
 

 

 

 

 

Är det lön, förmåner, erkännande, arbete eller miljö 
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Studier har visat att arbete och erkännande tillsammans med en skälig 

lön leder till motivation (Carlsson & Wallenberg, 1999; Eriksson, 

Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Problemet var att värdet av 

alternativa belöningar inte framkommit. Syftet med denna uppsats 

(N=62) är att undersöka vilka av prediktorerna lön, förmåner, 

erkännande, arbete och den fysiska miljön som upplevs vara viktigast 

för motivationen i arbetslivet samt att undersöka eventuella skillnader 

mellan kvinnor och män i detta avseende. Data insamlades med en 

egenkonstruerad enkät som distribuerades bland anställda på 

Göteborgs universitet. Rangordningen av medelvärden visade att det 

som var viktigast för motivationen var olika aspekter av arbetet; följt 

av erkännande, lön, miljö och sist förmåner. T-test för att avgöra 

könsskillnader visade att kvinnorna ansåg att löneförhöjning, muntlig 

återkoppling från chef, lärandemöjligheter, tydliga mål, kollegors 

kommunikationsförmåga, matsal med mikrovågsugn och påkostad 

inredning var viktigare för motivationen än jämfört med männen.  

 
 
Hur personal motiveras är ett intressant ämne, för chefer, då betalningen för utfört 

arbete ibland uppgår till enorma summor för rörelsen. Problematiken handlar om i 

vilken utsträckning belöning kan fungera motiverande. Speciellt eftersom vissa 

arbetsgivare använder pengar som den enda styrande faktorn (Pfeffer, 1997). Japanska 

aktieägare, exempelvis, tilldelade anställda högre lön när prestationsnivån var låg till 

skillnad från de utländska aktieägarna som i stället minskade lönerna (Toru, Phillip, & 

Parthiban, 2005). I detta sammanhang menar vissa teorier att det snarare är personligt 

ansvar och lärandemöjligheter som motiverar till högre prestation och inte pengar i sig 

självt (Hackman & Oldham, 1976; Herzberg et al, 1987). Det är tydligt att problemet 

relaterar till Abrahamsson och Andersens (2005) fråga om det möjligen finns tjänster 

med specifika egenskaper som kan få personal att acceptera en liten lön i utbyte mot en 

stor insats. 

 

Historia 

Närmare bestämt varierar belöningspolicyn dramatiskt mellan olika organisationer och 

kulturer (Pfeffer, 1997). Länder inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), exempelvis, anammade individuell lönesättning inom offentlig 

sektor till följd av mindre bidrag, privatisering (Finland, Frankrike och Sverige) och för 

att öka prestationen samt effektiviteten (OECD, 1997). Sedan finns länder som Japan 

och Korea där uppmärksamheten i stället riktades mot åldern och mindre på titel 

samtidigt som individuella skillnader i prestation inte erkändes (Pfeffer, 1997). 

 
* Tack: alla medverkande som möjliggjorde studien. Magnus Sverke för pedagogisk och professionell handledning. 

Thomas Lindgren och Marita Daun för konstruktiv kritik. 
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Andra länder inom OECD anammade ett brett utbud av olika metoder beroende på vilka 

instrument som fanns tillgängliga för respektive struktur och vilka ekonomiska samt 

sociala förutsättningar som rådde (OECD, 1997). På så sätt lyckades även de länder som 

behöll sina centraliserade system hålla nere lönerna enligt OECD. Därutöver, varierar 

belöningsdistributionen mycket eftersom vissa organisationer har stora spridningar 

mellan sin personal (Pfeffer, 1997). 

 

Sverige har således präglats av decentraliserade och centraliserade lönesystem. I början 

av 1900-talet kännetecknades Sveriges kommuner och landsting av självständiga lokala 

förhandlingar men dessa togs sedan över av mäktiga centralorganisationer under åren 

1945-85 varefter förhandlingarna återgick till decentralisering (Elvander, 2006). Innan 

år 1990 utmärktes Sveriges offentliga sektor av ett standardiserat tariffsystem där 

lönepåslagen berodde på antalet år i tjänst (Hegdahl, 2009). Den privata sektorn, å andra 

sidan, hade tillämpat individuell lönesättning sedan 1950-talet (Ryman, 2004). Tanken 

bakom reformen var att den individuella lönesättningen skulle knyta den anställdes 

prestationsnivå till lönemängden för att säkerställa lönsamhet för ambitiösa och för att 

uppmuntra till fortsatt motivation (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2005). 

Nackdelen var att det saknades empiri som styrkte sambandet mellan individuell 

lönesättning och ökad vinst beroende på svårigheten att mäta kvalitet men även för att 

uppgiften hamnat mellan företags- och nationalekonomin (Ryman, 2004). 

 

Oavsett lönesystem var det, enligt forskningen, känt att arbete och erkännande 

tillsammans med en skälig lön motiverar personal (Carlsson & Wallenberg, 1999; 

Eriksson et al., 2002). Dessa tre prediktorer besvarar Abrahamsson och Andersens 

(2005) fråga om det finns tjänster med specifika egenskaper som kan få personal att 

acceptera en liten lön i utbyte mot en stor insats. Problemet var att värdet av alternativa 

belöningar inte framkommit då dessa inte belysts som självständiga element. Med andra 

ord, om förmåner och olika typer av erkännande i förhållande till kända 

motivationsprediktorer bidrar till mindre, samma eller högre motivation. Detta är 

relevant att känna till. Om förmåner motiverar lika mycket, eller mer, som pengar skulle 

det innebära att baslönen går att komplettera med förmåner i stället för en 

löneförhöjning. Vidare att arbetsplatser med attraktiva förmåner ses som motiverande 

fastän baslönen är relativt låg. Om däremot förmåner inte upplevs som motiverande så 

är det lämpligare att i stället lägga pengarna på att förbättra miljön eller att höja lönerna 

under förutsättning att detta ses som mer motiverande. Liknande resonemang avser 

prediktorn erkännande där exempelvis variabeln medalj skulle kunna ersätta en 

löneförhöjning.  

 

Översikt 

Det finns många teorier om hur personal motiveras. Därför tillgodoses inledningsvis (s. 

3-4) en för många repeterande föreläsning om ett urval teorier inom området. Närmare 

bestämt behovs, jämvikts, förstärkning och förväntningsteorier. I samband med detta en 

förklaring på hur prediktorn lön (pengar) som belöningsform påverkar motivationen. 

Sedan kommer tidigare forskning att visa hur prediktorerna lön, arbete, förmåner, 

erkännande, miljö och kön påverkar motivationen.  

 

Synonymord för motivation är drivkraft, intresse, viljeinriktning, inspiration, lust, 

sporre, morot och incitament (Walter, 2008). Att motivera är synonymt med att ge skäl 
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för, underbygga, styrka; utgöra skäl för, berättiga, föranleda, skapa motivation hos, 

sporra, mana och peppa menar Walter. Någon är motiverad om situationen är befogad, 

välgrundad, grundad, hållbar, berättigad, och om individen är inställd, manad, sporrad, 

up peppad, peppad, laddad och taggad säger han. 

 

Prediktorn lön påverkar den yttre motivationen 

Sammanfattningsvis menar författarna till teorierna att personal i första hand motiveras 

av den inre motivationen (Deci & Ryan, 2008). Innebärande ett engagemang av fri vilja 

utan betalning i form av pengar eller förmån hävdar Deci och Ryan. Personalen drivs 

således av bakomliggande psykologiska motiv såsom otillfredsställda behov (Maslow, 

1958). Givetvis har pengar och förmåner, som även kallas yttre motivation, betydelse 

men dessa motiverar inte lika mycket enligt Deci och Ryan (2008).  

