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Sammanfattning 

De flesta individer påverkas dagligen av belöningar, motivation och rättvisa i såväl 

privatlivet som arbetslivet. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur belöningar 

påverkar medarbetares, mellanchefers och högre chefers arbetsmotivation inom en 

specifik organisation. Syftet har även varit att undersöka eventuella skillnader mellan 

olika organisatoriska nivåer och om upplevd rättvisa är viktigt för motivationen.  

Inom området finns en mycket omfattande och variationsrik kunskapsbas. Den tidigare 

forskningen är dock i hög utsträckning mycket tvetydig och pekar på att olika 

belöningstyper kan ha skilda effekter på olika typer av motivation. I uppsatsen har 

teorier från olika vetenskapliga discipliner använts eftersom vår utgångspunkt är att de 

tillsammans kan skapa ett helhetsperspektiv.  

För att besvara syfte och frågeställning har en kvalitativ fallstudie av en internationell 

organisation med verksamhet i Sverige utförts. Genomförandet baseras på 

semistrukturerade intervjuer med medarbetare, mellanchefer och högre chefer av olika 

kön och i spridda åldrar. Resultatet och de generella slutsatserna är att både monetära 

och icke-monetära belöningar påverkar arbetsmotivationen men tycks vara olika viktiga 

för olika typer av motivation. Medarbetares, mellanchefers och högre chefers 

arbetsmotivation tycks påverkas på liknande sätt av belöningarna. När de anställda 

känner sig rättvist behandlade tycks inte deras arbetsmotivation öka eller minska men 

när de upplever orättvisa kan det påverka motivationen negativt.  

Uppsatsen kompletterar den omfattande kvantitativa forskningen på området med nya 

kvalitativa infallsvinklar. Det kan inte ges ett enkelt och allmängiltigt svar på vad som 

påverkar en anställds arbetsmotivation. Dock är vår förhoppning att uppsatsen bidrar 

med en fördjupad insikt i det komplexa förhållandet mellan belöningar, motivation och 

rättvisa. 

Nyckelord 

Belöningar, Arbetsmotivation, Inre motivation, Yttre motivation, Jämförelser, 

Referensgrupp, Deprivation, Rättvisa 
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Inledning 

Eftersom arbetsmarknaden förändrats till att bli mer högteknologisk och global har den blivit 

mer konkurrensutsatt (le Grand, 1997: 389). Därmed måste organisationer ha en strategi för 

att behålla och motivera sina anställda för att bevara konkurrenskraften (Schou, 1991: 6). 

Många arbetsgivare fokuserar främst på ekonomiska belöningar för att göra detta men det har 

visats att arbetsmotivationen påverkas av mer än så (a.a. s. 7). Inom forskning talas ofta om 

olika typer av belöningar och dess påverkan på olika typer av motivation. Dessutom har det 

visats att en individs motivation kan påverkas av upplevelser av rättvisa eftersom vi jämför 

oss med andra (Fredholm, 1989: 12). Sammantaget visar forskningen tvetydiga resultat och 

det råder skilda meningar om hur och vad en individs motivation påverkas av. Vi har sett att 

mycket av denna forskning är amerikansk och kvantitativ. Därmed har vi utfört vår studie i 

hopp om att komplettera med nya kvalitativa infallsvinklar om förhållanden inom en 

organisation på den svenska arbetsmarknaden. 

Inom den undersökta organisationen har en person i ledande befattning uttryckt att deras 

belöningssystem ingår som en del i av att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att öka de 

anställdas motivation, lojalitet, delaktighet och prestation. Fungerar då deras belöningar som 

avsett och i så fall, vad påverkar motivationen mest? Vi undersöker om det finns några 

skillnader i belöningars påverkan på arbetsmotivationen mellan medarbetare och chefer och 

hur (o)rättvisa påverkar motivationen. Rättvisa är intressant att undersöka eftersom individer 

har olika uppfattning om vad (o)rättvisa är och reagerar dessutom olika på det. I uppsatsen 

undersöker vi sammantaget hur en organisations belöningar påverkar medarbetares, 

mellanchefers och högre chefers arbetsmotivation.  

