön 
M 74 4,05 ,949 ,110 

K 14 4,57 ,646 ,173 

Ackord 
M 55 2,02 1,130 ,152 
K 9 1,00 ,000 ,000 

Provision 
M 62 2,94 1,253 ,159 

K 8 1,50 1,069 ,378 

Anm. M representerar de män och K de kvinnor som deltagit i studien.  
 

I ett oberoende t-test framgick även att det fanns signifikanta skillnader mellan kvinnors och 
mäns uppfattningar av belöningar som motiverande gällande de former av belöningar som 
Herzberg benämner som motivationsfaktorer (Bolman & Deal, 2005; Gordon, 2009). 
Befordran, extra betald ledighet, beröm och erkännande för utfört arbete samt feedback och 
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återkoppling på utfört arbete ansågs samtliga vara signifikant mer motiverande (P<0,05) bland 
kvinnor än bland män. Skillnaderna grupperna emellan var framförallt tydliga gällande 
befordran och extra betald ledighet där medelvärdena för de svarande kvinnorna var avsevärt 
högre än för de svarande männen. 

Tabell 3. Skillnader mellan kön gällande ickeekonomiska belöningar 

 Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Befordran 
M 74 3,78 ,940 ,109

K 14 4,36 ,745 ,199

Extra_betald 
M 74 3,78 1,101 ,128
K 14 4,71 ,611 ,163

Beröm 
M 74 4,34 ,816 ,095
K 14 4,79 ,426 ,114

Feedback 
M 74 4,34 ,799 ,093

K 14 4,79 ,426 ,114

Anm. M representerar de män och K de kvinnor som deltagit i studien.  

4.3.2.	Skillnader	beroende	på	utbildningsnivån	

För att undersöka hur utbildningsnivån påverkar individers uppfattningar av belöningar som 
motiverande gjorde vi ett anova-test, där vi undersökte om det fanns flera skillnader inom 
faktorn utbildningsnivå. I enkäten hade respondenterna fler alternativ att välja på än de 
grupper som här redogörs för, men då samtliga respondenter hade slutfört utbildning inom 
gymnasium eller Komvux, folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning och högskola eller 
universitet använde vi oss endast av dessa grupper. Den signifikanta skillnad (P<0,05) var att 
utbildningsnivån hade betydelse för hur respondenterna uppfattade individuell lönesättning 
som motiverande. För att finna vad denna skillnad var gjorde vi ett post hoc-test där vi med 
hjälp av Tukey HSD fann en signifikant skillnad (P<0,05) mellan de som slutfört utbildning 
på gymnasium eller Komvux och de som slutfört utbildning på högskola eller universitet. De 
som endast slutfört utbildning på gymnasium eller Komvux ansåg sig vara mindre motiverade 
av individuell lönesättning än de som slutfört utbildning vid högskola eller universitet. Mellan 
de som hade slutfört utbildning på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning och 
gymnasium eller Komvux fann vi inga signifikanta skillnader, ej heller mellan de som slutfört 
utbildning på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning och högskola eller universitet. 
Vi vill dock poängtera att gruppernas olika storlekar medför en risk för typ1-fel, då slumpen 
kan ha påverkat våra resultat tack vare att Tukey HSD använder ett harmoniskt medelvärde.  
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Tabell 4. Utbildningsnivån och individuell lönesättning som motiverande 

Tukey HSD 

Utbildning N Subset for 
alpha = 0.05 

1 

1 33 3,85 
2 17 4,00 
3 37 4,43 

Sig.  ,055 

Anm. 1 = slutfört utbildning vid gymnasium eller Komvux. 
2 = slutfört utbildning vid kvalificerad yrkesutbildning eller folkhögskola.  
3= slutfört utbildning vid högskola eller universitet. 

4.4.	Resultat	från	undersökningen	av	arbetsplatsrelaterade	faktorer	

4.4.1	Faktorer	relaterade	till	behov	av	trygghet,	sociala	relationer	och	
meningsfullhet	

I studien fick respondenterna svara på hur arbetsplatsrelaterade faktorer påverkade deras 
möjlighet till att känna motivation på en arbetsplats, oavsett belöningsform. De första 
frågorna gällde anställningstrygghet och tydliga direktiv, goda relationer till medarbetare och 
chefer, möjlighet till att nå positioner som innebär inflytande och prestige, att ställas inför 
utmaningar där kunskap och kompetens används till fullo samt att arbetsuppgifterna känns 
meningsfulla. 1 stod på dessa frågor för ”Inte alls viktigt” och 5 stod för ”Mycket viktigt” (se 
bilaga 1). Förutom möjligheten att nå positioner som innebär inflytande och prestige hade 
samtliga faktorer medelvärden över 4,3 och variationsvidderna för dessa var lägre än för 
merparten av de belöningsformer vi redogjort för i kapitel 4.3. I ett ensidigt t-test klarade 
samtliga faktorer, förutom möjligheten att nå positioner som innebär inflytande och prestige, 
testvärdet 4,15 med en signifikansnivå på 95 %. Därmed rådde det större konsensus kring 
dessa arbetsplatsrelaterade faktorers betydelse för att populationen skulle kunna känna 
motivation på en arbetsplats än hur de olika belöningsformerna i sig ansågs vara motiverande.  

Tabell 5. Förklarande data till trygghets-, social- och meningsfullhetsrelaterade faktorer 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Trygghet 87 2 5 4,31 ,752 

Goda_relationer 87 3 5 4,52 ,645 

Inflytande_o_prestige 84 1 5 3,37 1,084 

Ställas_inför_utmaningar 87 3 5 4,40 ,690 

Meningsfulla_arbetsuppgifter 87 3 5 4,67 ,498 

Valid N (listwise) 84     
Anm. Tabellen redogör för hur populationen som helhet tagit ställning till dessa faktorer. 
 

Att arbetsuppgifterna känns meningsfulla gav i denna studie det högsta medelvärdet (x̅=4,67) 
följt av goda relationer till medarbetare och chefer (x̅=4,52). Även om båda faktorerna ansågs 
vara mycket viktiga för att respondenterna skulle kunna känna motivation på arbetet fanns det 
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inget starkt samband (P<0,05) dessa faktorer emellan. Goda relationer till medarbetare och 
chefer hade däremot en positiv korrelation på 0,553 (P<0,01) till anställningstrygghet och 
tydliga direktiv, ett samband på 30,6 %. Att arbetsuppgifterna uppfattas som meningsfulla 
hade istället en positiv korrelation på 0,564 (P<0,01) till att ställas inför utmaningar där 
kunskap och kompetens används till fullo, vilket motsvarar ett samband på 31,8 %. Detta 
indikerar ett ömsesidigt förhållande där trygghet och sociala faktorer värderades likartat av ett 
flertal enskilda respondenter, liksom att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och utmanande 
värderades likartat av en annan grupp inom populationen. I ett oberoende t-test och anova-
tester fann vi däremot inga signifikanta skillnader (P<0,05) inom klassifikationsgrupperna 
kön, ålder, utbildningsnivå, anställningstid och lönenivå. 