 

 Behovsteorier. Uttrycker specifikt att de likställer motivation med engagemang av 

fri vilja utan pengar eller förmån. De belyser sålunda att personal i första hand drivs av 

sina psykologiska motiv. Den av Deci och Ryan (2008) kallade inre motivationen. 

 

Abraham Maslow menar att det finns fem behov nämligen fysiologiska (ex: mat), 

säkerhet (ex: bostad), kärlek, självförtroende och självförverkligande (Maslow, 

1958). Dessa är arrangerade i en hierarki så när ett behov uppkommer betyder det 

att behovet innan har tillfredsställts och sålunda motiveras folk av att uppnå dessa 

tillstånd säger Maslow. Andra, såsom David McClelland, hävdar med 

utgångspunkt hos Henry Murray (1938) att individen har tre behov nämligen 

prestation, tillhörighet och makt (Abrahamsson & Andersen, 2005). Med 

prestation menas att individen har ett behov av att bemästra något oavsett 

belöning, tillhörighet avser en önskan att etablera sociala relationer med andra och 

makt handlar om att intressera sig för andras positioner och omdömen menar 

McClelland.  

 

Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori (Motivation-Hygiene Theory) från 1960-talet 

består av drivkrafter och hygienfaktorer. Drivkrafterna består av prestation, 

erkännande, arbete, ansvar, avancemang och möjlighet till yrkestillväxt 

(Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993). Hygienfaktorerna består av politik och 

administration, tillsyn, förhållanden, lön, privatlivet, status, relationer och 

trygghet. Drivkrafterna motiverar, Herzberg (1987), medan hygienfaktorerna 

motverkar missnöje med arbetslivet innebärande att pengar inte har någon 

motiverande effekt. I relation till sin arbetskaraktärsmodell (Job-Facet Model) 

hävdar Hackman och Oldham att när uppgiften är meningsfull, ansvarsfull och 

resultatet synligt så blir motivationen hög (Hackman & Oldham, 1976). Detta är 

en konsekvens av arbetsutformningen där meningsfullhet kommer från 

samhällsbetydelse och eget ansvarsområde menar de. Ansvar tillgodoser 

framgångsmöjligheter och feedback lärandemöjligheter enligt detta perspektiv. 

Deci och Ryan menar likartat i samband med sin teori om självbestämmande 

(Self-Determination Theory) att motivation består av självstyre eller kontroll 

(Deci & Ryan, 2008). Självstyre innebär att individen gör något av sin fria vilja 

jämfört med kontroll som betyder att individens beteende är en funktion av 

belöning eller bestraffning säger de. Både självstyre och kontroll utvecklar 
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beteende men skillnaden är att självstyre leder till effektivare prestation hävdar 

Deci och Ryan.  

 

 Jämviktsteorier. Dessa har som gemensam utgångspunkt att de eftersträvar balans 

på något sätt. Med andra ord betonas konsekvenserna av belöningen och sålunda tycks 

de anse att pengar kan motivera till högre prestation om detta anses som något 

eftersträvansvärt. 

 

Till att börja med finns den kognitiva dissonansteorin där Leon Festingers menar 

att individen strävar efter balans i värderingar och beteende (Festinger, 1962). Om 

obalans existerar har en psykologisk konflikt uppstått varpå denne ändrar sina 

värderingar för att matcha beteendet säger Festinger. I utbyte mot en peng går det 

således att få en anställd att utföra uppgifter som till en början inte matchade med 

dennes värderingar hävdar han. Enligt rättviseteorin (Theory of Inequity) så leder 

likartat en anställds insats och belöning, jämfört med andra, till graden av rättvisa 

(Adams, 1965). Insatsen består av bidraget till utbytesrelationen exempelvis 

utbildning och erfarenhet medan belöningen inkluderar ekonomisk ersättning, 

pension, förmåner, förhållanden osv. menar Adams. Orättvisa motiverar individen 

att reducera den genom att vidta åtgärder såsom att ändra insatsen (öka eller 

minska kvalitet eller kvantitet) säger hon. Hayes, Barnes-Holmes och Roches 

tillägger i sin relationsrams teori (Relational Frame Theory, 2001) att stimuli kan 

förknippas med förstärkning eller avvisande (Ingvarsson & Morris, 2004). Om 

stimuli A har blivit etablerad som motsatsen till B och A ges den förstärkande 

funktionen så kan B transformeras till att bli avvisande (Hayes et al., 2001, 

refererat i Ingvarsson & Morris, 2004).  

 

 Förstärkningsteori. Fokuserar sig på konsekvenserna av belöning och 

bestraffning. Personalen tycks sålunda prestera så länge de finner detta givande.  

 

B. F. Skinner menar med förstärkningsteorin (Reinforcement Theory, 1938) att 

det beteendet som belönas förstärks medan det beteendet som ignoreras försvagas 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Skinner belyser att bestraffningar för oönskat 

beteende förhindrar återupprepning så länge källan till bestraffningen närvarar.  

 

 Förväntningsteorier. Likartat med jämvikts- och förstärkningsteorin betonar 

förväntningsteorier att det är upplevelsen av konsekvenserna som styr beteendet. Pengar 

kan därmed ha betydelse om detta anses som något eftersträvansvärt. 

 

Den kognitiva motivationsmodellen (Expectancy Theory) innebär att valet en 

person gör bland många alternativ, i en given situation, beror på hur attraktiv 

konsekvensen upplevs och vidare hur sannolikt det är att målet kommer att nås 

(Vroom, 1964). Exempelvis kan personal utföra sitt arbete effektivt i förhoppning 

om att detta ska leda till en befordran hävdar Vroom. Enligt målsättningsteorin 

(Goal-Setting Theory) finns det liknande en relation mellan prestation och mål 

(Locke & Latham, 1990a, b, refererat i Latham & Locke, 2007). Det innebär att 

högre mål leder till högre prestation jämfört med om individen hade resonerat att 

denne ska göra sitt bästa i utförandet av en uppgift menar Latham och Locke.  
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Sammanfattning 

Nu har flera teorier om hur personal motiveras presenterats. Dessa var behovs, jämvikts, 

förstärkning och förväntningsteorier. Sammanfattningsvis menade författarna till 

teorierna att personal i första hand motiveras av den inre motivationen (Deci & Ryan, 

2008). Givetvis har pengar och förmåner, som även kallas yttre motivation, betydelse 

men dessa motiverar inte lika mycket säger Deci och Ryan (2008). Nu kommer, som 

nämnts, tidigare forskning att visa hur prediktorerna lön, arbete, förmåner, erkännande, 

miljö och kön påverkar den nyss diskuterade motivationen.  