Vi anser att detta är ett viktigt område att undersöka eftersom belöningar, motivation och 

rättvisa påverkar de flesta av oss dagligen. Belöningar och upplevelser av rättvisa kan forma 

en individs motivation vilket ligger till grund för mänskligt handlande och som i 

förlängningen påverkar företags- och samhällsutvecklingen. Det är en utmaning att studera 

förhållandet mellan dessa tre eftersom det är så komplext men samtidigt bidrar det till att göra 

ämnet ännu mer intressant.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur belöningar påverkar medarbetares, 

mellanchefers och högre chefers arbetsmotivation inom en specifik organisation. Syftet är 

även att undersöka eventuella skillnader i belöningars påverkan på arbetsmotivationen mellan 

de olika organisatoriska nivåerna och om upplevd rättvisa påverkar de anställdas motivation. 

För att nå syftet utgörs frågeställningen av: 

1. Vilka belöningar anser de anställda vara viktigast för deras arbetsmotivation?  

2. Hur påverkar belöningar arbetsmotivationen inom olika organisatoriska nivåer?  

3. Hur påverkar jämförelser av belöningar och upplevelser av rättvisa 

arbetsmotivationen?  

Avgränsningar 

Belöningar som kan vara av olika slag har i uppsatsen förenklats så att enbart grundbegreppen 

benämns. Exempelvis förenklas olika löneformer till att ingå i begreppet lön och olika avtals-

försäkringar benämns som försäkringar. Eftersom organisationens struktur är komplex utgör 

de organisatoriska nivåerna som undersökts endast en del av de olika nivåer som existerar 

inom organisationen. Det datamaterial som används består av intervjuer med anställda från 

den undersökta organisationen vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till 

arbetsmarknaden i stort. I uppsatsen undersöks inte vad som utmärker motivation i hela IT-

branschen utan enbart för den undersökta organisationen. Dessutom kommer inte betydelsen 

av eventuella åldersskillnader och könsskillnader i arbetsmotivation att undersökas. Dessa 

möjliga skillnader är intressanta men undersöks inte närmare eftersom det kräver en mer 

fokuserad undersökning och omfattande frågeställning.  

Disposition 

Avsnittet teori och tidigare forskning inleder uppsatsen med en tematiserad redovisning av 

olika teorier. En översiktlig bild ges av den forskning som finns inom området och avsnittet 

avslutas med definitioner av uppsatsens begrepp. Därefter följer ett metodavsnitt där det 

redogörs för de ställningstaganden som undersökningens utformning bygger på. I 

resultatavsnittet presenteras de huvudsakliga resultaten relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställning och slutligen diskuteras resultaten i ett bredare sammanhang. 



 

 3 

Organisationen 

Organisationen som undersökts är ett stort internationellt IT-bolag med verksamhet på flera 

orter i Sverige. Yrken inom organisationen kännetecknas av att vara kunskapsintensiva, 

kvalificerade och i stor utsträckning teknologiska. Undersökningen gjordes inom en större 

organisation eftersom de sannolikt har mer omfattande belöningssystem än mindre företag 

och där det finns många faktorer som kan påverka en anställds arbetsmotivation. Det är även 

tänkbart att upplevd orättvisa och att jämföra sig med andra är vanligare inom organisationer 

med många anställda. Dessutom gör organisationens struktur och storlek det möjligt att 

undersöka eventuella skillnader i arbetsmotivation mellan olika organisatoriska nivåer. 

Tack vare att en av oss har en koppling till organisationen underlättades tillträdet till fältet och 

dessutom fungerade en personlig kontakt, med ledande befattning inom personalavdelningen, 

som nyckelinformant och gatekeeper. Kontakten har uttryckt att syftet med deras belönings-

system är att övergripande vara en attraktiv arbetsgivare och öka de anställdas motivation, 

lojalitet, delaktighet och prestation. Belöningarna kan tilldelas enskilda anställda, kopplade till 

individuella prestationer, eller tilldelas kollektivt till grupper av anställda. Nedan i figur 1 

presenteras en förenklad och översiktlig illustration av organisationens belöningssystem.  

 

 

 

 

Teori och tidigare forskning 

Teorier och tidigare forskning som behandlar belöningar och motivation grundar sig vanligen 

i sociologi, psykologi eller ekonomi. Det förekommer även att dessa discipliner kombineras 

(Fredholm, 1989; le Grand, 2003; Sørensen, 1994). För att belysa förhållandet mellan 

belöningar och arbetsmotivation förenas socialpsykologiska och psykologiska synsätt kring 

Lön Rabatterade Erbjudanden Flextid

Friskvårdsbidrag Mobiltelefon Distansarbete

Försäkringar Semesterhus Internt verktyg för beröm & feedback

Vinstdelning Hushållsnära Tjänster Uppmuntran & uppmärksamhet synliggjort för alla 

Personalbil Behandling & Hälsorådgivning Inflytande

Terminalglasögon Aktiespar Utbildning

Pension Kostnadsfritt samtalsstöd Befordran

Monetära Belöningar Icke-Monetära Belöningar

Figur 1. En översiktlig modell över organisationens belöningssystem. Baserad på dokument från 

organisationen och intervjuer med anställda. 