4.4.2.	Faktorer	relaterade	till	kontroll,	kommunikation	och	ansvar		

I den andra delen av enkäten som berörde arbetsplatsrelaterade faktorer fick respondenterna ta 
ställning till ett antal påståenden som berörde faktorer som kan relateras till ledningsfrågor 
gällande kommunikation, förväntningar, ansvar och förtroende på en arbetsplats samt hur 
individer känner att de har förmågan att klara av uppgifter de ställs inför. Respondenterna fick 
även ta ställning till hur pass övervakande eller kontrollerande de uppfattade möjligheten att 
erhålla belöningar. På Likertskalan motsvarade 1 ”Instämmer inte alls” och 5 motsvarade 
”Instämmer till fullo” (se bilaga 1). Generellt sett uppfattades möjligheten att bli belönad inte 
särskilt övervakande eller kontrollerande (x̅=2,38), ej heller uppfattades ekonomiska 
belöningar som väsentligen mer kontrollerande än ickeekonomiska belöningar (x̅=2,69). 
Störst medhåll fick påståendet som berörde hur respondenterna motiverades av att känna 
personligt ansvar för arbetsuppgifter (x̅=4,42) följt av att själv planera och styra över arbetet 
(x̅=4,35). Motivation som ett resultat av att arbeta i grupper som själva får planera och styra 
över arbetet gav medelvärdet 4,05. Även om detta medelvärde också var högt indikerar 
resultaten att respondenterna i större utsträckning motiverades av individuella prestationer än 
att arbeta i självstyrande grupper. Dessa nämnda påståenden som handlar om förtroende och 
delegering av ansvar ansågs generellt sett vara viktigare för att belöningar skulle kännas 
motiverande än de påståenden som berörde respondenternas kännedom om företagets 
förväntningar på den egna individen (x̅=3,51) och respondenternas känsla av att ha förmågan 
att klara av de uppgifter de ställdes inför (x̅=3,86). Att tydliggöra för vilken insats individer 
blir belönade för att kunna motiveras av en belöning ansågs generellt sett vara viktigt, då 
påståendet som gällde denna tydlighet gav medelvärdet 4,07.  
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Tabell 6. Förklarande data till kontroll-, kommunikations- och ansvarsrelaterade 
faktorer 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Belöning_känns_övervakande 82 1 5 2,38 1,096

Ek.bel._upplevs_mer_övervakan
de 

84 1 5 2,69 1,222

Medveten_om_förväntningar 86 1 5 3,51 1,071

Förmåga_att_klara_av_uppgifter 88 1 5 3,86 ,949

Själv_planera_styra 88 1 5 4,35 ,774

I_grupp_planera_styra 87 2 5 4,05 ,730

Personligt_ansvar 88 2 5 4,42 ,620

Tydlig_insats 88 1 5 4,07 1,017

Valid N (listwise) 79     
Anm. Tabellen redogör för hur populationen som helhet tagit ställning till dessa faktorer. 
 

I t-test och anova-tester kunde vi inte hitta några signifikanta skillnader (P<0,05) 
klassifikationsgrupperna emellan vilket visar att ålder, kön, lönenivå, anställningstid och 
utbildningsnivå var irrelevant för hur respondenterna tog ställning till dessa påståenden. 
Mellan påståendena gällande hur belöningar uppfattades som kontrollerande och att 
ekonomiska belöningar skulle vara mer kontrollerande än ickeekonomiska belöningar fanns 
en positiv korrelation på 0,627 (P<0,01), ett samband på 39,3 %. Det fanns även en positiv 
korrelation (P<0,01) på 0,523 mellan betydelsen av att veta exakt vad som förväntas för att 
kunna motiveras av belöningar och känslan av att ha förmåga till att klara av de uppgifter 
individen ställs inför, ett samband på 27,4 %. Liksom i fallet med belöningsformerna i sig 
hade svaren till dessa påståenden variationsvidder som sträckte sig över hela Likert-skalan 
förutom påståendena gällande personligt ansvar och att i grupp planera och styra över arbetet 
där minimumvärdena var 2. Tillsammans med frånvaron av starka korrelationer eller 
signifikanta skillnader mellan olika grupper tolkar vi detta som att respondenternas 
ställningstaganden till påståendena berodde på individuella grunder eller ej studerade faktorer. 

4.5.	Respondenternas	tillfälliga	motivation	och	känsla	av	uppfyllda	
förväntningar	

De två sista frågorna i enkäten berörde hur pass motiverade respondenterna ansåg sig vara för 
tillfället samt i vilken utsträckning arbetet hos Roxtec hade motsvarat de förväntningar som 
respondenterna hade när de påbörjade sin anställning. 1 motsvarade på dessa frågor ”Inte alls 
motiverad/Inte alls” och 5 motsvarade ”Mycket motiverad/Till fullo” (se bilaga 1). 
Populationen överlag ansåg sig vara tämligen motiverad (x̅=3,81) samt att deras förväntningar 
på Roxtec som arbetsplats hade motsvarats i stor utsträckning (x̅=4,05). Det fanns en positiv 
korrelation mellan dessa värden på 0,458, vilket innebär ett samband på 21 %. Även om detta 
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samband inte är särskilt starkt talar det för att respondenternas uppfattning av hur pass 
motiverade de var för tillfället och hur väl deras förväntningar motsvarats utav Roxtec 
generellt sett hade liknande värden i enskilda respondenters ställningstaganden till dem.  

Tabell 7. Tillfälligt motiverad och uppfyllelse av förväntningar på företaget 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tillfälligt_motiverad 88 2 5 3,81 ,856 
Roxtec_förväntningar 88 2 5 4,05 ,843 

Valid N (listwise) 88     
Anm. Tabellen redogör för hur populationen som helhet ansåg sig vara motiverade och hur väl förväntningar på 
företaget uppfyllts. 
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Analys	

I detta kapitel analyserar vi den data som presenterats i kapitel 4. Vi drar här slutsatser kring 
hur olika former av belöningar ansågs vara motiverande samt vilken betydelse 
arbetsplatsrelaterade faktorer hade för att respondenterna i studien skulle kunna känna sig 
motiverade. De motivationsteorier som redogjorts i kapitel 3 kommer att ställas mot den data 
vi presenterat för att styrkas eller förkastas i sina innebörder. På så sätt kommer detta kapitel 
att ge läsaren en större förståelse för motivation som fenomen inom ett modernt företag med 
ett omfattande antal belöningar och förmåner till sina anställda. Avslutningsvis sammanfattar 
vi analysen och den kunskap vi funnit, nämner vissa betänkligheter till studien och ger 
förslag på vidare studier. 