 

Prediktorerna lön och arbete påverkar motivationen 

Arbetet är viktigare än lönen. Svenska kommunanställda, chefer och förtroendevalda 

rapporterade att de var mer motiverade av trygghet, chefen, autonomi och 

kompetensutveckling än de var av lönen men att dessa faktorer tillsammans med 

individuell och differentierad lön leder till motivation och resultat (Carlsson & 

Wallenberg, 1999). Likartat rankade medarbetare och chefer, från svenska landsting 

vikten av prestation i ordningen arbetsinnehåll, att arbetet var i balans med övrigt i livet, 

kompetensutveckling och sedan kom lönen på femte plats för medarbetarna och på 

sjunde för cheferna (Wallenberg, 2000a). I samband med en svensk studie av Eriksson 

et al (2002) angav liknande kommunalanställda ett klart samband mellan klimat 

(autonomi, feedback och kompetensutveckling) och trivsel som en av tre 

motivationsfaktorer. Samtidigt som lönefaktorerna (tillfredställelse och 

resultatlönsattityd) förklarade motivationsvariationen (trivsel, engagemang och 

prestation) varpå lönetillfredställelsen var negativt relaterat till prestationen (Eriksson et 

al, 2002). Detta indikerade att arbetsutformningen och lönefaktorerna samverkade i 

skapandet av motivation enligt Eriksson et al. 

 

En litteraturöversikt, av Gagné och Forest, visade därtill att prestationsbaserad lön i 

form av pengar påverkade kvantiteten snarare än kvaliteten (Gagné & Forest, 2008). 

Dessutom att pengar hade större effekt på enformiga uppgifter som krävde större 

tillämpning av regler i motsats till mer utmanande och berikande uppgifter menar de. 

 

I relation till arbete är variabeln tydliga mål viktigt för motivationen. En studie, av 

Torbiörn och Mattson, tillgodoser ett exempel på hur säkerhetsbeteendet på fem 

svenska kärnkraftverk stärktes till följd av att olika bonussystem hade knutits till en 

tydlig målsättning (Torbiörn & Mattson, 2009). Forsmarks Kraft AB, till att börja med, 

utdelade max 20 000 kr per år varav 25 % var knutna till det ekonomiska resultatet 

medan övriga 75 % till säkerhetsbaserade mål såsom styrning hävdar de. Ringhals AB 

tilldelade likartat max 20 000 kr per år men 50 % var knutna till det ekonomiska 

resultatet och övriga 50 % till de säkerhetsbaserade målen menar Torbiörn och Mattson. 

Till skillnad från Oskarshamnsverkets Kraft Grupp AB som tilldelade 30 % av årslönen 

till personalgrupp A, 15 % till personalgrupp B och 10 % till personalgrupp C säger de. 

Maxprocent utdelades när målen var uppfyllda med 110 % menade representanterna 

enligt Torbiörn och Mattson. Därtill kom 20 % som var knutna till ekonomiska resultat, 

40 % till säkerheten och resterande 40 % till individuella mål säger de. Dock 

rapporterade samtliga anställda, som intervjuats, att det var den inre motivation snarare 

än pengarna som var drivkraften bakom beteendet hävdar Torbiörn och Mattson. 
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Sedan finns andra variabler i relation till arbetet, såsom arbetskläder, flextid och 

distansmöjligheter, som inte fått så stor uppmärksamhet men som påverkar 

motivationen. Att utföra medicinska uppgifter, exempelvis, och samtidigt bära kläder 

som skyddar mot kärnvapen och biologisk samt kemisk krigsföring hade en negativ 

effekt på prestationen bland militärpersonal (Rissanen, Jousela, Jeong & Rintamäki, 

2008). I fråga om flextider fanns ett samband till prestation och frånvaro (Pierce & 

Newstrom, 1983). Högst prestation och lägst frånvaro visade sig i de situationer när 

flextiderna var planerade så att det fanns ett förhållandevis smalt huvudskift under 

dagtid med flera olika alternativ av tider tillsammans med valmöjligheten att kunna byta 

mönster utan att behöva fråga om chefens tillstånd säger Pierce och Newstrom. I detta 

sammanhang menar Berman och Michelle att erfarenhet från arbetsarrangemang såsom 

flextid, komprimerade arbetsveckor, arbetsdelning, deltid, distans och kontraktsarbete 

relaterade till nivå av engagemang, lojalitet, prestation och organisationsbeteende 

(Berman & Michelle, 1998).  

 

Prediktorerna lön, förmåner och erkännande påverkar motivationen 

Det spelar ingen roll om belöningen handlar om pengar, förmåner (exempelvis: godis) 

eller erkännande (exempelvis: betyg och guldstjärna) och inte heller om det handlar om 

barn eller vuxna därför att de har alla samma effekt på beteendet i sökandet efter 

kontroll (Kohn, 1993). Folk som belönades för att utföra något valde de enklaste 

uppgifterna, var mindre effektiva, producerade sämre kvalitet och var mindre kreativa 

jämfört med dem som inte belönats enligt en litteraturöversikt (Condry, 1977, refererat i 

Kohn, 1993). Prestationen underminerades således av extern stimulans då intresset för 

uppgiften minskade i vissa kontexter enligt Condry.  

 

 Förmåner. Mot den bakgrunden fanns det andra som enligt självskattning ansåg 

att prestationen skulle förbättras hos koreanska regeringstjänstemän om lönenivån, 

utbildningen, förmånerna, deltagandet och miljön förbättrades (Chung, 1997). Samtidigt 

relaterade organisationsskyldigheten (organizational commitment) bland koreanska 

tjänstemän till en tävlingsinriktad lön jämfört med liknande företag, ett brett utbud av 

förmåner, styrning via positiv belöning, ett familjeorienterat klimat och en rättvis 

prestationsutvärdering (Kim & Min, 1999). Förmåner var även önskvärt och resulterade 

i tillfredsställelse, enligt data från ”National Longitudinal Survey of Youth 1996-2004”, 

men kunde samtidigt minska lönen och arbetsrörligheten (Benjamin, 2009). Därtill hade 

hantverksarbetare en mer positiv inställning till stimulansprogramseffektivitet jämfört 

med cheferna (Goodrum & Gangwar, 2004). I en studie, hos ett amerikanskt 

bensinbolag, rankades tillfredställelsen i arbetslivet på så sätt att säkerhet kom på första 

plats, lön på femte och förmåner på sista i förhållande till tio faktorer (Jurgensen, 1948). 

Det var viktigare bland anställda på två företag i Singapore att arbeta för en organisation 

med gott rykte än att få förmåner (Lee, Lee och Lum, 2008). 

 

 Erkännande. Återkoppling är viktigare för motivationen än förmåner. I en studie 

av Pallak, Costomiris, Sroka och Pittman bland barn (5-7 år) som gick på privata skolor 

visade det sig att eleverna var mindre benägna att rita under rasten när de tilldelades ett 

förväntat lagspelarpris men var mer benägna att rita när de fick beröm (Pallak et al., 

1982). En enkätundersökning bland statligt anställda visade vidare att 56 % hade 

lönesamtal med chefen och 30 % bland de yngre och därutöver att 64 % av de anställda 

kände till de kriterier som låg till grund för lönen (Sverke, Näswall & Hellgren, 2004). 
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Med andra ord kunde återkopplingen förbättras varpå det konstaterades, av Sverke et 

al., att lönesamtal är viktiga och vidare att dessa bör relatera till tydliga kriterier 

gällande framtida löneutveckling för personalen. I en studie, bland sjuksköterskor och 

undersköterskor i landstinget, visade det sig även att klimatet (ex återkoppling) och 

lönefaktorer (ex kännedom om lönekriterier och jämställdhet) betydde mest för 

rättviseupplevelsen i samband med individuell lönesättning (Andersson–Stråberg, 

Hellgren & Sverke, 2005).  