Belöningssystemet
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motivation med sociologiska teorier om sociala jämförelser och rättvisa. Detta 

tvärvetenskapliga angreppssätt har valts för att disciplinerna kan komplettera varandra 

(Sørensen, 1994: 524) och generera en mer omfattande förståelse.  

Teoriavsnittet innehåller en uppdelning av ett motivationsperspektiv och ett 

rättviseperspektiv. Motivationsperspektivet består av olika teorier som förklarar förhållandet 

mellan inre och yttre motivation samt belöningar. Rättviseperspektivet fokuserar på sociala 

relationer och yttre förhållandens påverkan på individen. Perspektiven kompletterar varandra 

eftersom de på olika sätt förklarar motivation utifrån individers behov och motiv, yttre 

förhållanden och sociala relationer. Avsnittet om tidigare forskning är mer empiriskt eftersom 

det redovisar undersökningar och här görs en uppdelning av forskning som fokuserat på 

ekonomiska och icke-ekonomiska belöningars påverkan på motivationen. Avslutningsvis 

redogörs för forskning som behandlar vikten av rättvisa belöningar.  

I förhållandet mellan belöningar och motivation ligger sammantaget ett större fokus vid 

motivation inom teoriavsnittet och på belöningar inom forskningsavsnittet.  

Motivationsperspektivet  

Teorier som berör motivation kan indelas i två grupper där den ena, särskilt behovsteorier, 

utgår från förklaringar hos individen och den andra fokuserar på yttre faktorers påverkan. Den 

behovsfokuserade tvåfaktorteorin är en arbetsmotivationsteori som belyser uppdelningen av 

både yttre och inre motivation i former av hygien- och motivationsfaktorer (Abrahamsson & 

Andersen, 2005: 276). Förväntningsteorin är en kognitiv teori som belyser samspelet mellan 

individ och yttre förhållanden (Schou, 1991: 14) samt fokuserar på individuella skillnader 

(Abrahamsson & Andersen, 2005: 276). Båda teorier behandlar således motivation och 

belöningar och tillsammans bildar de ett motivationsperspektiv. Inledningsvis redogörs för 

distinktionen mellan yttre och inre motivation samt belöningar för att underlätta förståelsen av 

de olika teoriernas fokus och uppsatsens utgångspunkt. 

Inre och yttre motivation samt belöningar 

Motivation eller att vara motiverad kan definieras som ”/…/ to be moved to do something” 

(Deci & Ryan, 2000: 54). Det är vanligt att begreppet indelas i inre (intrinsic) och yttre 

(extrinsic) motivation (Armstrong, 2007: 121; Deci & Ryan, 2000). Indelningen görs för att 

förklara vad som ligger till grund för beteende och handlande (Deci & Ryan, 2000: 55). Yttre 
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motivation avser utförandet av en uppgift för att den leder till en yttre konsekvens (Deci & 

Ryan, 2000: 60). Individen blir motiverad av att hen erhåller något utifrån, som olika former 

av belöningar och bestraffningar (Armstrong, 2007: 121). En belöning som ges från en person 

till en annan, såsom lön eller erkännande, är yttre. Om belöningen kommer inifrån individen 

själv, exempelvis att ha ett intressant arbete eller få tillfredsställelse av att agera enligt sina 

värderingar, är den inre (Kaplan, 1998: 674). Inre motivation avser utförandet av en uppgift 

för att den är tilltalande, tillfredställande, rolig eller positivt utmanande och uppgiften utförs 

därmed inte enbart för att den leder till en yttre belöning (Deci & Ryan, 2000: 56). 

Arbetsmotivation består följaktligen av en yttre och en inre del.  

