
 
 

LÖNENS BETYDELSE FÖR ARBETSMOTIVATIONEN 
 

Linda Gustavsson 
 
 

            Vilken betydelse lönen har för arbetsmotivationen råder det delade 
meningar om. Nyare forskning tycks dock vara ense om att lön och 
motivation har ett starkt samband. Denna studie har som främsta syfte 
att studera vilken relativ betydelse bakgrundsfaktorer, som t ex ålder 
och kön har för yttre motivationsfaktorer och lönetillfredsställelse. Ett 
annat syfte är att undersöka lönens betydelse i jämförelse med andra 
motivationsfaktorer, som exempelvis arbetskamrater och 
karriärmöjligheter. Data består av enkätmaterial ifrån ett 
bekvämlighetsurval, som bestod av 75 deltagare. Resultaten antyder att 
bakgrundsvariabler kan ha en viss betydelse för yttre 
motivationsfaktorer, medan de inte verkar ha något samband med 
lönetillfredsställelse. Något som också framkommer är att lönen 
rangordnas högt som motivationsfaktor i jämförelse med andra 
faktorer, om än inte högst. Sammantaget antyder resultatet i studien att 
lönen kan vara en viktig motivationsfaktor. Arbetsgivare bör därmed 
inte underskatta lönens betydelse för arbetsmotivationen. 
 
Nyckelord: Lön, motivation, bakgrundsfaktorer 

 
 

Inledning 
 
Det finns många olika anledningar till att människan arbetar. Exempelvis kan arbetet 
leda till en inkomstkälla, något att göra eller sociala kontakter. Arbetet strukturerar 
även upp vår tid och kan ge oss en känsla av självförverkligande (Furnham, 2005). Vad 
som motiverar individer i arbetet råder det skilda meningar om. En vanlig uppdelning 
inom psykologin är att individen motiveras av inre respektive yttre motivationsfaktorer 
(Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994). Inre motivation kan exempelvis vara att 
individen engagerar sig i sitt arbete för dess egen skull, pga. att arbetet är intressant och 
tillfredsställande. Den yttre motivationen handlar i sin tur om att individen motiveras av 
något som inte har med innehållet i själva arbetet att göra som t ex lön, belöningar.  
 
På senare tid har svensk forskning kring olika lönefrågor ökat (Carlsson & Wallenberg, 
1999; Wallenberg, 2000). En av anledningarna till denna ökning är delvis att ett relativt 
nytt lönesystem fått allt större inflytande - den individuella lönesättningen. Bakgrunden 
till denna utveckling beror främst på att arbetsgivarna och de fackliga förbunden hyser 
förhoppningar om att en mer individuell lönesättning kan påverka effektiviteten hos 
medarbetarna och öka deras motivation (Eriksson, Sverke, Hellgren, Wallenberg, 
2002).  
 
 

     *Ett stort tack till min handledare Teresia Andersson-Stråberg för hennes utomordentliga 
 vägledning och värdefulla kommentarer. 
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Det finns dock de som inte är lika övertygade om att ekonomiska incitament är ett bra 
sätt att skapa motivation hos arbetstagarna (Pfeffer, 1997). Exempelvis Herzberg 
(2003) betonar att arbetsklimatet med faktorer som t ex personligt ansvar och 
möjligheter till personlig utveckling har större betydelse än lönen för att skapa 
motivation hos medarbetaren. 
 
Motivationsteorier  
 
Enligt Eriksson, Sverke, Hellgren, Wallenberg (2002) beskrivs motivation i arbetslivet 
ofta som en process (se figur 1). Individen tolkar den ”faktiska” situationen denne 
befinner sig i utifrån sina egna erfarenheter och egenskaper. Hur motiverad individen 
känner sig beror sedan på hur denne upplever sin situation, t ex sin lönesituation. 
Upplever individen att denne har en bra lönesituation så är denna en motiverande 
faktor, vilket kan öka individens prestation och i sin tur mervärde för organisationen 
genom t ex en eventuell ökad prestation (Westlander, 1993).  

 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
        

 
______________________________________________________________________ 
Figur 1. Arbetsmotivation i ett processperspektiv 
 
Herzberg (2003) menar att det som gör individen tillfredsställd och motiverad i 
arbetslivet inte är detsamma som gör att individen känner sig otillfredsställd. Han delar 
upp olika arbetslivsfaktorer i två dimensioner som är helt oberoende av varandra. Den 
ena dimensionen kallar han motivationsfaktorer, vilka är de faktorer som individen 
motiveras av och blir tillfredsställda av.  Dessa motivationsfaktorer är tillfredsställelsen 
att genomföra ett arbete, få erkännande för utfört arbete, att arbetet är intressant, att ha 
ansvarsfulla arbetsuppgifter, möjligheter till befordran samt möjlighet till utveckling 
Herzberg (2003). Den andra dimensionen kallar han hygienfaktorer, vilka till skillnad 
från motivationsfaktorerna inte leder till motivation och tillfredsställelse. 
Hygienfaktorerna består av organisationens policys och administration, ledarskap, 
fysiska arbetsförhållanden, sociala relationer, ekonomisk ersättning, status och 
arbetstrygghet. Dessa hygienfaktorer leder snarare till vantrivsel om de inte existerar, 
men ökar inte individens tillfredsställelse bara för att de finns. Förbättringar i 
hygienfaktorerna kan alltså förebygga och minska vantrivseln i arbetet, men de kan inte 
skapa trivsel och motivation.  
 