 

Prediktorn miljö påverkar motivationen 

Arbete och lön är viktigare för motivationen än miljö. I en studie, bland svenska 

kommunanställda, chefer och förtroendevalda var miljö en av de faktorer som 

motiverade personalen minst jämfört med kunder, kamrater, chef, ansvar, lön och 

utmanande uppgifter (Carlsson & Wallenberg, 1999). Därtill påverkar variablerna lokal 

restaurang och matsal med mikrovågsugn motivationen. I en studie gav förtärandet av 

ett eftermiddagsmål med höga kalorier förbättrat minne, reaktionsförmåga, 

problemlösningsförmåga och ökade tempot bland manliga kandidatstudenter (Kanarek 

& Swinney, 1990).  

 

Variablerna arkitektur, inredning och personligt arbetsrum påverkar motivationen. 

Interaktionen bland hyresgästerna i ett lägenhetskomplex var störst när de hade 

gemensamma korridorer och trappor jämfört med rum som låg mer isolerade (Festinger, 

Schacter, & Back, 1950). Detta är relevant när arbetsplatser planeras då det exempelvis 

noterades i en studie att ingenjörer får många av sina idéer från interaktionen med andra 

men att de inte tycker om att vara för långt borta från sitt skrivbord eller att använda 

telefonen (Leibson, 1981). Därtill kommer variabeln inredning då optimalt 

positionerade möbler i förhållande till anatomi och aktivitet ökade prestationen och 

förbättrade färdigheterna i skolan, bland amerikanska barn i 6-7 årsåldern, varpå det 

noterades att skillnaden var störst vid de svårare uppgifterna (Smith-Zuzovsky & Exner, 

2004). I en annan studie ansåg anställda i en stor privat organisation att miljön, 

relationerna och motivationen gick ner medan stressen gick upp när de övergick från 

enskilda arbetsrum till öppna kontorslandskap (Brennan, Chugh & Kline, 2002).  

 

Variabeln säkerhet påverkar motivationen. En studie, bland administrativ personal på ett 

universitetssjukhus i Turkiet, fann ett signifikant samband mellan mobbing och fortsatt 

anställning (Dilaver, Akdemir, & Dziegielewski, 2010).  

 

Prediktorn kön påverkar motivationen 

Belöning har olika betydelse för kvinnor och män. I en studie aktiverades det mänskliga 

belöningssystemet i hjärnan oavsett om belöningen var pengar eller socialt 

godkännande enligt fMRI (Spreckelmeyer et al., 2009). Pengar aktiverade, hos män, ett 

brett utbud av nätverk jämfört med social acceptans som aktiverade ett mindre utbud 

enligt Spreckelmeyer et al. Hos kvinnor, däremot, aktiverades identiska hjärnregioner 

vid båda belöningstyperna säger Spreckelmeyer et al. En annan studie, bland franska 

högstadiestudenter i fysisk utbildning, visade likartat att feedback från läraren 

påverkade flickors perception av sin kompetens starkt jämfört med pojkarna där 

påverkan var svag (Nicaise, Cogérino, Bois, & Amorose, 2006). I sporterna kanot, 

skridskor, boxning, tennis och skidor drevs kvinnor av den inre motivationen jämfört 

med män bland bulgariska toppidrottsmän (Chantal, Guay, Dobreva-Martinova, & 
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Vallerand, 1996). Kvinnor hade vidare andra värderingar om vad som skulle påverka 

lönesättningen jämfört med män bland svenska statsanställda såsom administratörer, 

utbildare och representanter (Stråberg, Näswall & Sverke, 2008). Efter kompetens 

exempelvis rangordnade kvinnor samarbete medan männen svarade svårighetsgrad 

enligt Stråberg et al. Därutöver begärde kvinnor 3 % mindre i lön, jämfört med män, 

vilket även visade sig vid utbetalningen (Säve-Söderberg, 2003). När det kommer till 

medicinska förmåner såsom hälsoförsäkring, tandläkarförsäkring, betalada sjukdagar, 

livsförsäkring och optiktäckning var de vanligare att hitta hos män bland amerikanska 

anställda (Secombe, 1993). Det var typen av yrke som förutspådde typen av medicinska 

förmåner snarare än mänskliga attribut. I fråga om prediktorn erkännande hade 

variabeln lönesamtal en positiv effekt för kvinnor, inom SACO, då de som tillämpade 

dessa hade 2,6 % högre lön jämfört med de kvinnor som inte hade lönesamtal 

(Granqvist & Regnér, 2003).  

 

I relation till prediktorn miljö har säkerhet olika betydelse för kvinnor och män. 

Kvinnor var räddare att blir utsatta för brott, var förföljda och sexuellt trakasserade 

oftare än män bland amerikanska collegestudenter (Fox, Nobles, & Piquero, 2009).  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka av prediktorerna lön, förmåner, 

erkännande, arbete och den fysiska miljön som upplevs vara viktigast för motivation i 

arbetet samt att undersöka eventuella skillnader mellan kvinnor och män i detta 

avseende. Uppsatsen utgår från, och detta baseras på de teorier som tidigare nämnts, att 

personal som presterar med hög insats är motiverade. Med prestation menas insatsens 

kvalitet det vill säga nivå av standard och därigenom värde och/ eller insatsens kvantitet 

närmare bestämt mängden uppgifter utförda inom en bestämd tidsram (exempelvis 

dagar, månader och år). Prestation är synonymt med insats, kvalitet med nivå av 

standard och värde i motsats till kvantitet som betyder mängd (Walters, 2008). Om 

prestationsnivån sedan relaterade till kvalitet och/ eller kvantitet berodde på vilken 

befattning och typen av uppgifter den anställde hade. 

 

 

Metod 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes först för att eliminera de variabler från enkäten som personalen 

upplevde som oviktigt för motivationen. Det empiriska underlaget baserades på data 

insamlat från anställda vid Göteborgs universitet. Därför kontaktades löneavdelningen 

inför enkätkonstruktionen för att säkerställa att organisationens motivationsvariabler 

fanns med bland dem som skulle kunna motivera mera. Det framkom att förmånerna för 

samtliga anställda var tandläkarbesök på betald arbetstid, betalda läkarvårdsbesök och 

receptbelagd medicin, en julmiddag per år och därutöver kakor, frukt, kaffe och te med 

tillbehör såsom socker. Ytterligare förmåner som tillgodoseddes var 1 500 kronor per år 

till ett gymkort, en timmes betald träningstid per vecka, personligt skåp med nyckel och 

årlig gåva från chef såsom bok eller Lisebergskort. Därutöver fick anställda erkännande 

i form av medarbetar- & lönesamtal och när det kom till arbetsvariabler tillgodoseddes 

lärandemöjligheter och flextid.  
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Pilotenkäten bestod av 58 frågor inklusive demografi (kön och befattning). Den inleds 

med ingressfrågan ”Hur viktiga är följande faktorer för din arbetsprestation (kvalitet 

och/ eller kvantitet)?” Sedan följde 56 olika variabler, plus två demografifrågor, som 

radades upp likt en lista exempelvis pålägg/ löneförhöjning, tjänstebil, tandvårdsbesök 

på betald arbetstid, medaljer symboliserande olika prestationer, stimulerande uppgifter 

och arkitektur. Dessa variabler var vidare sorterade under rubrikerna lön, förmåner, 

erkännande, arbete och miljö. Med hjälp av en normativ skattningsskala från 1 (extremt 

oviktigt) till 5 (extremt viktigt), värderades sedan de fem prediktorerna lön, förmåner, 

erkännande, arbete och miljö. 