Enligt tvåfaktorteorin är arbetsmotivation beroende av olika typer av faktorer. Herzberg 

utvecklade 1966 tvåfaktorteorin med en uppdelning i hygien- och motivationsfaktorer (Schou, 

1991: 13). Hygienfaktorer är yttre (extrinsic) vantrivselsundvikande faktorer (Herzberg, 1987: 

113, 118) och dessa kan beskrivas som: Politik och administration, ledarskapet, den fysiska 

och psykiska arbetsmiljön, mellanmänskliga relationer, monetära belöningar (lön och 

förmåner), statussymboler, anställningstrygghet och privatlivet (Abrahamsson & Andersen, 

2005: 149-150). Om hygienfaktorerna finns kan de förebygga vantrivsel men leder inte 

automatiskt till behovstillfredsställelse och ökad motivation. Om hygienfaktorer däremot inte 

finns kan det leda till vantrivsel hos de anställda. Dessa hygienfaktorer kan således underlätta, 

men inte skapa, en hög motivationsnivå. Teorin innehåller således två oberoende delar av ett 

trivselbegrepp som påverkas av hygien- eller motivationsfaktorer (a.a. s. 150-151). 

 

 

 

 

De sex motivationsfaktorerna kan ses som: Tillfredställelse av prestationer, erkännande, 

arbetet i sig (exempelvis intressant och varierande), ansvar, befordran och vidareutveckling 

(Abrahamsson & Andersen, 2005: 149) Motivationsfaktorer kan likställas med direkta behov 

en individ har och en avsaknad av dessa leder till en vilja att tillfredsställa behoven. Denna 

vilja är motivation till att handla. När dessa behov blir tillfredsställda skapas trivsel och det 

uppstår en önskan hos individer att få mer av motivationsfaktorerna (a.a. s. 149-150). Enligt 

Herzberg skapas arbetsmotivation tack vare inre (intrinsic) motivationsfaktorer eftersom de är 

bundna till arbetets innehåll och påverkar tillfredställelsen (Herzberg, 1987: 113,118). 

Faktorerna genererar inre belöningar som skapar hög motivation (Schou, 1991: 13). Herzberg 

Valens:

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer

Finns Trivsel Icke vantrivsel

Finns ej Icke trivsel Vantrivsel Resultat

Figur 2. Faktorernas effekter på trivseln (Abrahamsson & Andersen 2005: 151) Figur 3. Förväntningteori (Abrahamsson & Andersen 2005: 158)
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menar vidare att motivation är det som får individer att handla för att de har lust till det, det är 

en inre drivkraft (Abrahamsson & Andersen, 2005: 151).  

Tvåfaktorteorin kompletteras av Vrooms (1964) förväntningsteori (expectancy theory) i och 

med att den senare inte enbart fokuserar på de individuella behovens påverkan på 

motivationen. Förväntningsteorin belyser samspelet mellan individ, omgivning och situation 

och bidrar på så sätt med en mer omfattande bild av motivation.  

Förväntningsteorin är inom organisations- och socialpsykologi en allmänt accepterad 

förklaring (Sørensen, 1994: 511-512). Teorin bygger på tanken att individer föredrar vissa 

resultat framför andra (Björklund, 2001: 8) och prestation samt motivation antas uppstå när en 

individ förväntar sig att en åtråvärd belöning kan nås (Jacobsen & Thorsvik, 2014: 231). 

Motivation är enligt förväntningsteorin en funktion av förväntan, instrumentalitet och valens.  

 

 

 

 

 

Förväntan innebär tron på sannolikheten att ett visst handlande leder till ett specifikt utfall, att 

ansträngning leder till prestation (Vroom, 1964: 17-18). Det finns olika typer av förväntningar 

där en är att individen förstår kopplingen mellan handlingen och dess konsekvens, ”gör jag X 

leder det till Y”. Den andra typen är förväntningar om hur en ansträngning ska ha framgång 

(Schou, 1991: 14-15). All förväntan kommer att saknas om en individ inte ser en koppling 

mellan den initiala ansträngningen, det slutliga resultatet och dess belöning eller bestraffning.  

Instrumentalitet är individens förväntan att prestationen leder till ett resultat (Abrahamsson & 

Andersen, 2005: 151) och valens är en subjektiv uppfattning om resultatets värde. Eftersom 

individer har olika preferenser är vissa resultat mer värda än andra (Vroom, 1964: 15-16). 

Sammantaget är en individs motivation beroende av att hen förväntar sig kunna uppnå ett 

önskat resultat som hen värdesätter. Kopplingen mellan ansträngning, prestation och resultat 

måste vara tydlig och resultatets belöning måste ses som åtråvärd (le Grand, 2003: 393).   