Vroom (1995) menar att motivation istället handlar om individens förväntningar att få 
en viss belöning för sin arbetsprestation. Här ses individen som rationell, logisk och 
tänkande - en individ som tänker på hur mycket hon måste göra för att få sin belöning 
och som värderar belöningens betydelse före denna gör jobbet. Teorin bygger på tre 
olika begrepp; förväntan, instrumentalitet och valens. Förväntan har att göra med 
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personens uppfattning om sannolikheten att en arbetsinsats ska leda till ett önskvärt 
resultat t ex högre lön. Om individen inte ser någon koppling mellan insats och resultat 
kommer denne inte heller ha någon förväntan. Instrumentalitet har att göra med 
individens uppfattning om huruvida en insats kommer att leda till ett bestämt resultat. 
Tror individen att insatsen kommer att leda till högre lön har denne hög 
instrumentalitet. Valens har att göra med hur mycket individen uppskattar värdet av 
resultatet, hur attraktivt det anses vara för individen. Teorin innebär att styrkan i en viss 
handling som individen utför beror på styrkan i det förväntade utfallet och på hur 
attraktivt detta utfall är för individen Vilket då skulle kunna betyda att om individen 
värdesätter lönen som utfall för sin arbetsinsats, så borde lönen i sin tur ha en 
motiverande betydelse, särskilt om individen ser att insats och belöning (t ex högre lön) 
hänger ihop.  
 
Forskningsresultaten om kopplingen mellan lön och motivation är dock ganska 
tvetydiga. Vissa forskningsresultat tyder på att lönen inte har någon större betydelse för 
motivationen (Kohn, 1993ab; Hultin 1996) och att lönen som motivationsfaktor snarare 
kan undergräva motivationen genom att individen tappar intresset för sina 
arbetsuppgifter och vilket i sin tur kan leda till minskad motivation (Kohn, 1993ab). 
Samtidigt tyder andra forskningsresultat på motsatsen. En metaanalys av Jenkins (1998) 
visar att pengar har betydelse för motivationen. Detta resultat får även stöd av andra 
studier gjorda inom området (Rynes, Gerhart & Minette, 2004; Gardner, Pierce & 
Dyne, 2004).  
 
När det gäller variationen av motivation hos anställda så kan lönetillfredsställelsen 
förklara en del av denna variation, dvs att individen känner sig mer motiverad när 
denne är nöjd med sin lön (Chiu, 1999). Anställda som är missnöjda med sin lön och 
med sitt arbete visar större tendenser att frivilligt säga upp sig och har större frånvaro. 
Enligt Gardner, Dyne & Pierces (2004) studie har lönen betydelse för individen i 
organisationen, därför att lönen talar om för individen hur högt organisationen 
värdesätter henne/honom. De som fick en högre lön, kände att de var högre värderade 
av organisationen än de som fick lägre lön, vilket ledde till att de presterade bättre. 
Rynes, Gerhart och Minette (2004) menar att lönen har större betydelse för 
motivationen än vad människor tenderar att medge, dvs. i undersökningar om lönens 
betydelse fås svar som motsvarar ett lägre värde än vad individen egentligen känner. 
Detta pga att individen vill svara på ett sätt som är socialt accepterat. Vi tenderar alltså 
att officiellt undervärdera lönens värde för motivationen. Rynes et al (2004) anser att 
lönen inte är det enda som bidrar till motivation och att lönen har olika betydelse för 
olika människor, men att lönen ändå är en viktig motivator för de flesta människor.  
        
Även om lönen i vissa studier har visat sig ha en motiverande effekt på individer, så är 
det fortfarande inte klart hur viktig den är i jämförelse med andra motivationsfaktorer. 
Vroom (1995) tar upp olika faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse, som i sin tur 
anses bidra till individens motivation. Ledningsklimatet har visat sig ha betydelse för 
medarbetarens tillfredsställelse i arbetet, att få uppmärksamhet av olika slag kan öka 
produktiviteten, vilket t ex visar sig i de berömda Hawthorne experimenten, där 
uppmärksamhet från ledningen ökade produktionen hos medarbetarna avsevärt. Om 
ledningen visar omtanke och förtroende för sina medarbetare, så har det även visat sig 
att frånvaron och frivilliga uppsägningar minskar. En annan omständighet rör eget 
ansvar i arbetet, dvs att medarbetaren har möjlighet att ta egna initiativ, vilket också 
visat sig ha ett positivt samband med tillfredsställelsen i arbetet. Hur viktigt eget ansvar 
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är för medarbetaren har dock visat sig skifta beroende på medarbetarens personlighet. 
Vissa medarbetare behöver en hög grad av eget ansvar för att trivas och andra trivs inte 
alls med att ha eget ansvar. Arbetsgruppen har visat sig ha betydelse för trivseln. Enligt 
Vroom (1995) menar Walker och Guest (1952) att medarbetare som arbetar isolerat 
ogillar sina jobb och anledningen till det är bristen av socialt umgänge på arbetet. Olika 
aspekter på arbetet i sig kan även ha betydelse för arbetstillfredsställelsen, det kan vara 
faktorer som att få möjlighet att bli befordrad och en hög grad av kontroll över sina 
arbetsuppgifter (Vroom, 1995). Likaså visar Carlsson & Wallenberg (1999) att en 
viktig motivationsfaktor är känslan av att göra något bra för någon annan. Wallenberg 
(2000) visar även att möjlighet till kompetensutveckling, självständighet i arbetet, samt 
att känna trygghet i sitt arbete har betydelse för motivationen. Vilka faktorer som 
individen värdesätter i sitt arbete skiljer sig åt beroende på den enskilda individens 
motiv med sitt arbete och vad denne värdesätter i sitt arbete (Vroom, 1995). 
 

      Vem motiveras av lön? 
 
Enligt Lawler (1994) kan graden av hur viktig lönen anses vara bero på hur en individs 
behov ser ut för tillfället och om lönen då kan tillfredsställa dessa behov. Lönen kan 
vara den viktigaste faktorn för en individ för att den ger trygghet och ha mindre 
betydelse för någon annan som för tillfället har andra behov. Individens bakgrund och 
den situation som individen befinner sig i kan därför spela roll för hur mycket personen 
värdesätter yttre motivationsfaktorer som t ex lön och belöningar (Lawler, 1983). Vad 
som ligger bakom upplevelsen av arbetsmotivation kan därmed tänkas vara många 
olika omständigheter.  
 