5.1.	Belöningars	koppling	till	motivation	

5.1.1.	Ekonomiska	belöningar		

Klassiska motivationsteorier såsom Maslows behovshierarki (Maslow, 1943) och Herzbergs 
tvåfaktorteori (Herzberg, 1987) har legat till grund för dikotomin inre och yttre belöningar 
och i förlängningen inre och yttre motivation. Enligt dessa teorier är rimlig lön och andra 
ekonomiska belöningar nödvändigheter för att individer ska kunna trivas på en arbetsplats, 
men inte i sig motiverande. Resultaten i denna studie visade sig överensstämma till viss del 
med dessa teorier då ekonomiska belöningar i form av provision och ackord ansågs vara de 
minst motiverande belöningsformerna, men samtidigt ansågs individuell lön och bonus vara 
bland de mest motiverande belöningsformerna vilket motsäger dessa teorier. Lönen är dock 
ett känsligt ämne att fråga om då individen söker sig till organisationen på grund av den vilket 
kan ha som följd att individen anser sig motiveras av lönen trots att lönen egentligen kan ha 
liten eller ingen påverkan alls på motivationen (Armstrong, 2002). Respondenternas 
ställningstaganden till ekonomiska belöningar som motiverande stämmer dock bättre överens 
med Merchant och Van der Stede (2012), än med Maslow (1943) och Herzberg (1987), som 
menar att lönen ger individer incitament till att fortsätta prestera då de erhåller ytterligare 
värden, vilket menas motivera individer då dessa får mer av det de sökte sig till 
organisationen för ursprungligen.  

Ackord och provision menas vara kortsiktiga incitament vilka har kortvarig effekt på 
motivation (Merchant & Van der Stede, 2012), vilket även stämmer väl överens med hur 
respondenterna tagit ställning till dessa belöningsformer som motiverande under längre tid än 
ett år. Dessa belöningsformer är ofta förknippade med direkt styrning och bedöms med ett 
enda nyckeltal såsom att ett arbete ska vara färdigställt vid ett visst datum eller säljvolymer 
(Merchant & Van der Stede, 2012). Roxtec använde sig av provision bland säljare och HR-
chefen menade att denna belöningsform, som är starkt förknippad med relativ bedömning, 
ofta hade som följd att enskilda säljare fokuserade på de egna säljvolymerna oavsett hur de 
gagnade koncernen som helhet. HR-chefens erfarenheter av provision ger stöd åt Armstrongs 
(2002) kritik mot relativa nyckeltal då denne hävdar att relativa nyckeltal ger upphov till 
korttidstänk bland de individer som bedöms. Även om belöningsformen i sig inte uppfattas 
som särskilt motiverande menade HR-chefen att den är ett effektivt styrmedel för att nå tänkta 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

47 
 

säljvolymer, vilket kan liknas med hur Gagné och Deci (2005) menar att ekonomiska 
belöningar kan användas för att snabbt nå resultat genom punktinsatser.  

Merchant & Van der Stede (2012) påstår att även bonus klassas som ett kortvarigt incitament 
och att belöningar i form av ägarandelar skulle vara mer motiverande för individer under 
längre tid då dessa former av belöningar ger individer personligt incitament att engagera sig 
för en verksamhet. Våra resultat visade att belöningar i form av ägarandelar ansågs vara 
tämligen motiverande, men däremot ansågs bonus vara en av de i särklass mest motiverande 
belöningsformerna. En möjlig förklaring till att även bonus uppfattades som starkt 
motiverande över längre tid än ett år kan vara att den systembaserade bonusen inom företaget 
delades ut i samband med semestern för att på så sätt höja värdet utav fritid. Företagets 
incitament med att dela ut bonusen i samband med semestern och respondenternas 
ställningstaganden till bonus som motiverande ger därmed stöd åt Gagné och Deci (2005) som 
menar att belöningar har ett kumulativt värde. Som ett tillväxtföretag använde Roxtec 
koncernens finansiella ställning och tillväxt som bedömningsnycklar, vilket med företagets 
framgångar under dess verksamma tid dittills också inneburit avsevärda bonusar till de 
anställda i samband med semestern. 	

5.1.2.	Övervakning	och	kontroll	

Gagné och Deci (2005) menar att ovan nämnda ekonomiska belöningar är starkt förknippade 
med kontroll och att direkt styra individer, men att denna känsla av övervakning även är 
beroende av hur andra former av belöningar samtidigt riktas mot individerna. Belöningar 
antas i SDT (Gagné & Deci. 2005) ha ett kumulativt värde vilket innebär att ekonomiska 
belöningar, till skillnad från Maslows behovshierarki (Maslow, 1943) och Herzbergs 
tvåfaktorteori (Herzberg, 1987), kan vara motiverande då de ges i kombination med 
exempelvis beröm och erkännande. Känslor av kontroll och övervakning antas också minska 
av att använda kombinatoriska lösningar av ekonomiska och ickeekonomiska belöningar till 
anställda (Gagné & Deci, 2005). Detta kumulativa värde av belöningar kan eventuellt vara en 
förklaring eller delförklaring till resultaten i studien som väsentligen avviker från den 
klassiska dikotomin gällande ekonomiska belöningar i form av lön och bonus som ej 
motiverande. Företaget i studien använde sig av ett omfattande belöningssystem samt ett 
trivselprogram med andra former av förmåner till de anställda. Respondenterna var i sin 
anställning således objekt för ett stort antal belöningar och förmåner på sin arbetsplats, men 
överlag ansåg de att möjligheten att belönas ej kändes övervakande eller kontrollerande. 
Däremot fanns det en starkt positiv korrelation mellan känslan av kontroll eller övervakning 
och att ekonomiska belöningar ansågs vara mer övervakande än ickeekonomiska former av 
belöningar. Utifrån denna korrelation påstår vi att de respondenter som uppfattade belöningar 
som kontrollerande även ansåg att ekonomiska belöningar kändes mer kontrollerande än 
ickeekonomiska belöningar. Merparten av respondenterna som ej hade några känslor av 
kontroll eller övervakning från belöningar ansåg ej heller att ekonomiska belöningar skulle 
vara mer förknippade med kontroll än andra former av belöningar. En individs uppfattning av 
ekonomiska belöningar som mer kontrollerande än ickeekonomiska former av belöningar 
visade sig i denna studie öka ju mer kontrollerande individen ansåg att möjligheten till att 
belönas överhuvudtaget kändes. 
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5.1.3.	Ickeekonomiska	belöningar	

Möjlighet till personlig utveckling genom erkännande, beröm, återkoppling, befordran och 
utbildning är exempel på motivationsfaktorer enligt både Maslows behovshierarki (Maslow, 
1943) och Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, 1987; Ryan & Deci, 2000; Bolman & Deal, 
2005). Dessa teorier menar att de former av belöningar som motiverar individer är de som 
direkt stärker individers självförtroende och självkänsla samt möjliggör personlig utveckling. 
Resultaten från studien visade att beröm och erkännande på utfört arbete tillsammans med 
feedback och återkoppling på utfört arbete ansågs vara de allra mest motiverande 
belöningsformerna, det fanns även ett starkt samband mellan hur dessa båda belöningsformer 
uppfattades av respondenterna. Även vidareutbildning fick ett högt medelvärde vilket stärker 
dels Maslows och Herzbergs teorier men även SDT (Gagné & Deci, 2005) som förespråkar 
belöningar riktade mot personlig utveckling, erkännande och ansvar. Belöningar i form av 
befordran, förmåner på eller utanför arbetsplatsen, trygghetsförmåner, extra betald ledighet 
och utflykter kunde alla betraktas som tämligen motiverande överlag.  