 

Urvalet av totalt 211 anställda skedde utifrån ett klusterurval. Av 20 institutioner valdes 

ca 10 personer per institution slumpmässigt ut, då inget försök gjordes att ta hänsyn till 

kön eller titel, och i huvudsak framkom 11 olika befattningar (lektor, adjunkt, 

studieadministratör, forskare, forskarassistent, intendent/ ekonomiadministratör, 

professor, provutvecklare (språk), postdoktor, doktorand och administratör). En grupp 

på 16 personer valdes slumpmässigt ut från detta urval varpå enkäten skickades till 

dessa via elektronisk post (Google dokument) tillsammans med ett följebrev som 

beskrev att enkäten ställer frågor om lön, förmåner, erkännande, arbete och miljö i 

arbetslivet. Brevet innehöll även en förklaring av syftet med studien och i relation till 

detta etiska aspekter med resultatet att 6 anställda, 4 kvinnor och 2 män, returnerade 

svar. Inga initiativ togs till påminnelser.  

 

Efter retur analyserades data. Då ströks de frågor som, av båda könen, fått ett 

medelvärde under 3 med undantag av gåva från chef (1,25 för kvinnor och 2,50 för 

män) beroende på att denna förmån var från Göteborgs universitet. Med andra ord 

eliminerades de variabler från enkäten som urvalet upplevde vara extremt oviktigt eller 

oviktigt för motivationen. Gränsfall utgjordes av luncher i universitetets restaurang och 

vattenautomat då dessa hade ett medelvärde på 2,50 eller högre hos både kvinnor och 

män. Därtill eliminerades även variablerna terapi (förmåner), extra obetald ledighet 

(erkännande), julkort från chef (erkännande), att mål matchar dina värderingar (arbete), 

lokal restaurang (miljö), extern arkitektur (miljö) och intern arkitektur (miljö) av den 

anledningen att dessa variabler liknade en del andra frågor och för att instrumentet 

skulle bli mer homogent. 

 

Ett t-test för oberoende mätningar, mellan kvinnor och män, utfördes. Detta visade att 

de borttagna variablerna tillhörande prediktorn förmåner (tjänstebil, privat städhjälp, 

aktier, hämtning och lämning av kemtvätt, hämtning och lämning vid bostad, luncher i 

universitetets restaurang, bakverk, vattenautomat, förskoleplats åt barnen, solariekort, 

spa behandling, salong besök och en weekendresa för två) hade könsskillnader som inte 

var signifikanta. Liknande observationer gjordes av variablerna tillhörande prediktorn 

erkännande (publicering i universitetets nyhetsblad, medaljer symboliserande olika 

prestationer, årlig parad genom staden och hierarkisk beklädnad). Ett t-test för 

oberoende mätningar visade även att de borttagna variablerna tillhörande prediktorerna 

arbete (uniform) och miljö (lokala beväpnade väktare, kameraövervakning och 

avlyssning) hade könsskillnader som inte var signifikanta. 

 

 

 



10 

 

  

Urval och procedur  

Resterande (195 personer) klusterurval från pilotstudien fick den reviderade enkäten. 

Även denna skickades ut via elektronisk post (Google dokument) tillsammans med 

följebrevet som beskrev att enkäten ställer frågor om lön, förmåner, erkännande, arbete 

och miljö i arbetslivet. Brevet innehöll samma förklaring av syfte, och i relation till 

detta etiska aspekter, som pilotstudien vilket resulterade i att 63 anställda, 40 kvinnor 

och 22 män, returnerade svar. Inga påminnelser gick ut. En kom att falla bort på grund 

av icke angivet kön och därför återstod 62 personer, närmare bestämt, 40 kvinnor (64,5 

%) och 22 män (35,5 %) se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Kön och befattning hos deltagare. 

   Kvinna  Man 

 

Adjunkt   9   3 

Doktorand   1   1 

Forskare   4   4 

Intendent/ ekonomiadministratör   5   1  

Lektor   13   10 

Annat   8   3 

 

Not. Svarsskalan varierar från 1 (extremt oviktigt) till 5 (extremt viktigt) 

 

Enkäten 

Efter revidering fanns det totalt 30 frågor som underlag för studien. Då bestod 

löneprediktorn av 1 variabel, förmåner av 10, erkännande av 2, arbete av 9, miljö av 6 

och slutligen demografi av 2 och ibland dessa fanns variablerna från Göteborgs 

universitet. Den nyutvecklade enkäten ställer ingressfrågan ”Hur viktiga är följande 

faktorer för din arbetsprestation (kvalitet och/ eller kvantitet)?” och till skillnad från 

pilotenkäten var skalan uttryckligen 1 (extremt oviktigt), 2 (oviktigt), 3 (fördel), 4 

(viktigt) och 5 (extremt viktigt). Efter insamling av data kom månadens anställd 

utmärkelse (erkännande), flexibla tider (arbetet), distansmöjligheter (arbetet), personligt 

arbetsrum (miljö) och bärbar dator (miljö) att elimineras från enkäten mot den 

bakgrunden att de påminde om andra variabler och för att få ett mer homogent 

instrument. 

 

Analys 

Medelvärdet för varje variabel beräknades och sedan gjordes en rangordning av dem för 

att se vilka som upplevdes ha mer eller mindre betydelse för motivationen. Därefter 

beräknades medelvärden separat för könen och rangordnades även dessa. Slutligen 

användes ett t-test (oberoende) för att avgöra om någon variabel upplevdes som mer 

eller mindre viktig, för motivationen, av något av könen.  

 

 

Resultat 

 

Övergripande resultat 

En jämförelse av skillnaderna mellan prediktorerna, för hela gruppen svarande, gav 

arbete (4,46), erkännande (4,25), lön (3,75), miljö (3,71) och förmåner (2,86) i 
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medelvärde. Tabell 2 redovisar medelvärden och rangordning för respektive variabel. 

Stimulerande uppgifter, självständighet/ personligt ansvar och lärandemöjligheter fick 

högst medelvärden jämfört med gåva från chef, julmiddag med medarbetare och 

personligt skåp med nyckel som fick lägst. Moderna verktyg kom på sjunde plats, 

muntlig återkoppling från chef på åttonde, professionell webbsida (universitetets) på 

tionde och pålägg/ löneförhöjning på elfte. 

 

Tabell 2. Vad är viktigt för motivation? Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) i 

viktighetspoäng från deltagarna samt rangordning av respektive variabel. 

 

Variabel M SD Rang  

 

Lön 

Pålägg/ löneförhöjning   3,73   1,02 11 

 

Förmåner (utöver grundlönemängd) 

Tandvård på betald arbetstid   2,61   1,17 19   

Läkarvård och recept   3,37   1,31 14  

Julmiddag med medarbetare   2,49   1,14 22   

Fruktkorg   2,59   1,08 20  

Kaffe eller te   3,39   1,19 13 

Gymkort   3,22   1,22 15   

Träningstid 1 timme/vecka   2,98   1,41 18   

Personligt skåp med nyckel   2,53   1,42 21   

Betald ledighet   3,12  1,01 16    

Gåva från chef    2,22  1,03 23   

 

Erkännande 

Muntlig återkoppling från chef  4,25   0,82 8 

 

Arbetet 
Stimulerande uppgifter   4,76  0,47 1 

Lärandemöjligheter   4,61   0,53 3 

Tydliga mål   4,37   0,69 4 

Självständighet/ personligt ansvar  4,63   0,49 2 

Anställningstrygghet   4,31  0,68 6   

Kollegors kompetens   4,24   0,65 9  

Kollegors kommunikationsförmåga  4,33   0,65 5 

  

Miljö 

Moderna verktyg   4,31   0,76 7 

Matsal med mikrovågsugn   3,49   0,93 12 

Påkostad inredning   3,06  0,90 17 

Professionell webbsida   3,96   0,96 10 

 

Not. Svarsskalan varierar från 1 (extremt oviktigt) till 5 (extremt viktigt) 
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Könsskillnader 

En jämförelse av skillnaderna mellan prediktorerna, hos kvinnorna, gav arbetet (4,55), 

erkännande (4,45), lön (4,03), miljö (3,81) och förmåner (2,92) i medelvärde. 