Tillfredsställelsen i arbetslivet verkar vara något som ökar med åldern enligt Lee och 
Wilbur (1985), likaså att äldre verkar vara mer nöjda med de yttre 
motivationsfaktorerna i arbetet än de yngre. En förklaringsfaktor till detta kan vara att 
ju äldre individen är desto större erfarenhet och kompetens finns hos individen och 
därför ofta en högre lön. Inom den offentliga sektorn verkar det dock vara tvärtom, där 
är de yngre lite mer nöjda med lönen än vad de äldre är (Wallenberg, 2000), vilket 
skulle kunna bero på att olika marknadskrafter gör att yngre och nyanställda får högre 
löner genom t ex den individuella lönesättningen, de får helt enkelt större möjligheter 
att förhandla upp sin lön.   
 
När det gäller lönetillfredsställelsen så verkar det även finnas vissa könsskillnader. 
Kvinnor tenderar att vara lite mindre missnöjda med lönen än vad männen är. Det har 
t ex framkommit att kvinnor värdesätter relationer med arbetskamrater mer än vad män 
gör (Bigoness, 1988). Kvinnor verkar även värdesätta andra faktorer som känslan av att 
prestera något, kontroll över sina arbetstider och att det är smidigt att ta sig till och från 
arbetet, medan männen värdesätter lönen högre (Hollenbeck, 1987). Detta betyder inte 
att lönen är mindre viktig för kvinnor, utan bara att kvinnan ser andra faktorer som 
viktigare.  Samtidigt har en studie av Hultin (1996) visat att det inte finns några större 
skillnader mellan könen vad gäller arbetstillfredsställelse. Kvinnor och män verkar 
motiveras av samma motivationsfaktorer.  
 
Lum (1998) har visat att ha hemmavarande barn har ett negativt samband med 
lönetillfredsställelsen, vilket innebär att individer med barn hade lägre 
lönetillfredsställelse. Likaså visade samma studie att en avslutad examen hade 
betydelse för den upplevda lönetillfredsställelsen, de som hade en avslutad examen var 
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mer nöjda med sin lön. Lum (1998) har även påvisat att sjuksköterskor med längre 
erfarenhet, dvs längre anställningstid, visade högre lönetillfredsställelse än de som 
arbetat kortare tid. En förklaring till detta kan vara att ju mer erfarenhet individen har, 
desto mer har denne i lön, vilket ger en ökad lönetillfredsställelse. Studier har även 
visat att individer med heltidsarbete tenderar att vara mindre tillfredsställda med lönen 
än individer som arbetar deltid (Still, 1983). Samtidigt visar andra studier att 
deltidsanställda över lag är mindre tillfredsställda med sina arbeten än heltidsanställda 
(Vecchio, 1984). Det verkar även som om det finns vissa skillnader när det gäller 
lönetillfredsställelse beroende på om man arbetar inom den privata eller den offentliga 
sektorn (Wallenberg, 2000). De som arbetar inom den offentliga sektorn är mer 
missnöjda med lönen än de som arbetar inom den privata sektorn. Vilket skulle kunna 
vara orsakat av att den privata sektorn generellt sett har högre löner. Därmed är det 
rimligt att tro att olika bakgrundsfaktorer kan ha betydelse för hur mycket individen 
värdesätter lönen som motivationsfaktor.  

  
Syfte med undersökningen 
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka vem som motiveras av lönen och vilken 
relation lönen har till andra motivationsfaktorer i arbetslivet. Eftersom tidigare 
forskningsresultat är ganska tvetydiga i kopplingen mellan lön och motivation är mitt 
första syfte sålunda att se om olika personliga bakgrundsfaktorer som ålder, kön, barn 
och hur man bor kan påverka lönens betydelse och lönetillfredsställelsen hos individen, 
samt att även undersöka om olika arbetsrelaterade faktorer som studerad tid, 
arbetsområde, typ av anställning samt arbetad tid kan påverka lönens betydelse och 
lönetillfredsställelsen hos individen. Ett andra syfte är att se hur viktig lönen är för 
motivationen i jämförelse med andra motivationsfaktorer, samt studera om det finns 
skillnader i hur lönen rangordnas utifrån de olika bakgrundsfaktorerna. 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet bestod till största delen av psykologistuderande vid psykologiska institutionen 
på Stockholms universitet, samt familjemedlemmar och vänner, dvs ett 
bekvämlighetsurval. Deltagandet var frivilligt, eftersom de psykologistuderande aktivt 
skrev upp sitt intresse om deltagande. Det enda kravet för att delta var att de deltagande 
hade arbetslivserfarenhet. Totalt 75 personer svarade på enkäten. Av dessa 75 var 57 
deltagare psykologistuderande och 18 deltagare bestod av familj och vänner. Det var 46 
kvinnor och 29 män som deltog i studien. Medelåldern var 32 (SAV = 9). De hade i 
genomsnitt studerat 114 poäng på högskola/universitet med variationsbredden 20-340 
poäng. Det var 9 % som var boende hos sina föräldrar, 36 % som var ensamstående och 
55 % som var sammanboende. Det var 31 % som hade barn hemma och 69 % som inte 
hade hemmavarande barn. Av undersökningsdeltagarna arbetade 21 % heltid, 20 % 
deltid och 25 % extraarbetade. 33 % arbetade inte för tillfället, men hade tidigare 
lönearbetat. Inom den privata sektorn arbetade 51 % som arbetade och 49 % arbetade 
inom den offentliga sektorn.   
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Material 
 
Det empiriska underlaget för denna undersökning bestod av enkätdata. Tabell 1 
presenterar beskrivande statistik och reliabilitetsestimat (Cronbachs alpha) för alla i 
studien ingående variabler. 