Variationsvidderna i svaren till dessa belöningar och frånvaron av samband eller skillnader 
klassifikationsgrupperna emellan talar för att uppfattningen av dessa former av belöningar 
som motiverande var högst individuellt betingat.  Hume (1995) menar att kombinatoriska 
lösningar där ett flertal belöningar används till viss del kringgår individuella uppfattningar av 
olika belöningar som motiverande. I vår intervju med HR-chefen beskriver han hur företaget 
har använt ett flertal förmåner eller mjuka former av belöningar som komplement till de 
ekonomiska belöningarna. I likhet med Hume (1995) menar han att det är omöjligt att 
tillfredsställa allas önskemål eller behov med en enda belöningsform eller förmån. Roxtec har 
därför valt att använda sig av bland annat utökad flextid, professionell pensionsrådgivning, 
evenemang såsom personaldagar, förmåner utanför arbetet såsom fribiljetter till evenemang 
samt betald friskvård och hälsokontroll till de anställda. Våra resultat ger stöd åt denna 
utformning av belöningssystem och förmånspaket då individers uppfattningar av 
belöningsformer överlag hade svaga korrelationer till hur de ansåg att andra former av 
belöningar var motiverande. Variationen i svaren till de ickeekonomiska och även de 
ekonomiska formerna av belöningar som i detta arbete har studerats talar emot den klassiska 
dikotomin av belöningar som inre eller yttre motiverande (Herzberg, 1987). Resultaten ger 
istället stöd åt betydelsen av att introjektera och identifiera anställdas personligheter, 
önskemål och förväntningar inom den verksamhet som önskas styras med hjälp av motivation 
och belöningar (Gagné & Deci, 2005).  

5.1.4.	Möjliga	förklaringar	till	skillnaderna	mellan	grupper	

Resultaten från undersökningen av ekonomiska belöningarna visade på att det fanns 
signifikanta skillnader mellan hur män och kvinnor samt de som avslutat utbildning vid 
gymnasium eller Komvux och högskola eller universitet uppfattade olika former av 
belöningar som motiverande. Framförallt avvek uppfattningarna av ackord och provision som 
motiverande stort ifrån varandra mellan de könsbaserade grupperna. Vi fann även andra 
skillnader de könsbaserade grupperna emellan, men med tanke på den låga andelen kvinnor i 
studien vill vi poängtera att dessa skillnader främst bör tolkas som indikationer på eventuella 
skillnader. Ross och Mirowsky (1996) har tidigare uppmärksammat hur kvinnors tillvaro i 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

49 
 

organisationer ofta har inneburit att de har mindre inflytelserika positioner och är utsatta för 
interpersonella belöningar i större utsträckning än män. I och med att det är vanligare att män 
har positioner som medför beslutsrätt och större ansvar är de i större utsträckning utsatta för 
ekonomiska belöningar än kvinnor. Ross och Mirowsky (1996) poängterar att varken inre 
eller yttre belöningar är mer eller mindre motiverande för kvinnor än män, men att 
förutsättningar på en arbetsplats kan påverka uppfattningar av belöningar som mer eller 
mindre motiverade könen emellan beroende på normer, struktur och kultur inom 
organisationer eller könsroller i samhället. Strukturer som bygger på att belöna kvinnor och 
män olika kan ha självförstärkande effekter, då uppfattningen av olika former av belöningar 
som motiverande påverkas bland de män och kvinnor som erhåller belöningar i olika stor 
utsträckning (Ross & Mirowsky, 1996).  

Vidare kan de former av belöningar som individer ej erhåller för tillfället romantiseras, vilket 
innebär att individen önskar sig dem eller tror dem vara motiverande. Eventuella skillnader i 
uppfattningar könen emellan kan på så sätt härledas till individers olika förutsättningar och 
ställningar inom organisationer, samt de könsroller som kopplas till specifika befattningar 
(Ross & Mirowsky, 1996). Inom den studerade populationen ansågs just interpersonella 
belöningar i form av beröm och erkännande för utfört arbete samt feedback och återkoppling 
för utfört arbete vara signifikant mer motiverande bland kvinnor än män. Även belöningar i 
form av individuell lön, extra betald ledighet och befordran ansågs vara signifikant mer 
motiverande bland kvinnor än bland män. De skillnader vi fann mellan kvinnors och mäns 
uppfattningar av belöningar som motiverande kan utifrån från Ross och Mirowskys (1996) 
studie antas bero på en ej studerad faktor, exempelvis respondenternas befattningar, 
ansvarsområden, grad av inflytande eller kultur, inom det studerade företaget.  

Att de som slutfört studier på högskola eller universitet jämfört med dem som slutfört studier 
på gymnasium eller Komvux i högre utsträckning ansåg sig motiveras av den individuella 
lönen kan ha en koppling till den utbildningspremie som individer förväntar sig som ett 
resultat av att ha försakat inkomst för att utbilda sig (Fregert & Jonung, 2005). Utbildning kan 
betraktas som en personlig investering vilken förväntas ge avkastning i framtiden i form av 
högre lön. Alternativkostnaden för att utbilda sig är den lön som avstås ifrån under 
studietiden, vilken individen även förväntar sig tjäna in under sitt yrkesverksamma liv efter att 
studierna avslutats (Fregert & Jonung, 2005). Även om det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan de som slutfört utbildning på kvalificerad yrkeshögskola eller folkhögskola 
och någon av de andra utbildningsrelaterade klassifikationsgrupperna fanns tendensen att 
respondenterna ansåg den individuella lönen som alltmer motiverande ju högre utbildning de 
slutfört.  