Kritisk reflektion över motivationsperspektivet 

Herzbergs teori har fått svagt empiriskt stöd (Schou, 1991: 19) och därmed kan dess 

tillämpbarhet ifrågasättas. I denna uppsats används dock inte teorin som en enskild 

förklaringsmodell utan ingår som en del i ett motivationsperspektiv. Dessutom är teorin, trots 

Valens:

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer

Finns Trivsel Icke vantrivsel

Finns ej Icke trivsel Vantrivsel Resultat

Figur 2. Faktorernas effekter på trivseln (Abrahamsson & Andersen 2005: 151) Figur 3. Förväntningteori (Abrahamsson & Andersen 2005: 158)
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det svaga empiriska stödet, allmänt accepterad och anpassad för att kunna appliceras på 

arbetsmarknader (ibid.) vilket gör den högst relevant för uppsatsens undersökningsområde. 

Vidare har teorin kritiserats för att mena att lön inte påverkar motivationen (Abrahamsson & 

Andersen, 2005: 152) trots att forskning har visat att lön kan göra just detta (Jenkins m.fl., 

1998). Uppsatsen kommer dock att behandla lönens eventuella effekt på arbetsmotivationen 

och inte utgå från att den inte har någon påverkan.  

Herzberg (1987) framhåller att motivations- och hygienfaktorernas betydelse och påverkan på 

motivationen kan skilja sig åt mellan nationer och kulturer. Överlag uppvisar dock faktorernas 

effekter ett likartat mönster mellan länder när det gäller deras grundläggande funktioner 

(Herzberg, 1987:118). Därmed kan teorin ingå som en del i uppsatsens motivationsperspektiv 

och appliceras på den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen fokuserar främst på teorins 

uppdelning av hygien- och motivationsfaktorer och att det inte enbart är yttre faktorer som är 

av vikt beträffande arbetsmotivation. Tvåfaktorteorin används eftersom den kan bidra med en 

ökad förståelse för relationen mellan belöningar och yttre samt inre motivation.  

Kritik som har riktats mot förväntningsteorin är bland annat att begreppen inte är tillräckligt 

definierade vilket innebär att det försämrar replikerbarheten och teorins användning som 

analysverktyg. Dessutom har kritik riktats mot att teorin är för komplicerad för att kunna 

undersöka motivation (Abrahamsson & Andersen, 2005: 159-160). Dock används inte teorin 

här för att försöka mäta belöningars effekter på arbetsmotivation. Teorin används istället för 

att få en ökad förståelse för hur och varför förväntningar, kopplingar mellan ansträngning, 

prestation och resultat samt värderingar av belöningar kan påverka motivationen på olika sätt.  

Rättviseperspektivet 

Nedan beskrivs tre teorier, relativ deprivation, referensgruppsteorin och jämviktsteorin, som 

samlas under begreppet rättviseperspektiv. De första två är sociologiska och den senare är 

socialpsykologisk. Relativ deprivation och referensgruppsteorin används för att de framhåller 

att det är individers subjektiva upplevelser som påverkar motivationen. Jämviktsteorin är en 

motivationsteori och ingår i rättviseperspektivet eftersom den menar att upplevelser av 

rättvisa kan påverka motivationen. Teorierna är mer eller mindre omfattande och av den 

anledningen redogörs för de centrala och, för denna uppsats, mest relevanta delarna.  

Relativ deprivation är en känsla och innebär att en individ kan känna sig missnöjd oavsett hur 

mycket hen själv har eller får på grund av den jämförelse en individ gör. En känsla av relativ 
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deprivation är subjektiv snarare än objektiv (Fredholm, 1989: 17, 66). Sociologen Samuel 

Stouffer (1949) med flera myntade ursprungligen begreppet i studien The American Soldier 

(a.a. s. 267). De försökte förklara varför människor som till synes har det bra ändå känner sig 

missgynnade (Merton & Rossi, 1968: 289). Runciman (1966) ansåg att trots begreppets 

tydliga andemening var Stouffers definition av begreppet inte tillräckligt utförlig. Runciman 

anser, förenklat, att relativ deprivation uppstår när (Runciman, 1966: 10): 

1. Individ A har inte X. 

2. Individ A vet att andra individer har X.  

3. Individ A vill ha X och anser att hen borde ha X samt uppfattar det realistiskt att få X.  

Runciman gjorde ett viktigt bidrag till relativ deprivationsteori med sin distinktion mellan 

individuell (egoistic) och kollektiv (fraternal) deprivation (Hegtvedt & Markovsky, 1995: 

268). Individuell deprivation är kopplad till individens egen situation och deprivation uppstår 

när individen upplever sig missgynnad relativt sin egen referensgrupp. När individen upplever 

att dennes grupp är missgynnad uppstår kollektiv deprivation (Runciman, 1966: 31-34) och 

det ger mer sannolikt upphov till kollektivt agerande (Hegtvedt & Markovsky, 1995: 268). 