 
Tabell 1. Korrelationer och deskriptiv statistik 
Variabler    1 2 3 4  5 6 7   8    9 10 M SD Alpha 

1. Ålder                                -          31,62 9,05 - 

2. Kön -,11 -         1,39 0,49 - 

3. Barn ,45** -,11 -        1,31 0,46 - 

4. Hushåll -,01 -,10 -,15 -       1,73 0,62 - 

5. Studerad tid  ,34** ,08 ,16 -,10 -      114,07 67,36 - 

6. Arbetad tid  ,73** -,18 ,16 ,06 ,01 -     4,67 4,98 - 

7. Sektor    ,05 ,16 -,01 -,08 ,13 -,07    -    1,49 0,50 - 

8. Typ av anställning  ,13  ,28*   ,03 ,00 ,24* ,08 ,27* -   2,29 1,15 - 

9. Yttre motivation  ,02 -,03 ,24* ,00 ,19 -,05  ,33** ,26* -  3,64 0,84 0,76 

10. Lönetillfredsställelse -,25*  ,05 -,12 ,05 -29* -,07 -,21 -,21 -,39** - 2,80 1,21 0,96 
N=75. (p<.05*, p<.01**)              

 
Bakgrundsfaktorerna bestod av ålder (år), deltagarna kategoriseras även i två 
åldersgrupper (yngre >30; äldre <30) och kön (kvinna =1, man =2). Det kontrollerades 
även om undersökningsdeltagarna hade hemmavarande barn (nej=1 ja=2,), samt om de 
var ensamstående (1), gift/sammanboende (2), kvarboende hemma hos föräldrar (3). 
Vidare kontrollerades hur länge de studerat  (antal högskolepoäng) och vilken sektor de 
arbetar/hade arbetat inom (privat=1, offentlig=2). Ytterligare kontrollerades för vilken 
typ av anställning de hade eller hade haft. Frågan löd; ”Förvärvsarbetar du för 
tillfället?” (nej, men jag har haft ett betalt arbete tidigare=1, ja, extraarbetar=2, ja, 
deltid=3, ja, heltid=4), samt anställningstid (år). 
 
Påståendena om yttre motivation, dvs hur viktig lönen ansågs vara, baserades på 
Amabile, Hill, Hennesey och Tighe (1994). Faktorn mättes med tre påståenden (t ex 
”Så länge jag känner att mitt arbete är roligt, så bryr jag mig inte så mycket om hur stor 
min lön är”; omvänt kodat påstående). Lönetillfredsställelse (Eriksson, Sverke, 
Hellgren, Wallenberg 2002) mättes med fem påståenden (t ex ”Jag är nöjd med min 
nuvarande lön”). Svarsalternativen för alla påståendena sträckte sig från 1 (stämmer 
inte alls) till 5 (stämmer helt).  
 
En rangordningsfråga inkluderades i enkäten där deltagaren skulle rangordna vad som 
motiverade dem mest i arbetet, baserat på Carlsson & Wallenbergs studie (1999). Det 
fanns 12 olika alternativ (t ex lön, arbetskamrater och bra arbetsuppgifter mm) att 
rangordna från 1 (mest motiverande) till 12 (minst motiverande). Det gjordes sedan en 
uppdelning på undersökningsdeltagarna där de som rangordnat lönen från 1-4 ansågs 
tillskriva lönen stor betydelse, de som rangordnat lönen från 5-8 ansågs tillskriva lönen 
relativt stor betydelse och de som rangordnat lönen från 9-12 ansågs tillskriva lönen 
liten betydelse. Det fanns även med ett öppet svarsalternativ att fylla i om deltagaren 
upplevde att det fanns något annat som motiverade dem, men som inte fanns med i 
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alternativen på enkäten, vilket endast utnyttjades av en deltagare. Därför ingick inte 
heller detta alternativ i analysen. 
 
Procedur 
 
Listor sattes upp på anslagstavlan vid psykologiska institutionen, där studenterna själva 
fick skriva upp sitt intresse att delta i studien. Klassrum bokades till tre olika tillfällen 
då studenter fick komma och fylla i enkäten. Drop-in tider erbjöds för att deltagarna 
lättare skulle kunna medverka. När de kom fick de enkäten, instruktioner gavs i enkäten 
som de ombads att läsa innan de fyllde i denna. Deltagarna uppmanades i 
instruktionerna att tänka på sina upplevelser av sitt nuvarande arbete eller om inte något 
sådant fanns, sitt senaste arbete. De fick ställa frågor om det var något de undrade över. 
Efter att de fyllt i enkäten lämnade de över den till mig. Deltagarna som inte var 
studenter blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen och då i sin tur tilldelades 
de en enkät. 
 
Databearbetning 
 
En faktoranalys genomfördes för att fastställa Cronbachs alpha för 
beroendevariablerna, vilka var tillfredsställande. För att undersöka den relativa 
betydelsen av de olika personliga bakgrundsfaktorerna för den yttre motivationen och 
lönetillfredsställelsen genomfördes en multipel regressionsanalys. Sedan kontrollerades 
hur stor betydelse lönen hade i jämförelse med övriga motivationsfaktorer och 
medelvärden räknades ut för alla de rangordnade motivationsfaktorerna. Därefter 
undersöktes vilken betydelse de olika personliga bakgrundsfaktorerna hade för 
rangordningen av lönen genom korstabuleringar av de ingående variablerna och lön.  

 
Resultat 

 
För att undersöka huruvida de olika bakgrundsfaktorerna kunde förklara hur viktig 
lönen upplevdes vara (yttre motivation) och hur nöjda deltagarna var med lönen 
genomfördes en multipel regressionsanalys. I Tabell 2 redovisas betakoefficienter, samt 
justerat R² för hur mycket bakgrundsfaktorerna kunde förklara variansen i den yttre 
motivationen, samt lönetillfredsställelsen. 
 