Skillnaderna utbildningsgrupperna emellan kan också ha en förklaring i att de individer som i 
större utsträckning motiverades av den individuella lönen oftare valt att utbilda sig än de 
individer som motiverades mindre av den individuella lönen. Oavsett om skillnaderna hade en 
direkt koppling till utbildningspremien, om respondenterna redan innan sina studier ansåg sig 
vara starkt motiverade av individuell lön eller om skillnaderna berodde på någon annan orsak, 
visade denna studie att lönen generellt sett ansågs vara mer motiverande ju högre slutförd 
utbildning individen hade. 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

50 
 

5.2.	Faktorer	relaterade	till	arbetsplats	och	arbetsuppgift	

5.2.1.	Grundläggande	behov	av	trygghet	och	innehåll	

I likhet med Maslows behovshierarki (Maslow, 1943) och Herzbergs tvåfaktorteori 
(Herzberg, 1987) visade denna studie att trygghet, i form av anställningstrygghet och tydliga 
direktiv, och sociala faktorer, i form av goda relationer till chefer och medarbetare, överlag 
ansågs vara viktigt för att respondenterna skulle kunna uppleva motivation på arbetet. Till 
skillnad från Maslow ansåg respondenterna överlag att de sociala faktorerna var än viktigare 
än trygghetsfaktorerna. De höga medelvärdena och den positiva korrelationen mellan sociala 
faktorer och trygghetsfaktorer visar dock att respondenternas uppfattningar av faktorernas 
betydelse för att kunna känna sig motiverade inte skiljer sig mycket från varandra. 
Respondenternas ställningstaganden till de sociala faktorerna är dock anmärkningsvärda 
utifrån Ahrne och Papakostas (2002) resonemang om att individer i ett modernt samhälle har 
allt mer professionella relationer till organisationer. Dessa professionella relationer menas 
vara kortare relationer till organisationer i sig där individer går in i roller i olika sammanhang 
och att sociala interaktioner människor emellan blir allt mindre viktiga för individer. 
Respondenternas ställningstaganden överlag säger emot detta resonemang vilket stärks av att 
anställningstiden inte heller hade någon påverkan på hur dessa faktorer uppfattades som 
viktiga för att respondenterna skulle kunna känna motivation på arbetsplatsen. Det talar 
således för att både sociala faktorer och trygghetsfaktorer är viktiga för att individer ska 
kunna känna motivation på en arbetsplats, oavsett hur lång tid relationen till organisationen 
varat.  

Att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och att ställas inför utmaningar där kunskap och 
kompetens används till fullo uppfattades av respondenterna överlag som mycket viktiga för 
att belöningar skulle kunna motivera dem. Möjligheten att nå positioner som medför 
inflytande och prestige ansågs vara tämligen viktigt för att kunna motiveras av belöningar, 
men hade liksom befordran som belöningsform stor variation i respondenternas svar. 
McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 2008) menar att individer agerar utifrån tre grundläggande 
behov: behov av social samhörighet, behov av makt och behov av att prestera. Att 
respondenternas ställningstaganden till faktorerna ej kunde rangordnas efter Maslows  
behovshierarki (Maslow, 1943) stärker McClellands tes om att individer kan röra sig mellan 
olika behovsnivåer. Även om denna studie visade korrelationer mellan trygghetsfaktorer och 
sociala faktorer samt faktorer som berör arbetsuppgifter som utmanande och meningsfulla, 
kan vi inte påstå att vi tydligt kunde urskilja några behovsgrupper i studien, då det inte fanns 
några signifikanta korrelationer som påvisade McClellands tre grupper. Samtliga faktorer som 
hittills nämnts i analysen, förutom behovet av att avancera till positioner som medför 
inflytande och prestige, värderades högt av respondenterna vilket också medförde att det ej 
var möjligt att tydligt urskilja några av de grupper som nämns i McClellands behovsteori 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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5.2.2.	Betydelsen	av	kommunikation	

Studien visade ett tämligen högt medelvärde för betydelsen av att vara medveten om vad ett 
företag förväntar sig av enskilda individer och ett högt värde för betydelsen av att det tydligt 
framgår vilken insats eller prestation som belönas. Respondenternas samlade 
ställningstagande till dessa faktorer ger stöd åt Hume (1995) som menar att kommunikation 
av mål och förväntningar från ledningen är väsentligt för ett framgångsrikt belöningssystem. 
Även Merchant och Van der Stede (2012) menar att kommunikation är väsentligt för att ett 
belöningssystem ska ha någon effekt och att individer presterar bättre om de är medvetna om 
vad som exakt förväntas av dem. Inom Roxtec var kommunikation en viktig del av företagets 
strategi för belöningssystemet då de med medarbetarsamtal och interna system för 
kommunikation förmedlade information vertikalt genom organisationen. HR-chefen sa under 
vår intervju att ett belöningssystem i sig aldrig kan vara optimalt för en hel verksamhet, men 
att kommunikation är det mest grundläggande verktyget för att klargöra förväntningar, mål 
och värderingar och på så sätt skapa förutsättningar där både ledning och anställda kan bli 
nöjda och i förlängningen motiverade. HR-chefens resonemang kan liknas vid det som 
Svedberg (2007) beskriver som ett medvetet arbetssätt. Detta bygger på att klargöra arbetets 
innehåll, process och mening för att ”säkra väsentliga förutsättningar för och kvaliteter i 
själva arbetet och i den personliga arbetstillfredsställelsen” (Svedberg, 2007, s 191). Även 
respondenternas samlade ställningstaganden till beröm och erkännande samt feedback och 
återkoppling, vilka ansågs vara de mest motiverande belöningsformerna, styrker behovet av 
att inom ett funktionellt belöningssystem även ha ett väl utvecklat system för kommunikation. 

5.2.3.	Tillit,	ansvar	och	förväntningar	

Gagné och Deci (2005) menar att ansvar och tillit är de mest motiverande förutsättningarna 
för individer på en arbetsplats, vilket skapas genom att ge individer förtroendet att arbeta i 
självstyrande grupper. Att arbeta i grupper som själva fick planera och styra över arbetet 
ansågs överlag vara starkt motiverande, men till skillnad från Gagné och Deci (2005) ansåg 
populationen generellt att själv kunna planera och styra över arbetet var ännu mer 
motiverande. Personligt ansvar ansågs vara än mer motiverande än någon av dessa två former 
av kontroll över arbetssituationer, men dessa tre faktorer hade inga samband med varandra. 
Dessa resultat tolkar vi som att förtroende att arbeta utan direkt kontroll från ledning eller 
chefer ansågs vara högt motiverande, oavsett om arbetet utfördes i självstyrande grupper eller 
individuellt. 