Runciman menar att en individ kan tillhöra flera referensgrupper och att gruppen en individ 

tillhör kan skifta mellan olika situationer (Runciman, 1966: 15). Inom teorin spelar således 

innebörden av begreppet referensgrupper en central roll för att förstå relativ deprivation.  

Merton och Rossi (1968) menar likt Runciman att relativ deprivation tidigare inte tydligt 

definierats (Merton & Rossi, 1968: 281). Merton ville koppla relativ deprivation till referens-

grupper (Fredholm, 1989: 62) och ansåg att fokus tidigare legat på begreppets deprivations-

aspekt och inte dess relativa aspekt (a.a. s. 288). Med Merton fick teorin stort genomslag 

(Hyman & Singer, 1968: 6) och enligt honom är referensgruppsteorins generella syfte: 

/…/ to systematize the determinants and consequences of those processes of evaluation and self-

appraisal in which the individual takes the values or standards of other individuals and groups as a 

comparative frame of reference. (Merton & Rossi, 1968: 288) 

Begreppet referensgrupp betecknar vilken grupp som helst som en person relaterar sina 

attityder till (Kelley, 1968: 77). Dessa grupper formar individers attityder, värderingar och 

beteenden (Merton & Rossi, 1968: 287). Merton framhåller främst gruppbeteende inom 

referensgruppsteorin men skriver att en referensgrupp inte behöver vara en grupp utan kan 

bestå av enskilda individer eller sociala kategorier (Merton, 1968: 338). Referensgrupper 

behöver heller inte vara organiserade enheter utan kan vara diffusa och endast finnas som 

strukturer i individens tankar och upplevelser (Hyman & Singer, 1968: 17). En individ kan 
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dessutom ha flera referensgrupper samtidigt (Merton & Rossi, 1968: 287). Exempelvis kan en 

svensk kvinnlig chef ha referensgruppen kvinnor, chefer och svenskar. Hon skulle även kunna 

ha en referensgrupp som hon inte själv tillhör. Oavsett vilken referensgrupp som en individ 

har är det mot denna som jämförelser görs och den avgör hur individen uppfattar och bedömer 

sig och sin situation relativt någon annans (Fredholm, 1989: 45). 

Referensgrupper är även centralt inom balans- eller jämviktsteorin (Equity theory). Adams 

(1965) vill förklara hur känslor av jämvikt (rättvisa) påverkar motivationen och menar att 

individer tenderar att utvärdera relationen mellan det de ger och det de kan få tillbaka jämfört 

med en referensgrupp (Abrahamsson & Andersen, 2005: 153). När en individ uppfattar att det 

råder obalans mellan insats och belöning uppstår en känsla av orättvisa (Sørensen, 1994: 511). 

Abrahamsson och Andersen (2005) skriver att ”/…/  uppfattningen av orättvisa leder till 

spänning som skapar motivation hos individen att göra något för att uppnå rättvisa” 

(Abrahamsson & Andersen, 2005: 153). Behovet av rättvisa är motiverande för individer 

(Björklund, 2001: 8) och individer vill rätta till en känsla av obalans eller orättvisa. Obalans 

kan innebära överbelöning eller underbelöning jämfört med sin referensgrupp. Vid 

underbelöning kommer individen exempelvis minska den egna arbetsinsatsen eller försöka 

öka belöningen (Abrahamsson & Andersen, 2005: 153-154). Vid överbelöning kommer 

individen att öka sin arbetsinsats för att nå jämvikt mellan insats och belöning (Hegtvedt & 

Markovsky, 1995: 264). Om individerna upplever att de behandlas rättvist skapar det 

förutsättningar för att vara mer motiverade (Armstrong, 2007: 126). 