Tabell 2.  
Multipel regressionsanalys  

* Sambandet är statistiskt säkerställt (p<,05*). 

Bakgrundsfaktorer Yttre motivation Lönetillfredsställelse 
   

      Ålder -,15 -,11 
Kön -,11  ,06 
Barn  ,34* -,06 
Hushåll -,03 -,11 
Studerad tid  ,12 -,23 
Arbetsområde  ,25* -,06 
Typ av anställning  ,18 -,07 
Arbetad tid -,16   ,18 
   
R² (justerat)  ,12*   ,00 
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Den faktor som kunde förklara mest vad gällde den yttre motivationen var 
bakgrundsfaktorn, barn i hemmet eller inte. Resultatet antydde att individer som hade 
barn ansåg att lönen var mer viktig, än de som inte hade barn (p<,05). Vilket 
arbetsområde individen arbetar inom visade sig också vara signifikant, vilket antydde 
att individer som arbetar, eller hade arbetat inom den offentliga sektorn ansåg att lönen 
var mer viktig än de som var, eller hade varit anställda inom den privata sektorn 
(p<,05). Totalt kunde 12 % av variansen i de yttre motivationsfaktorerna förklaras av 
prediktorerna (p<,05). När det gällde resultaten av lönetillfredsställelse framkom inga 
signifikanta resultat, vilket antydde att bakgrundsfaktorerna inte kunde förklara något 
av variationen i lönetillfredsställelse.  
 
För att undersöka hur motivationsfaktorerna rangordnades användes medelvärdet för att 
se vilken faktor som hade det lägsta medelvärdet, vilket blir den faktor som deltagarna 
angett motiverar dem mest i arbetslivet. I Tabell 3 redovisas resultaten för hur 
motivationsfaktorerna rangordnades. 

 
      Tabell 3.  

Medelvärden och standardavvikelser för motivationsfaktorerna. Värdena redovisas i 
prioritetsordning. 

Motivationsfaktorer  M SAV 

1. Bra arbetsuppgifter 4,34 2,80 
2. Lön 4,35 2,86 
3. Arbetskamrater 4,69 3,04 
4. Bra balans mellan arbete och övrigt liv 5,53 3,23 
5. Möjlighet till kompetensutveckling 6,46 3,16 
6. Möjlighet att ta egna initiativ 6,52 2,70 
7. Bra arbetstider 6,62 3,25 
8. Ansvarsfulla uppgifter 6,77 3,23 
9. Anställningstrygghet 7,41 3,18 
10. Ett bra ledningsklimat 8,18 2,66 
10. Att arbetet är av värde för andra 8,18 3,79 
11. Möjlighet att avancera till högre 
      befattningar 

8,55 3,62 

 
Den faktor som uppgavs vara den mest motiverande faktorn i arbetslivet var bra 
arbetsuppgifter. På andra plats kom lönen och på tredje plats rangordnades 
arbetskamraterna. Dessa tre faktorer visade sig vara de som ansågs som viktigast för 
motivationen, även om de endast skilde sig marginellt åt. I tabellen redovisas alla 
faktorer i fallande ordning för hur motiverande de ansågs vara.  
 
För att undersöka om de olika personliga bakgrundsfaktorerna och de arbetsrelaterade 
faktorerna kunde visa på eventuella skillnader på hur lönen rangordnades i jämförelse 
med de olika motivationsfaktorerna gjordes en korstabulering på varje bakgrundsfaktor 
och alternativet lön.  
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Figur 2. Betydelsen av lön i procent. 
 
Resultatet tyder på att lönen uppfattas som en viktig motivationsfaktor. Det visade sig 
att 57 % av deltagarna angav att lönen hade stor betydelse (se figur 2).  
 
När det gällde skillnader i kön och hur de rangordnat lönen så kunde man se en viss 
skillnad mellan män och kvinnor där männen tenderade att se lönen som lite viktigare 
än kvinnorna, då 62 % av männen och 55 % av kvinnorna angivit lönen stor betydelse. 
Hushållstyp visade vissa skillnader i rangordningen av lönen. De som fortfarande 
bodde hemma hos förälder ansåg lönen vara en viktig motivationsfaktor, då 83 % hade 
givit lönen stor betydelse som motivationsfaktor, medan de som var ensamstående och 
de som var gifta/sammanboende skattade lönen lika, då 55 % angav att lönen hade stor 
betydelse. När det gällde skillnader beroende på anställningsform så visade resultatet 
att de som arbetade heltid ansåg att lönen hade stor betydelse som motivationsfaktor, då 
75 % av dem angav detta alternativ. De som arbetade heltid respektive deltid skattade 
lönen som viktigare än de som extraarbetar och de som inte arbetade alls för tillfället. 
När det gällde skillnader beroende på arbetad tid så fanns en tendens till att de som 
arbetat längre än ett år och upp till fem år ansåg lönen vara viktigare som 
motivationsfaktor, i jämförelse med de övriga grupperna. Skillnaden mellan dem som 
arbetat under ett år och denna grupp (1,1 - 5,0 år) var relativt stor då bara 43 % av dem 
som arbetat under ett år hade givit lönen stor betydelse till skillnad från dem som 
arbetat mellan ett och fem år, där 67 % hade givit lönen stor betydelse. Dock ansåg hela 
29 % av dem som arbetat mellan fem och tio år att lönen bara hade liten betydelse som 
motivationsfaktor. Gällande ålderkategorier, fanns endast små skillnader mellan hur 
lönen rangordnats, inte heller längden på studietiden visade några direkta skillnader 
gällande hur lönen rangordnades. Dock ansåg de flesta att lönen var en viktig 
motivationsfaktor.  
 