Motsvarande medelvärden hos männen gav arbete (4,25), erkännande (3,86), lön (3,41), 

miljö (3,41) och förmåner (2,64). Tabell 3 redovisar medelvärden och rangordning för 

respektive variabel hos kvinnor och män. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män i de fall effektstyrkan var lika med eller högre än 0,56. 

Närmare bestämt fick variablerna lärandemöjligheter, tydliga mål, återkoppling från 

chef, pålägg/ löneförhöjning, kollegors kommunikationsförmåga, matsal med 

mikrovågsugn och påkostad inredning högre medelvärde hos kvinnorna jämfört med 

männen. Högst effektstyrka fick lärandemöjligheter och tydliga mål medan 

anställningstrygghet samt gymkort fick lägst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

  

Tabell 3. Vad är viktigt för kvinnors och mäns motivation? Medelvärde (M), 

rangordning för kvinnor och män, t-test och differens (d).  

 

 Kvinnor Män 

Variabel M Rang M Rang t-test d 

 

Lön 

Pålägg/ löneförhöjning   4,03 18  3,41 12 2,44 0,65 

 

Förmåner (utöver grundlönemängd) 

Tandvård på betald arbetstid  2,80 19 2,50 19 0,97 0,26 

Läkarvård och recept  3,51 13 3,14 13 1,14 0,29 

Julmiddag med medarbetare  2,58 21 2,33 21  0,21 0,15 

Fruktkorg  2,69 20  2,29 22   1,47 0,40 

Kaffe eller te  3,32 14  3,43 11  - 0,31 0,09 

Gymkort  3,20 17  3,14 14  0,19 0,05 

Träningstid 1 timme/vecka   3,05 18  2,60 17  1,20 0,33 

Personligt skåp med nyckel   2,53 22 2,40 20  0,32 0,09 

Betald ledighet   3,25 15 2,81 16  1,64 0,44  

Gåva från chef    2,25 23  1,77 23  1,81 0,48

  

Erkännande 

Muntlig återkoppling från chef  4,45 5  3,86 9  3,00 0,80 

 

Arbetet 
Stimulerande uppgifter   4,83 1  4,64 1  1,37 0,41 

Lärandemöjligheter   4,75 2  4,23 4  4,17 1,00 

Tydliga mål   4,50 4  3,90 8  3,34 0,91 

Självständighet/ personligt ansvar  4,68 3  4,59 2  0,65 0,19 

Anställningstrygghet  4,35 8  4,36 3  - 0,80 0,02 

Kollegors kompetens   4,33 9  4,05 6  1,73 0,46 

Kollegors kommunikationsförmåga  4,40 6  4,00 7  2,57 0,63

   

Miljö 
Matsal med mikrovågsugn   3,58 12  3,00 15  2,20 0,60 

Påkostad inredning   3,23 16  2,73 18  2,11  0,56 

Moderna verktyg   4,38 7  4,14 5  1,20 0,32 

Professionell webbsida   4,03 11  3,77 10  0,93 0,25 

    

Not. Svarsskalan varierar från 1 (extremt oviktigt) till 5 (extremt viktigt) 
 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka av prediktorerna lön, förmåner, 

erkännande, arbete och den fysiska miljön som upplevs vara viktigast för motivation i 

arbetet. Därtill undersöka eventuella skillnader mellan kvinnor och män i detta 

avseende.  
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Resultat 

Resultatet visade, för hela gruppen svarande, att arbetet var viktigast för motivationen 

följt av erkännande, lön och sist miljön till skillnad från förmåner som ansågs vara en 

fördel. Närmare bestämt upplevdes variabeln stimulerande uppgifter (a) som viktigast 

för motivationen följt av rangordningen självständighet/ personligt ansvar (a), 

lärandemöjligheter (a), tydliga mål (a), kollegors kommunikationsförmåga (a), 

anställningstrygghet (a), moderna verktyg (m), muntlig återkoppling från chef (e), 

kollegors kompetens (a), professionell webbsida (m), pålägg/ löneförhöjning (l), matsal 

med mikrovågsugn (m) och avslutningsvis förmånerna. Av dessa kändes kaffe eller te 

(f) viktigast för motivationen följt av rangordningen läkarvård och recept (f), gymkort 

(f), betald ledighet (f), påkostad inredning (m), träningstid 1 timme/ vecka (f), tandvård 

på betald arbetstid (f), fruktkorg (f), personligt skåp med nyckel (f), julmiddag med 

medarbetare (f) och slutligen gåva från chef (f).   

 

Resultatet visade att könen, i stort sett, upplevde prediktorerna som lika viktiga för 

motivationen. Rankningen mellan de olika prediktorerna var nämligen densamma för de 

båda könen med skillnaden att lön och miljö genomlevdes lika förmånligt av männen. 

Däremot ansåg kvinnorna i genomsnitt att arbete, erkännande, lön, miljö och förmåner 

var viktigare än männen. Närmare bestämt att arbete var extremt viktigt jämfört med 

männen som tyckte att det var viktigt medan båda könen kände att erkännande (muntlig 

återkoppling från chef: medarbetar- & lönesamtal) var viktigt. När det kom till lön 

genomlevde kvinnor detta som viktigt till skillnad från männen som upplevde detta 

fördelaktigt och därefter ansåg kvinnorna att miljö var viktig i motsats till männen som 

tyckte att detta var en fördel. Båda könen ansåg att förmåner var en fördel. När det kom 

till variablerna, däremot, upplevde kvinnorna att lärandemöjligheter, tydliga mål, 

kollegors kommunikationsförmåga, muntlig återkoppling från chef (medarbetar- & 

lönesamtal), pålägg/ löneförhöjning, matsal med mikrovågsugn och påkostad inredning 

var signifikant viktigare för motivationen jämfört med männen. 

 

Vad kan resultatet bero på? 

Resultatet, för hela gruppen svarande, kan bero på två saker. För det första är arbetet 

mer påtagligt i vardagen eftersom uppgifterna i sig upptar största delen av arbetsveckan 

jämfört med de andra prediktorerna som det går att leva utan. Exempelvis går det att 

arbeta en hel månad innan en löneförhöjning känns av och liknande brukar medarbetar- 

& lönesamtal hållas en gång per år. För det andra är förmåner variabler anställda kan 

ordna på egen hand om behov finns, då med undantag av personligt skåp med nyckel, 

innebärande att arbetsgivare inte kan förhindra dess praktiserande samtidigt som det 

från personalens perspektiv är en fördel om arbetsgivaren betalar för dem. 