Förtroende manifesterades inom Roxtec genom att använda personliga mål för individuell 
utveckling utav samtliga medarbetare, vilka utformades mellan anställd och närmsta chef. 
Målen följdes upp, utvärderades och förnyades i kontinuerliga medarbetarsamtal, samtidigt 
som de anställda även fick utvärdera hur den närmsta chefen fungerat i den löpande 
verksamheten och i vilken utsträckning denna bidragit till att individerna kunnat nå de 
personliga målen. Denna vertikala bedömning inom verksamheten var, enligt HR-chefen, 
väsentlig för att alla individer skulle kunna påverka sin arbetssituation och känna möjligheter 
inom företaget. Merchant och Van der Stede (2012) menar att sådan form av subjektiv 
bedömning är problematisk då interpersonella relationer av positiv eller negativ karaktär kan 
påverka omdömet hos den som bedömer en annan person. HR-chefen menade istället att 
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Roxtecs användande av subjektiv bedömning av individers prestationer var en del av den 
anpassningen av belöningssystem till den egna verksamheten som Armstrong (2002) samt 
Olve och Samuelson (2008) menar vara nödvändig för framgång. Subjektiv bedömning 
ansågs i företaget bedöma detaljer i processer, medan objektiv bedömning värderade resultatet 
från dessa processer. Företaget viktade dock alla subjektiva bedömningar mot objektiva 
bedömningar, genom att balansera hur en enskild individ presterat mot nyckeltal för hur 
dennes avdelning eller företaget som helhet presterat. Merchant och Van der Stede (2012) ger 
stöd åt sådan kombinatorisk bedömningsgrund med anledningen av att interpersonella 
relationer ej ska få återspegla bedömningen i alltför stor utsträckning. HR-chefen menade 
istället att alla människor har bättre såväl som sämre perioder i sitt liv, men att de sämre 
perioderna ej ska förvärras genom att individen blir alltför lidande även på arbetsplatsen. Vi 
tolkar detta resonemang som att den kombinatoriska lösningen av subjektiv och objektiv 
bedömning (Merchant & Van der Stede, 2012) var ett proaktivt instrument för att de anställda 
inom Roxtec ej skulle bli mindre motiverade på arbetsplatsen, även om den privata tillvaron 
eller sinnestillståndet kunde ha tillfälliga negativa effekter på anställdas prestationer. 

Företagets modell för individuellt ansvar och personliga mål kan liknas vid hur Vroom (1995) 
menar att en organisation bör skapa möjlighet för individer att dels värdera och även förvänta 
sig att uppnå vissa resultat för att kunna motiveras. Respondenterna satte ett högt värde vid att 
kunna se ett tydligt samband mellan en insats och en belöning samt att ha känslan av att klara 
av de arbetsuppgifter de ställdes inför vilket styrker Vrooms (1995) teori gällande betydelsen 
av att en belöning ska uppfattas som logisk och förväntad för att vara motiverande. Roxtec 
understödde sådana förväntningar genom att med eget ansvar bland de anställda samt 
kommunikation från ledning och chefer klargöra vilka insatser som premierades samt hur 
företaget förväntade sig att individer skulle fortsätta utvecklas. Populationen ansåg sig vid 
studiens genomförande överlag vara tämligen motiverade, men vi kunde i denna studie ej 
styrka Vrooms (1995) teori fullt ut utan endast bekräfta betydelsen av de faktorer som kan 
relateras till förväntningar. Eftersom det ej fanns några starka korrelationer mellan hur 
tillfälligt motiverade respondenterna ansåg sig vara och hur de ställt sig till faktorer gällande 
ansvar, möjlighet att påverka arbetssituationen, betydelse av vetskap om företagets 
förväntningar på den egna individen eller någon av belöningsformerna kan vi inte stärka det 
multiplikativa förhållandet mellan förväntningar och valens som Vroom (1995) menar vara 
ursprunget till motivation. Utifrån respondenternas ställningstaganden till betydelsen av att 
känna personligt ansvar samt att individuellt eller i grupp kunna planera och styra över arbetet 
hävdar vi dock att det är av väsentlig betydelse för motivation att bygga en personalpolicy där 
ledning och chefer visar förtroende och aktivt arbetar med anställdas förväntningar genom 
kommunikation och delegerat ansvar.  

Även Schou (1991) har tidigare uppmärksammat förväntningar och beskrivit motivation som 
resultatet från att en organisation motsvarat de förväntningar individer haft på organisationen 
då de påbörjat en anställning. Vi fann ett positivt samband mellan hur pass motiverad en 
respondent ansåg sig vara för tillfället och hur väl anställningen hos Roxtec motsvarat 
individens ursprungliga förväntningar på företaget. Korrelationen var i detta fall inte särskilt 
stark, men indikerar ändock betydelsen av att från ledningen förstå och efter bästa förmåga 
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möta de behov som dessa förväntningar innebär (Armstrong, 2002). Sambandet ger även visst 
stöd åt Gagné och Deci (2005) vilka menar att belöningar kan ge önskad effekt först efter en 
process av introjektion och identifikation av vad en individ önskar och vill uppnå. 

5.2.4.	Totalupplevelse	av	arbetsuppgift	och	arbetsplats	

Denna studie ger stort stöd till de tre psykologiska tillstånd Hackman och Oldmans Job 
Characteristics Models (Jacobsen & Thorsvik, 2008) menar vara väsentliga för att människor 
ska kunna uppleva motivation på en arbetsplats. Att arbetsuppgiften känns meningsfull och 
betydelsen av personligt ansvar fick höga medelvärden, liksom att ha förmågan att klara av de 
arbetsuppgifter man ställs inför fick tämligen högt medelvärde i studien. Vi har i studien ej 
berört frågan om hur variation, vilket också antas påverka uppfattningen av arbetsuppgift 
enligt Job Characteristics Model, i arbetsuppgifterna påverkar individers motivation. 
Vidareutbildning, beröm och feedback som belöningar ansågs vara högt motiverande, vilket 
tillsammans med respondenternas ställningstaganden till betydelsen av att arbetsuppgiften 
känns meningsfull också ger stöd till Hackman och Oldmans (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
teori gällande betydelsen av arbetsuppgiftens egenskaper och individers kunskap om resultat.  

Vidare bygger Job Characteristics Model (Jacobsen & Thorsvik, 2008) på att 
företagsstrukturer kan förstärka dessa psykologiska tillstånd och hur egenskaper hos 
arbetsuppgiften uppfattas av anställda. I denna studie har vi ej tillfrågat respondenterna hur 
strukturer direkt kan bidra till att stärka motivation. Utifrån HR-chefens erfarenhet inom 
Roxtec har vi däremot redogjort för hur individuellt ansvar, vertikal bedömning av individer 
inom företaget och väl utvecklade kommunikationssystem ansågs spela en väsentlig roll för 
att inom Roxtec motivera anställda och nå framgång med dess belöningssystem. 
Respondenternas höga medelvärden på feedback, att arbetet känns meningsfullt och personligt 
ansvar ger stöd åt företagets avsikter med sådan struktur, då dessa värden berör strukturella 
frågor kring kommunikation och delegerat ansvar. Studien ger därmed visst stöd åt Hackman 
och Oldmans (Jacobsen & Thorsvik, 2008) teori vilken säger att strukturer kan ha positiv 
effekt på motivation. 