Diskussion 
 
Denna studies främsta syfte var att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som kunde 
tänkas ha betydelse för hur olika individer motiveras av lön. Det första syftet var 
sålunda att se om olika personliga bakgrundsfaktorer som ålder, kön, barn och hur man 
bor kan påverka lönens betydelse för individen, samt även se om olika arbetsrelaterade 
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faktorer som studerad tid, arbetsområde, typ av anställning, samt arbetad tid kan 
påverka lönens betydelse för individen. Det andra syftet var att se hur viktig lönen var 
för motivationen i jämförelse med andra motivationsfaktorer.  
 
I resultatet framkom det att 12 % av variationen i den yttre motivationen, dvs hur viktig 
lönen ansågs vara i arbetet, kunde förklaras av de olika bakgrundsfaktorerna. Den 
enskilda faktor som kunde förklara mest var om det fanns barn i hemmet eller inte. 
Resultatet visade att om det fanns barn i hushållet, ansågs lönen som mer viktig än om 
inga barn fanns. Detta resultat överensstämmer med tidigare resultat som har visat ett 
negativt samband mellan lönetillfredsställelse och att ha barn (Lum, 1998). Man kan 
tänka sig att en bidragande orsak till detta resultat skulle kunna vara att ju fler barn man 
har, desto mer pengar krävs för att få ekonomin att gå ihop, och därför blir också lönen 
viktigare om man har barn.  
 
Om man arbetade inom privat eller offentlig sektor, dvs arbetsområde, visade sig också 
vara signifikant. Resultatet antydde att de som arbetade inom den offentliga sektorn 
ansåg lönen vara mer viktig än de som arbetade inom den privata sektorn. Detta resultat 
stämmer med Wallenbergs studie (2000), vilken kom fram till att de som arbetade inom 
den offentliga sektorn ansåg lönen vara viktigare än de privatanställda. Detta skulle 
kunna bero på att de offentliganställda inte känner sig lika nöjda med sina löner och 
därför anser att de är underbetalda, vilket i sin tur skulle kunna leda till att motivationen 
i arbetet minskar (Chiu, 1999). Men det skulle även kunna betyda att de offentligt 
anställda i högre grad motiveras av andra faktorer än lön. Resterande bakgrundsfaktorer 
kunde inte förklara något när det gällde hur viktig lönen ansågs vara i arbetet. Men 
resultatet antyder dock att de olika bakgrundsfaktorerna ändå har en viss betydelse.  
 
Resultatet av lönetillfredsställelsen i regressionsanalysen visade inga signifikanta 
resultat. De olika bakgrundsfaktorerna kunde inte förklara något av variationen i 
lönetillfredsställelse. Det har även visat sig i tidigare studier att bakgrundsfaktorer har 
ett begränsat inflytande när det gäller olika upplevelser av lön (Andersson-Stråberg, 
Hellgren & Sverke, 2005). Naturligtvis kan en anledning till att så få bakgrundsfaktorer 
totalt sett blev signifikanta även vara att antalet deltagare var relativt få, vilket i sin tur 
leder till en lägre power. Det vore därför intressant i en framtida studie att replikera 
denna studie men med ett högre antal deltagare och ett mer obundet urval.  
 
Det andra syftet var att se vilken plats lönen hamnade på i jämförelse med andra 
motivationsfaktorer. Resultatet visade att lönen i genomsnitt hamnade på en andraplats 
i rangordningen, inte långt ifrån en delad första plats med faktorn bra arbetsuppgifter, 
eftersom medelvärdena var nästan identiska. Detta stärker uppfattningen om att lönen 
trots allt är viktig för motivationen. I Herzbergs studie (2003), hamnade lönen först på 
sjätte plats, vilket är en klar skillnad mot denna studie. Detta är intressant i och med att 
Herzberg menar att lönen inte ens har med motivation att göra.  Om vi ser resultatet 
utifrån Vrooms (1995) perspektiv skulle det innebära att individer faktiskt skulle kunna 
vara motiverade av lön, eftersom resultatet i denna studie antyder att de värdesätter 
lönen relativt högt för sin arbetsinsats eller för att känna sig motiverade. Då man jämför 
Herzbergs teori med rangordningen i denna studie, så borde varken lönen eller 
arbetskamrater vara starka motivationsfaktorer, eftersom ingen av dessa faktorer anses 
ha med motivation att göra av Herzberg.  
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En fördel med urvalet i denna studie skulle kunna vara att deltagarna inte svarar på 
enkäten utifrån tron att arbetsgivaren kan komma att se resultatet. Anställda skulle 
kunna bli osäkra ifall de trodde att någon kunde identifiera enskilda individer i 
undersökningen, vilket i sin tur skulle kunna påverka hur de svarar. Även om 
undersökningen är anonym, så finns det ändå en risk att de svarande inte är helt 
uppriktiga i sina svar. Rynes, Gerhart och Minette (2004) menar att man i 
undersökningar ofta får svar som motsvarar ett lägre respektive högre värde än vad 
individen egentligen skulle ha svarat, för att deltagarna vill svara på ett socialt 
accepterat sätt. Det kan exempelvis vara så att det inte känns riktigt acceptabelt ifall 
man tycker att pengarna är viktigare än arbetskamraterna etc, vilket kan påverka hur 
man svarar. Att deltagarna hade så många olika alternativ att välja på när det gällde vad 
som motiverar mest skulle kunna öka validiteten i studien. I Carlsson och Wallenbergs 
studie (1999) fick lönen vid en första rangordning med tio olika alternativa 
motivationsfaktorer, plats fem. När frågan ställdes igen och deltagarna endast fick välja 
ut tre av alternativen att rangordna, hamnade lönen istället på en delad andraplats. Detta 
skulle kunna antyda att lönen kan vara viktigare än vad många vill erkänna.  
 