Arbetsgivaren, å sin sida, kan bekosta förmånerna i syfte att marknadsföra arbetsplatsen 

som attraktiv vilket i sin tur kan ge denne mer inflytande. I studien från inledningen, 

relaterade organisationsskyldigheten (organizational commitment) bland koreanska 

tjänstemän till en tävlingsinriktad lön jämfört med liknande företag, ett brett utbud av 

förmåner, styrning via positiv belöning, ett familjeorienterat klimat och en rättvis 

prestationsutvärdering (Kim & Min, 1999).  

 

Könsskillnaderna kan bero på tre orsaker. Att kvinnorna i genomsnitt skattade samtliga 

fem prediktorer och sju variabler högre än männen var synnerligen intressant. Då går 
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det att ställa sig frågan om det var variablerna som var viktigare eller om det helt enkelt 

handlade om att de hade starkare känslor än männen. Om skillnaden avspeglar viktighet 

för motivation kan det bero på att kvinnorna hade sämre löneutveckling än männen och 

att detta i sin tur relaterar till lärandemöjligheter, tydliga mål och kollegors 

kommunikationsförmåga. Enligt en tidigare nämnd studie hade kvinnor sämre lön, 

jämfört med männen, samtidigt som det noterades att de begärde 3 % mindre lön till att 

börja med (Säve-Söderberg, 2003). Vid jämförelse har kvinnor som får återkoppling 

från sin chef (medarbetar- & lönesamtal) högre lön. Enligt en tidigare nämnd studie 

visade det sig att kvinnor, inom SACO, som tillämpade lönesamtal hade 2,6 % högre 

lön jämfört med de kvinnor som inte hade dem (Granqvist & Regnér, 2003). Att sedan 

prediktorerna lön och miljö genomlevdes lika förmånligt av männen kan bero på att de 

motiverades lika mycket av en upprustad miljö som av en löneförhöjning. I en studie, 

bland maskinskötare och domare, ansågs maskiner motivera då dessa fungerade som 

draghjälp (Bliss, 1931). 

 

Könsskillnaderna hos miljöprediktorn kan bero på två saker. Dels att kvinnor upplevde 

matsal med mikrovågsugn som mer motiverande därför att de föredrog att ta med sig 

mat hemifrån och dels att de motiverades mer av påkostad inredning jämfört med män. I 

en studie, bland norska patienter på en psykiatrisk akutmottagning, visade det sig att 

kvinnor föredrog heminredning och att detta hade en positiv effekt på deras välmående 

(Vaaler, Morken & Linaker, 2005). 

 

Vad kan resultatet påverkas av? 

Resultatet kan ha påverkats av åtta orsaker. Först och främst av självskattning. Frågan är 

till vilken grad det går det att lita på att individen själv är i stånd till att bedöma hur 

motiverad denne är. Exempelvis menar Herzberg (1966) att relationerna med 

kollegorna, tydliga mål (administration), anställningstrygghet och moderna verktyg 

(förhållanden) inte motiverar utan endast förebygger vantrivsel. För det andra av 

mätinstrumentet beroende på att skattningarna var styrda av testutvecklaren. För det 

tredje av urvalet till pilotstudien då sex deltagare var i minsta laget. För det fjärde av 

variationen på befattningarna. Exempelvis kan variabeln kollegors 

kommunikationsförmåga vara viktigare för motivationen i sociala arbeten därför att 

personalen i sådana sammanhang ofta arbetar i grupp. Ålder kan påverka resultatet då 

urvalet till stor del bestod av lektorer, en äldre grupp, vilka kan tycka att det är viktigare 

med anställningstrygghet jämfört med yngre. För det femte av urvalet som inte var 

objektivt skattande beroende på att de själva hade förmånerna. Kanske fick de därför en 

högre betydelse än de faktiskt hade mot den bakgrunden att deltagarna var rädda att 

förlora dem om de skattade dessa som oviktiga för motivationen. Även typen av urval 

kan ha påverkat resultatet. I armen exempelvis kan medaljer, som fanns med under 

prediktorn erkännande i pilotstudien, ha större betydelse då detta incitament används 

flitigt som belöning symboliserande olika prestationer. För det sjätte av 

könsfördelningen då urvalet till 64,5 % bestod av kvinnor vilket har betydelse för 

generaliseringen. Slutligen av kultur då definitionen på förmåner varierar mellan olika 

organisationer och länder.  

 

Resultatet påverkas därutöver av vilken power som används. Gällande de variabler som 

hade signifikanta könsskillnader så visade en power analys, med alfa på 5 %, av 

lärandemöjligheter (med högst effektstyrka) att sannolikheten att hitta en skillnad som 
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finns mellan kvinnor och män är 99 % innebärande 1 % chans för typ II fel. Jämfört 

med påkostad inredning (med lägst effektstyrka) där sannolikheten att hitta en skillnad 

som finns är 87 % innebärande 13 % chans för typ II fel. Liknande, för en power på 95 

% krävdes 26 stycken kvinnor (uppfyllt) och 26 stycken män (inte uppfyllt) i fråga om 

lärandemöjligheter. Jämfört med påkostad inredning där en power på 95 % hade krävt 

83 stycken kvinnor (inte uppfyllt) och 83 stycken män (inte uppfyllt). Om däremot en 

power på 85 % används för lärandemöjligheter så blir motsvarande siffra 21 stycken 

kvinnor (uppfyllt) och 21 stycken män (uppfyllt). Jämfört med påkostad inredning där 

en power på 44 % godkänner 19 stycken kvinnor (uppfyllt) och 19 stycken män 

(uppfyllt).  

 

Vilka begränsningar har resultatet? 

Begränsningarna, för hela gruppen deltagare, är två. Först och främst ett för litet urval 

betydande att det kan finnas skillnader som inte upptäckts. För det andra framkom det 

inte om skillnaderna mellan prediktorerna var signifikant varpå det skulle varit 

lämpligare med en annan typ av frågor i enkäten som inte direkt frågade hur viktiga 

variablerna är för prestationen. Beroende på att detta hade möjliggjort användningen av 

en regressionsanalys vilket i sin tur tillgodosett ett mått på prestation.  

 

Begränsningarna i fråga om könsskillnader är två. För det första framkom inte om 

könsskillnaderna mellan prediktorerna var signifikanta. För det andra ledde det låga 

urvalet till att Bonferronikorrektion, för att minska risken för massignifikans, inte 

kändes relevant. Men om nollhypotesen är sann i alla 56 hypoteserna så är risken över 5 

% att en är signifikant, med andra ord råder det en risk på 94 % för typ I-fel, vilket är 

för högt för att kunna lita på resultatet. Alfanivån hade därmed kunnat sänkas med hjälp 

av Bonferronikorrektion, så att den totala risken för minst ett typ I-fel inte överstigt 5 %, 

med effekten att varje enskild signifikansprövning fått ett värde av 0,09 % med 

nackdelen ökad risk för typ II-fel. 

 

Resultatet i förhållande till andras forskning? 