Hackman och Oldman påstår att individer motiveras på olika grunder, vilket i likhet med 
McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 2008), karaktäriseras till tre olika grupper. Liksom i fallet 
med McClellands tre grupper kunde vi i denna studie ej finna några samband eller skillnader 
som påvisade några av dessa grupperingar, även om de faktorer som kännetecknade dessa tre 
grupper var högt eller tämligen högt värderade. Sociala faktorer som kännetecknar den första 
gruppen ansågs vara viktiga för att kunna uppleva motivation, liksom att utmaningar och 
befordran som kännetecknar den andra gruppen var högt samt tämligen högt värderade. Den 
tredje gruppens känsla av att besitta kunskap och kompetens för att klara av uppgifter var 
tämligen högt värderad liksom att ett tydligt samband mellan en specifik insats och en 
belöning var högt värderad. Trots frånvaron av tydliga grupperingar var de faktorer som 
kännetecknar Hackman och Oldmans tre motivationsgrunder överlag högt värderade.  

Slutligen hävdar Hackman och Oldman (Eriksson-Zetterquist et al, 2006; Jacobsen & 
Thorsvik, 2008) att motivation föds från en framgångsrik integration av de psykologiska 
tillstånden, arbetsuppgiftens egenskaper och organisationsstrukturen. Utifrån resultaten till 



Camilla Bengtsson  Arbetsmotivationens komplexitet 
Anders Holm 

54 
 

denna studie får denna integration visst stöd trots att vi inte på något sätt undersökt om någon 
del är mer eller mindre viktig än övriga. De överlag höga medelvärdena till faktorer som 
innefattas i teorin visar att de psykologiska tillstånden såväl som arbetsuppgiftens egenskaper 
och organisationsstruktur samtliga har en väsentlig påverkan på individers motivation. 
Respondenternas ställningstaganden till belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer visade 
däremot svaga samband, vilket tyder på att möjligheterna att motivera anställda med hjälp av 
belöningar är direkt beroende av förståelse för hur enskilda individer upplever sin omgivning 
samt vad de värdesätter i sin tillvaro. Detta har tidigare beskrivits av Armstrong (2002) som 
en nödvändig anpassning av ett belöningssystem för att det ska kunna få avsedd effekt som 
styrmedel, liksom att Gagné och Deci (2005) kallat det för en nödvändig process av 
introjektion, identifikation och integration av behov och belöningar för att kunna motivera 
individer.  
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Slutsatser	

I detta kapitel kommer vi avslutningsvis summera de slutsatser vi nått fram till efter att ha 
analyserat empirisk data mot valda teorier. På så sätt ger vi läsaren en övergripande bild av 
studiens kunskapsbidrag, men vi nämner också de begränsningar vi själva ser i denna 
studie. Till sist presenterar vi våra förslag till vidare forskning.  

6.1.	Studiens	kunskapsbidrag	

Syftet med denna studie var att inom en given grupp individer undersöka hur olika former av 
belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer upplevdes som motiverande på en arbetsplats. 
Resultaten från studien visar att uppfattningarna av olika former av belöningar som 
motiverande skiljde sig väsentligen från individ till individ, men att det däremot rådde större 
konsensus kring betydelsen av faktorer relaterade till arbetsuppgift eller arbetsplats som 
helhet.   

Inom den studerade populationen som helhet ansågs främst interpersonella belöningar i form 
av feedback och beröm eller erkännande vara mest motiverande, följt av bonus, individuell 
lön och vidareutbildning. De minst motiverande belöningsformerna ansågs vara ackord och 
provision. Variationsvidderna i respondenternas svar varierade dock över hela Likert-skalan 
och samtliga former av belöningar, förutom provision och ackord, ansågs vara tämligen 
motiverande överlag. Därmed menar vi att det ej går att säkert påstå hur någon form av 
belöning påverkar individers motivation taget ur ett kontextuellt sammanhang och vi motsäger 
därför den klassiska dikotomin av belöningar som antigen inre eller yttre motiverande. 
Däremot visade studien på att uppfattningarna av vissa belöningar som motiverande skiljde 
sig åt inom köns- och utbildningsnivåsbaserade grupper, dessa skillnader har diskuterats 
utifrån närliggande tidigare forskning för att ge tänkbara förklaringar. 

Utifrån respondenternas varierande uppfattningar av belöningar som motiverande, det antagna 
kumulativa värdet av belöningar enligt SDT (Gagné & Deci, 2005) och det aktuella 
belöningssystemets utformning menar vi, i likhet med Hume (1995), att ett belöningssystem 
bör utformas med ett flertal olika former av belöningar. Variationen i respondenternas 
ställningstaganden visar att kombinatorisk utformning av flera olika belöningsformer är 
väsentligt för att med ett belöningssystem som styrmedel kunna öka motivationen inom ett 
företag som helhet. Sådan kombinatorisk utformning motiveras i detta arbete med att 
motivationsgrunden för respondenterna tycks ha varit individuellt betingad samt att det 
kumulativa värdet av belöningar får stöd i sentida motivationsteori såväl som praktisk 
erfarenhet inom det studerade företaget.  

De grundläggande behov av trygghet, goda relationer på arbetsplatsen, meningsfulla 
arbetsuppgifter och att ställas inför utmaningar var för respondenterna överlag mycket viktiga 
för att kunna känna motivation på arbetsplatsen. Dessa resultat poängterar betydelsen av de 
behovsnivåer som Maslow (1943) nämner, men i likhet med McClelland (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008) visar denna studie ej några tendenser eller samband som ger stöd åt Maslows 
hierarkiska ordning av behoven. Ej heller fanns några indikationer, tendenser eller samband 
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som talade för de behovsgrupper som McClelland samt Hackman och Oldman nämner 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Studien visade att personligt ansvar, att själv eller i grupp planera och styra över arbetet samt 
en tydlig koppling mellan insats och belöning var starkt motiverande. Vi har utefter det 
studerade företagets struktur samt resultat i studien diskuterat betydelsen av kommunikation 
och ansvarsfördelning för att kunna motivera individer. I likhet med Hume (1995) samt 
Merchant och Van der Stede (2012) talar våra resultat för att ett funktionellt 
kommunikationssystem är direkt avgörande för ett belöningssystems framgång, då samtliga 
interpersonellt relaterade belöningar eller faktorer i studien var högt värderade av 
respondenterna.  