Trots att det var relativt få deltagare i studien, och att det därmed inte gick att 
signifikanspröva skillnaderna mellan grupperna i korstabuleringarna, så framkom ändå 
några intressanta tendenser. Faktorn ålder, visade inga större skillnader när det gällde 
hur deltagarna rangordnat lönen. Kön uppvisade en viss skillnad då 57 % av kvinnorna 
ansåg lönen ha stor betydelse medan 62 % av männen ansåg lönen ha stor betydelse. 
Skillnaderna var dock relativt små, vilket överensstämmer med Hultin (1996) som 
menar att en förklaring till att det inte längre är så stora skillnader mellan män och 
kvinnor kan bero på att kvinnan håller på att få en starkare förankring på 
arbetsmarknaden. En annan förklaring kan vara att kvinnor idag som kanske både vill 
och måste klara sin egen försörjning i många fall inte är beroende av en man, vilket i 
sin tur kan bidra till att lönen känns ungefär lika viktig för både kvinnor och män.  
 
Resultatet gällande anställningsformen, dvs om deltagarna arbetade heltid, deltid, 
extraarbetade eller inte hade ett arbete för tillfället visade siffror som tyder på att de 
som arbetade heltid tenderade att värdesätta lönen mer som motivationsfaktor än övriga 
kategorier. Detta skulle kunna bero på att om man väl har börjat arbeta heltid så kanske 
man även skaffat sig större utgifter vilket i sin tur kräver en hög lön. De som arbetar 
deltid och extraarbetar kanske arbetar mer för att få lite extrainkomst eller helt enkelt 
för att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studietiden. 
 
När det gäller anställningstid är det intressant att resultatet antyder att denna kan spela 
en roll när det gäller hur viktig lönen anses vara. De som hade kortast anställningstid 
gav lönen lägst betydelse, vilket skulle kunna bero på att när man börjar ett arbete är det 
så många andra faktorer som spelar in som t ex glädjen över sitt nya arbete, vad det än 
betalar. Efter ett tag känner sig individen tryggare i sitt nya arbete och har då kanske 
lättare att ställa krav på sin arbetsgivare.  
 
En tänkbar brist i studien kan vara att några av deltagarna inte arbetade för tillfället. Det 
skulle kunna vara så att när deltagarna tänker tillbaka på sitt tidigare arbete så har de 
helt andra känslor idag än vad de hade när de arbetade. Resultatet skulle även kunna 
bero på att många av dem som studerar idag sade upp sig från sina arbeten för att 
studera och skaffa sig bättre och mer välbetalda arbeten, vilket i sin tur skulle kunna 
förklara den generellt sett höga värderingen av lönen som motivationsfaktor. Detta får 



 

         
 

12 

ett visst stöd av det att den främsta anledningen till att de svarande börjat studera 
angavs vara för att få ett mer utmanande arbete - vilket i sin tur kan leda till ett mer 
välbetalt arbete.  
 
Sammantaget framkommer det i studien att vissa omständigheter i högre utsträckning 
bidrar till hur stor betydelse lönen har för arbetsmotivationen än andra. Detta 
överensstämmer med Lawler (1994) som menar att graden av hur viktig lönen anses 
vara beror på hur individens behov ser ut för tillfället. Finns det t ex barn i familjen kan 
det antas att familjen får ett större behov av pengar och därför blir lönen viktigare för 
denna grupp. Individens bakgrund och den situation som individen för tillfället befinner 
sig i kan därför spela roll för den yttre motivationen. 
 
Att lönen har givits denna relativt stora betydelse borde också betyda att lönefrågor är 
något som borde prioriteras av arbetsgivare, eftersom personer som upplever att de har 
en dålig lön tenderar att arbeta mindre, genom en högre frånvaro (Chiu, 1999), samt 
känna sig mer missnöjda och otillfredsställda i sitt arbete (Lawler, 1971). Carlsson & 
Wallenberg (1999) menar att det kan finnas en stor outnyttjad potential i 
lönesättningsprocessen för att stärka motivation och arbetsresultat. Att arbetsgivaren 
skapar en ökad förståelse för lönesättningen och ger en tydlig koppling mellan 
prestation och resultat borde därför vara av stor vikt. Det är även viktigt att chefer och 
medarbetare har en gemensam syn på den upplevda lönesituationen, varför den ser ut 
som den gör och hur man som medarbetare skulle kunna ändra på den. Om det inte 
finns en möjligt att göra något åt lönesituationen för tillfället, så är det ju av vikt att 
försöka hitta andra faktorer som kan hålla motivationen uppe hos de anställda.  
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ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Jag som genomför undersökningen heter Linda Gustavsson och läser utbildningen 
Personal, Arbete och Organisation. Materialet kommer att användas i min C-uppsats, 
men inga enskilda svar kommer att redovisas. 
 
Jag vill undersöka olika aspekter av arbetsupplevelser. Om du inte arbetar just nu, så 
vill jag att du föreställer dig hur du upplevde ditt senaste arbete. 
 
Att tänka på att när du besvarar frågorna: Svara som du uppriktigt känner det, det 
finns inga rätt eller fel svar.  
 
  Tack för att du vill medverka i min undersökning! 
 
 
 
 



 

         
 

1 Vilket år är du född? 19________ 
 
2 Kön?  

1 Kvinna 
2 Man 

3 Har du hemmavarande barn?  

1 Ja 

2 Nej 

4 Hushåll?  

1 Ensamstående 

2 Gift/Sammanboende 
3 Kvarboende hos föräldrarna 

 
5 Hur länge har du studerat? (ange antal högskolepoäng) 
           
          ____________________________         
 
6        Hur länge planerar du att studera?  (ange antal totala högskolepoäng) 
          
          ____________________________ 
 
7        Vilken utbildning/program/kurs studerar du? 
           
          ____________________________ 

8 Förvärvsarbetar du för närvarande?  

1    Ja, heltid  

2 Ja, deltid 
3   Ja, extraarbetar 
4   Nej, men jag har haft ett betalt arbete tidigare  
 

9        Vilken är den viktigaste orsaken till att du studerar?  
Välj bara ett svarsalternativ, det som du tycker stämmer in bäst på dig själv. 
 