Kritisk reflektion över rättviseperspektivet 

Referensgrupper är viktiga begrepp inom både relativ deprivationsteori och jämviktsteori och 

bidrar med en inblick i vilka konsekvenser valet av en individs referensgrupp kan ha 

(Fredholm, 1989: 19). Referensgrupper och relativ deprivation är viktiga i uppsatsen eftersom 

de bidrar till att förstå varför individer som till synes har det bra kan känna sig missgynnade. 

Relativ deprivationsteori bidrar även med en ökad förståelse för hur jämförelser kan påverka 

belöningarnas värde (valens). Det kan dock riktas kritik mot Runcimans påstående att relativ 

deprivation endast uppstår när åtråvärda saker verkar realistiska att få eftersom det även är 

tänkbart att relativ deprivation kan uppstå när åtråvärda saker verkar omöjliga att få (a.a. s. 

71). Referensgruppsteorin kan kritiseras för att inte vara tydlig med vem eller vilka en individ 

jämför sig mot (Bygren, 2004: 207, 209). I uppsatsen undersöks dock detta tydligt. Kritik som 

kan riktas mot jämviktsteorin är att fokus ligger på jämförelser mellan två individer och inte 
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av grupper (Fredholm, 1989: 87). I uppsatsen är dock detta inte ett problem eftersom 

referensgruppsteorin, som även avser gruppjämförelser, ingår i rättviseperspektivet.  

Tidigare forskning – Belöningar och motivation 

I detta avsnitt redogörs övergripande för tidigare forskning som kan bistå i besvarandet av 

uppsatsens frågeställning. Här ligger fokus på olika typer av belöningar och dess påverkan på 

motivationen. Belöningar antas motivera individer till ett önskvärt beteende (le Grand, 2003: 

391) men forskningsresultaten om belöningar och motivation är tvetydiga. Till stor del beror 

det på att det finns olika typer av belöningar och motivation som skapar skilda meningar om 

hur och vad en individs motivation påverkas av. Forskning om ekonomiska och icke-

ekonomiska belöningars påverkan på motivationen presenteras nedan i två separata avsnitt. 

Slutligen presenteras forskning som behandlar vikten av rättvisa belöningar. 

Ekonomiska belöningar och arbetsmotivation 

En vanlig indelning av belöningstyper är mellan ekonomiskt och icke-ekonomiskt grundade 

belöningar (Björklund, 2001: 24; Friberg, 1975, 1976). På arbetsmarknaden har det länge 

ansetts att det främst är lön och andra ekonomiska belöningar som ökar arbetsmotivationen 

och prestationen (Schou, 1991: 59). Ekonomiska belöningar kan därtill komplettera den inre 

motivationen eftersom människor behöver pengar (Björklund, 2001: 25; Jenkins m.fl., 1998: 

777). I en metaanalys gjord av Jenkins med flera (1998) visade sig lön ha en positiv effekt på 

motivation och prestation i fråga om kvantitet dock inte i kvalitet. Gerhart med flera (2004) 

konstaterar att trots att lön betyder olika mycket i olika situationer och för skilda individer så 

är pengar och lön en viktig motivationsfaktor för de flesta (Gerhart, m.fl. 2004: 391-392). 

Det finns även forskning som visar att lönen inte är den enda typen av ekonomisk belöning 

som bidrar till motivationen. Kreps (1997) framför att tidigare forskning visat att införande av 

yttre, ekonomiska, belöningar kan leda till en ökad ansträngning hos de anställda och att 

arbetsgivaren ökar sin vinst (Kreps, 1997: 360). Friberg (1975, 1976) talar om materiella 

drivkrafter (konsumtion av varor och tjänster) vilket kan likställas med lön och andra 

ekonomiska belöningar (Gelin & Sundström, 1991: 30) och delar upp dessa i individuella och 

kollektiva drivkrafter. Han menar att konsumtionssamhället i västvärlden är beroende av de 

materiella drivkrafterna och att dessa är viktigast inom näringslivet (Friberg, 1976: 26-27). I 

Paying for productivity ingår ett antal studier som har undersökt alternativa belöningssystem 

och deras effekter på produktiviteten och hur denna kan höjas (Blinder, 1990). Resultaten 
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visar sammantaget att vinstdelning eller aktiesparprogram som kombineras med att 

arbetstagare är delaktiga och involveras i beslutsfattande är det bästa systemet (Blinder, 1990: 