Avslutningsvis menar vi att motivation tycks vara ett oerhört svårmodellerat fenomen, då dess 
påverkan från olika belöningar eller faktorer i studien var individuellt betingat. De teorier som 
i detta arbete har använts för att studera fenomenet har samtliga haft poänger som tyckts 
stämma med den studerade population, samtidigt som ingen av dem till fullo lyckats beskriva 
fenomenet. I likhet med Hackman och Oldman (Jacobsen & Thorsvik, 2008) samt Gagné och 
Deci (2005) menar vi att förståelse för fenomenet motivation erhålls genom att förstå de 
behov, mål och förväntningar som enskilda individer i den aktuella organisationen har. 
Belöningen i sig är endast en del av individers motivation, då kriterier för faktorer relaterade 
till arbetsuppgift, arbetsplats eller sociala relationer i denna studie var mer väsentliga för att 
respondenterna skulle kunna motivation på arbetsplatsen.  

6.2.	Studiens	begränsningar		

I detta arbete använde vi oss utav ett flertal olika motivationsteorier samt teorier som berör 
utformning av belöningssystem på ett övergripande sätt för att förklara väsentliga aspekter för 
motivation inom en modern verksamhet. Vi har utifrån detta övergripande perspektiv i denna 
studie givit stöd åt vissa påståenden, likväl som att motsäga andra, i de teorier som vi har 
använt oss av. I en mer prövande studie av enskilda teorier hade det eventuellt varit möjligt att 
urskilja den hierarkiska ordningen av behov som Maslow (Maslow, 1943) nämner liksom de 
behovsgrupper som McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 2008) samt Hackman och Oldman 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008) menar att människor främst motiveras utifrån. Vi anser dock att 
vår undersöknings struktur, där respondenterna ej var tvungna att rangordna eller välja 
enskilda alternativ relaterade till dessa behovsgrupper, hade konkreta fördelar. 
Respondenterna i denna studie kunde fritt värdera enskilda frågeställningar utan något 
beroendeförhållande till övriga frågor i studien, vilket gjorde det möjligt att, oavsett eventuell 
huvudsaklig motivationsgrund, även till fullo uttrycka hur andra faktorer relaterade till 
arbetsplats eller arbetsuppgift uppfattades som motiverande eller väsentliga för att kunna 
känna motivation. 

Respondenterna fick i denna studie ta ställning till hur de ansåg att olika former av belöningar 
och arbetsplatsrelaterade faktorer var motiverande eller väsentliga för att kunna känna 
motivation på en arbetsplats. Resultaten i studien bygger således på respondenternas egna 
upplevelser av hur belöningar eller arbetsplatsrelaterade faktorer påverkade deras motivation. 
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Detta medför att resultaten i studien var beroende av respondenternas förmåga till 
självskattning, att bedöma sig själva. Vi inser därmed att respondenternas arbetslivserfarenhet 
såväl som erfarenhet av belöningar kan ha påverkat hur respondenterna svarade i 
undersökningen, speciellt angående belöningar där de tillfrågades hur olika former av 
belöningar ansågs vara motiverande över längre tid än ett år. En belöning som erhållits under 
kortare tid än ett år kunde för tillfället upplevas som mer eller mindre motiverande, men 
eftersom relevant erfarenhet av belöningen därmed saknats kan det ha varit problematiskt att 
ta ställning till hur belöningen skulle upplevas som motiverande under längre tid än ett år. 

6.3.	Förslag	till	framtida	forskning	

Denna studie visade signifikanta skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattningar av vissa 
former av belöningar som motiverande. Vi anser det vara osannolikt att dessa skillnader 
skulle berott på den biologiska könstillhörigheten hos respondenterna och ser det som mer 
troligt att vi kom i kontakt med en ej studerad faktor som troligtvis orsakat dessa skillnader. 
Dessa skillnader har i studien diskuterats utifrån tidigare forskning där könsstrukturer och 
ojämn maktfördelning mellan könen antas vara orsaken till att belöningar uppfattas på olika 
sätt. Som förslag till vidare forskning föreslår vi att undersöka hur belöningar uppfattas som 
motiverande bland kvinnor och män, men att även ta i beaktande hur makt- och ansvarsfulla 
positioner inom en verksamhet fördelats mellan könen. 

Förutom könstillhörighet och utbildningsnivå visade de klassifikationsgrupperingar som i 
detta arbete studerats inga starka förklaringar eller samband till hur belöningar eller 
arbetsplatsrelaterade faktorer uppfattades mellan olika individer. I och med att vi studerat hela 
den Sverigebaserade verksamheten av Roxtec AB som helhet återspeglar resultaten i denna 
studie hur individer inom företagets samtliga avdelningar svarade på enkäten. Det aktuella 
belöningssystemet var till viss del anpassat till olika avdelningar gällande både 
bedömningsgrund och belöningsform, vilket kan ha påverkat respondenterna i deras 
ställningstaganden i enkäten. För en mer omfattande studie föreslår vi att undersöka hur 
belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande eller väsentliga för att 
kunna uppleva motivation inom ett liknande belöningssystem som Roxtecs, men med hänsyn 
tagen för variationer i bedömningsgrund och belöningsform mellan olika avdelningar. 
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Bilaga	2	–	Frågor	till	intervjun	med	HR‐chef	och	vice	VD	

1. Vilka är företagets övergripande mål och strategier? 
2. Vilket syfte har belöningssystemet? 
3. Hur är belöningssystemet kopplat till företagets mål och strategier? Utgår 

belöningssystemet direkt från företagets mål och strategier? 
4. Vilka beteenden vill företaget främja? 
5. Gjordes något speciellt vid utformningen av belöningssystemet för att se vad som 

motiverade personalen? Ex. diskussioner med personalen. 
6. Hur förankrades belöningssystemet hos de anställda? 
7. Är de anställda medvetna om belöningssystemets (ev.) koppling till företagets mål och 

strategier samt vilka insatser företaget värderar?  
8. Hur kommuniceras kopplingen dem emellan till de anställda? 
9. Hur ser belöningssystemet i företaget ut? Vilka belöningar, ekonomiska och icke-

ekonomiska, innefattar belöningssystemet? 
10. Hur belönas anställda? Individuellt, i grupp och/eller hela organisationen? 
11. Upplever ni att belöningssystemet bidrar till att attrahera nya medarbetare samt 

motiverar befintligt anställda? 
12. Omfattas alla anställda av belöningssystemet på samma sätt? Finns det skillnader 

mellan anställda/grupper? 
13. Är de anställda medvetna om vilka insatser som ger belöningar?  
14. Hur bedöms de anställdas insatser (objektivt – subjektivt, absolut - relativ) när det 

gäller belöningar?  
15. Vilken form av belöning tror ni kan vara mest motiverande för de anställda? 
16. Upplever ni att kulturen i företaget präglar vilka belöningar de anställda föredrar? 
17. Anser ni att det formella belöningssystemet uppfyller sitt syfte? 
18. Hur mäter företaget belöningssystemets effekter? Nyckeltal? 
19.  Hur ofta utvärderas belöningssystemet? 

 