1 För att lära mig nya saker 
2 För att vidareutveckla mig 
3 För att kunna få ett mer utmanande och kvalificerat arbete  
4 För att kunna få en högre lön än jag skulle få annars 
5 För att alla andra gör det 
6 För att det är bättre än att vara arbetslös 
7 Vet ej 



 

         
 

 
 

 

 

10  Hur många år har du arbetat för din nuvarande 
          arbetsgivare?  Ca ________ år  
 
11       Vilket område arbetar/arbetade du inom? 
           1   Privat sektor 
           2   Offentlig sektor 
 
 
            
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stämmer              stämmer 
    inte alls              helt 
 
  
12    Jag tycker att den betalning jag får för mitt  
        arbete är tillfredsställande   1          2          3           4           5 
 
 
13    Jag trivs med mitt arbete   1          2          3           4           5    
 
 
14     Jag känner verkligen att min arbetsgivares  
        problem är mina problem   1          2          3           4           5 
 
 
15    Jag tycker om att berätta för vänner  
        och bekanta vad jag arbetar med   1          2          3           4           5 
 
16     I mitt arbete försöker jag alltid 
         leva upp till god kvalitet   1          2          3           4           5 
 

 
 

Följande frågor ska du skatta på en skala från  
1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 

 
Frågorna handlar om hur du upplever ditt arbete. Kryssa i den ruta 

som du känner stämmer bäst på dig.  
 

Kryssa endast i en ruta! 
 

När du besvarar frågorna så besvara dem med ditt nuvarande eller 
ditt senaste arbete i åtanke! 

 
 
 
 
 
 

Även om du inte arbetar för närvarande, besvara frågorna med 
ditt senaste arbete i åtanke 



 

         
 

 
             stämmer             stämmer 
 inte alls             helt 
 
17     Så länge jag känner att mitt arbete 
         är roligt, så bryr jag mig inte så 
        mycket om hur stor min lön är    1          2          3           4           5 
 
 
18    Jag lägger inte ned något känslomässigt  
        engagemang i mitt arbete   1          2          3           4           5 
 
 
19    Om jag tar hänsyn till mitt yrkeskunnande  
        och den energi jag lägger ner i arbetet,  
        är jag nöjd ned min lön   1          2          3           4           5 
 
 
20    Jag är nöjd med det arbete jag har   1          2          3           4           5 
 
 
21    Jag gör alltid mitt bästa i arbetet   1          2          3           4           5 
 
 
22    Jag är nöjd med min senaste  
        löneförhöjning    1          2          3           4           5 
 
 
23    Mitt arbete har stor personlig  
        betydelse för mig    1          2          3           4           5 
 
 
24     Jag är trygg och kompetent 
        i min yrkesroll  1          2          3           4           5 
 
 
25    Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete  1          2          3           4           5 
 
 
26     På det hela taget är jag nöjd med  
        hur mycket  pengar jag får ut av att  
        göra mitt arbete    1          2          3           4           5 
 
 
27    Jag är nöjd med min nuvarande lön   1          2          3           4           5 
 
 
28    Upplevelsen av en bra lön är  
         viktig för mig    1          2          3           4           5 
 
 
29    Ersättningen jag får för mitt 
        arbete är viktigare än de arbetsuppgifter 
        jag utför     1          2          3           4           5 
 
 



 

         
 

 
            stämmer             stämmer 
 inte alls             helt 
 
 
30    Jag tänker sällan på lönen   1          2          3         4           5 
 
 
31     Det viktigaste för mig är  
         att få göra det arbete jag tycker 
         är roligast    1          2          3           4           5 
 
 
32      Jag klarar av de flesta situationer 
         som dyker upp i mitt arbete   1          2          3           4            
 
 
33       Jag tar initiativ för att lösa 
          problem i arbetet    1          2          3           4           5 
 
 
34     Jag arbetar bara för att få ut min 
        lön     1          2          3           4           5 
 
 
35    Jag känner för att säga upp mig från min  
        nuvarande anställning    1          2          3           4           5 
 
 
36     Jag söker aktivt efter andra jobb  1          2          3           4           5 
 
 
37    Om arbetsmarknadsläget tillät, skulle jag  
        avsluta min nuvarande anställning    1          2          3           4           5 
 
 
 
38    En del arbeten gör man bara för pengarna. Andra arbeten ger inte bara pengar utan även
       en känsla av personlig tillfredsställelse. Hur är det med ditt arbete? 
 
 Jag arbetar till största delen för… 
 
  1 pengarna det ger 
  2 det både ger mig pengar och en känsla av tillfredsställelse 
  3 något annat än pengar och personlig tillfredsställelse, nämligen___________________ 
 



 

 
39   Rangordna faktorerna nedan i fallande ordning, börja med de faktorer som du anser  

har störst betydelse för din motivation i ditt arbete, dvs den viktigaste faktorn ges numret 1,            
näst viktigast ges numret 2 osv. 

 
Rangordna dem från 1-12 (13)  

 
     ____     Lön 
     ____    Arbetskamrater 
     ____    Möjlighet till kompetensutveckling 
     ____    Möjlighet att avancera till högre befattningar 
     ____    Att arbetet är av värde för andra 
     ____    Möjlighet att ta egna initiativ 
     ____    Anställningstrygghet 
     ____    Ett bra ledningsklimat 
     ____    Bra arbetsuppgifter 
     ____    Bra balans mellan arbete och övrigt liv 
     ____    Bra arbetstider 
     ____    Ansvarsfulla uppgifter 
 
     ____    Annat, nämligen ………………………………………………….. 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