Resultatet stämde, för hela gruppen deltagare, överens med tidigare forskning från 

introduktionen. I en undersökning, exempelvis, rapporterade svenska kommunanställda, 

chefer och förtroendevalda att de var mer motiverade av trygghet, chefen, autonomi och 

kompetensutveckling än de var av lönen (Carlsson och Wallenberg, 1999). Liknande 

fann studien av Eriksson et al., (2002) ett samband mellan klimat (autonomi, feedback 

och kompetensutveckling) och trivsel, som en av tre motivationsfaktorer, därtill att 

lönetillfredställelsen relaterade negativt till prestationen. Resultatet stämde även med 

rapporten från Torbiörn och Mattson (2009) där personal på kärnkraftverk angav att det 

var den inre motivationen snarare än pengarna, i sig självt, som var drivkraften bakom 

beteendet. Uppsatsen indikerade även att skillnaden mellan återkoppling från chef 

(medarbetar- & lönesamtal) och löneförhöjning var hårfin. I likhet med studien om 

hjärnan där skillnaden mellan socialt godkännande och pengar inte registrerades 

(Spreckelmeyer et al., 2009). Tillika stämde resultatet med studien av Jurgensen (1948) 

där lön kom på femte plats och förmåner på sista i förhållande till tio faktorer som mätte 

tillfredsställelsen på ett amerikanskt bensinbolag. På samma sätt fann studien från 

företagen i Singapore att det var viktigare att arbeta för en organisation med gott rykte 

än att få förmåner (Lee et al., 2008). Därtill upplevde deltagarna i uppsatsen att 

erkännande var viktigare än förmåner. Liknande resultat fann studien som visade att 
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eleverna var mindre benägna att rita när de tilldelades ett förväntat pris men mer 

benägna att rita när de fick beröm (Pallak et al., 1982). Resultatet i uppsatsen antydde 

även att erkännande (muntlig återkoppling från chef: medarbetar- & lönesamtal) 

upplevdes som viktigt för motivationen i arbetet. På samma sätt betonades betydelsen 

av lönesamtal i studien om återkoppling bland statligt anställda (Sverke et al., 2004). 

Samtidigt kom miljöområdet på sista plats i uppsatsen liksom i Wallenberg och 

Carlsson (1999) studien med undantag av förmåner som inte fanns med.  

 

Resultatet stämde, i fråga om könskillnader, överens med tidigare forskning i 

introduktionen. I denna uppsats var det, exempelvis, viktigare för kvinnorna med 

kollegors kommunikationsförmåga och muntlig återkoppling från chef (medarbetar- & 

lönesamtal) än det var för männen. Liknande resultat fann studien som visade att social 

acceptans aktiverade ett mindre utbud av nätverk i hjärnan hos män jämfört med 

kvinnor (Spreckelmeyer et al., 2009). På samma sätt stämde resultatet med studien som 

indikerade att flickor, bland franska högstadiestudenter i fysisk utbildning, var 

känsligare för muntlig feedback jämfört med pojkarna (Nicaise et al., 2006). Resultatet i 

uppsatsen påminde även om noteringarna i studien där kvinnor angett att det var 

viktigare för dem med samarbete än det var för männen (Stråberg, et al., 2008). 

Samtidigt fann den här uppsatsen inga signifikanta könsskillnader hos någon av 

förmånerna. I överensstämmelse med studien vilken indikerade att var det var typen av 

yrke som förutspådde typen av medicinska förmåner snarare än mänskliga attribut 

(Sacombe 1993). Därtill stämde analyserna i uppsatsen med fynden i studien vilken 

antydde kvinnor, bland bulgariska toppidrottsmän, drevs mer av den inre motivationen 

(Chantal et al., 1996).  

 

Resultatet i förhållande till teorier? 

Resultatet stämde med behovsteorierna i introduktionen vilka hävdar att det är den inre 

motivationen som i första hand motiverar. Med andra ord klimatet och inte pengar samt 

förmåner i sig självt.  

 

Resultatet stämde med jämvikts, förstärkning och förväntningsteorierna i 

introduktionen. Jämviktsteorierna utesluts inte då uppsatsen utifrån den kognitiva 

dissonansteorin (Festinger, 1962) och rättviseteorin (Adams, 1965) förutsätter att 

personalen önskar att lönen är skälig respektive rättvis. Inte heller förstärkningsteorin 

(Skinner, 1938) utesluts då uppsatsen förutsätter att individen motiveras av det denne 

anser vara belöning. Resultatet uteslöt heller inte förväntningsteorierna då, exempelvis, 

målsättningsteorin, av Locke och Latham (1990a), menar att högre mål leder till högre 

prestation 

 

Hur kan resultatet tillämpas? 

Resultatet kan, för hela gruppen deltagare, generaliseras till andra populationer. Detta 

eftersom tidigare nämnda studier, med andra deltagare, fått liknande resultat.  

 

Resultatet bör, i fråga om könsskillnaderna, mellan prediktorerna inte utgöra underlag 

för generalisering. Däremot kan resultatet mellan de enskilda variablerna generaliseras 

till andra populationer eftersom tidigare nämnda studier, med andra deltagare, fått 

liknande resultat. Med undantag av matsal med mikrovågsugn (miljö) och påkostad 

inredning (miljö) som inte funnits med. Därutöver var effektstyrkan mycket stark hos 
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lärandemöjligheter indikerande att detta resultat går att generalisera ifrån jämfört med 

påkostad inredning som hade medelstark effektstyrka men samtidigt låg power på grund 

av för få deltagare. Det poängteras att det på grund av mängden hypotesprövningar 

råder 94 % risk för typ I-fel, hos en av hypotesprövningarna, vilket är för högt för att 

blint kunna lita på resultatet.  

 

Slutsatser 

I ett större sammanhang var fynden fyra. För det första var förmåner inget substitut för 

en löneförhöjning, för det andra är en låg lön med attraktiva förmåner inte motiverande 

och för det tredje föredrog personalen en förbättrad fysisk miljö framför förmåner. Mot 

den bakgrunden är det slöseri med tid och resurser att bara fokusera sig på höga löner 

och förmåner när personalen ska motiveras. Därför att prestationsnivån i första hand 

relaterar till andra förhållanden på arbetsplatsen än rent ekonomiska. I synnerhet om 

organisationen har problem med hög personalomsättning så är det sannolikt en 

indikation på att motivationen behöver ses över. Något att fundera på för de Japanska 

och utländska aktieägare som enligt studien i inledningen sänkte och höjde lönen när 

motivationen var låg (Toru et al., 2005). Sålunda verkar det som att 

personalproduktivitet, i grund och botten, handlar om motivationsvariablerna och inte 

på om länder har centraliserade eller decentraliserade belöningssystem. Med andra ord 

visade det sig att belöning, i form av pengar och förmåner, hade en begränsad effekt på 

motivationen varpå det kan diskuteras hur styrande dessa egentligen är. För det fjärde 

att könsskillnaderna kan signalera att det råder orättvisa på löneområdet varpå detta bör 

ses över av ledningen. 

 

Förslagen på vidare forskning är tre. För det första att undersöka om börsmäklare, kända 

för att ligga högt i ersättningsskalan, skulle svara likadant. För det andra undersöka 

betydelsen av att urvalet själv rangordnar prediktorerna. För det tredje undersöka om 

män är lika motiverande av modern utrustning (miljö) som de är av en löneförhöjning.  

 

Sammanfattningsvis konstateras, när det gäller olika typer av belöning, att det i första 

hand var erkännande i form av muntlig återkoppling från chef (medarbetar- & 

lönesamtal) som upplevdes vara viktigast för motivation i arbetslivet, därefter 

löneförhöjning och sist förmåner. Samtidigt som arbete med variabler såsom 

stimulerande uppgifter, självständighet/ personligt ansvar och lärandemöjligheter 

upplevdes motivera mest.  
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