13). Vissa specifika typer av ekonomiska belöningar tycks dock inte påverka produktiviteten 

eller motivationen nämnvärt. Exempelvis nämner Blinder (1990: 12-13) att ESOP (aktiespar-

program) ensamt inte verkar höja produktiviteten. Gelin & Sundström (1991: 128) skriver att 

personalkonvertibler inte är avgörande för de anställdas känsla av samhörighet eller tycks ha 

någon större effekt på engagemang i termer av ”/…/ ökad produktivitet, minskad frånvaro, 

ökad frivillig övertid eller högre kvalitet /…/” (Gelin & Sundström, 1991: 128). Inom 

forskningen har dock lön och andra ekonomiska belöningar inte uppmärksammats som 

motivationsfaktorer i den utsträckning som det gjorts på arbetsmarknaden (Schou, 1991: 59). 

Pengar kan även fungera som status eller maktsymboler (Friberg, 1975: 56; Jenkins m.fl., 

1998: 777) och forskning har visat att ekonomiska belöningar förefaller vara viktigast inom 

organisationers lägre- och mellannivåer (Gelin & Sundström, 1990: 30). Välbetalda 

tjänstemän uppfattar att ekonomiska belöningar har mer symboliska värden (Friberg, 1976: 

26). Även Mottaz (1985) resultat stödjer resonemanget då han menar att exempelvis befordran 

och lön är starkare tecken på arbetstillfredsställelse inom lägre yrkeskategorier. Detta kan i sin 

tur påverka välmående, produktivitet och effektivitet (Mottaz, 1985: 365-366, 378).   

Den stora kritiken mot ekonomiska belöningar kommer från forskning som menar att dessa 

kan vara negativa för motivationen (Bénabou & Tirole, 2003; Deci, m.fl. 1999; Kohn, 1993; 

Kreps, 1997). Deci med flera (1999) framför i deras metaanalys att ekonomiska belöningar är 

bra för att styra och kontrollera men att dessa yttre belöningar har en negativ effekt på den 

inre motivationen (Deci, m.fl. 1999: 658-659). Deci (1972) har dock tidigare framfört att det 

är nödvändigt att betala anställda för att hålla dem nöjda men för att använda pengar som 

motivator måste arbetstagarna uppleva ett instrumentellt förhållande mellan arbete och 

belöning (Deci, 1972: 227). Herzberg menar att pengar kan minska missnöje men att det inte 

ökar motivationen (Björklund, 2001: 26) och Kohn skriver att ”/…/ rewards typically 

undermine the very processes they are intended to enhance.” (Kohn, 1993: 54). Bland annat 

menar Kohn att pengar inte är motiverande, att ekonomiska belöningar kan skada arbetsplats-

relationerna, att de kan göra individer mindre entusiastiska och att intresset för själva arbetet 

undergrävs (a.a. s. 57-59). Det har även visats i tidigare forskning att yttre belöningar kan 

medföra en minskning av den inre motivationen och minskat intresse för handlingen i sig 

(Bénabou & Tirole, 2003: 516). Kreps (1997) menar att eftersom yttre ekonomiska belöningar 

kan skada arbetstagares inre motivation kan belöningarna vara kontraproduktiva. Kreps anser 
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dock att den inre motivationen inte alltid är överlägsen yttre belöningar eftersom de senare 

kan leda till positiva resultat som ökad prestation (Kreps, 1997: 360). 

Sammantaget visar forskningen att ekonomiska belöningar kan ha en positiv inverkan på 

motivation och prestation. Även om det finns olika typer av ekonomiska belöningar som mer 

eller mindre bidrar till att öka motivationen så tycks lönen påverka mest. Forskningen visar 

dessutom att ekonomiska belöningar kan ha en negativ effekt på den inre motivationen. 

Icke-ekonomiska belöningar och arbetsmotivation 

Inom forskning framhålls ofta den centrala aspekten att det inte bara är förtjänster som får oss 

att arbeta. Detta har sociologer länge menat (Friberg, 1975: 57). Icke-ekonomiskt grundade 

belöningar, exempelvis beröm och uppmuntran (Björklund, 2001: 24; Jacobsen & Thorsvik 

2014: 235), har visat sig kunna påverka arbetsmotivationen positivt (Björklund, 2001: 25-26; 

Friberg, 1975: 56, le Grand, 2003: 391). Friberg menar att det som kan motivera är tvång, 

materiella incitament, normativa incitament (deltagande för att det ger social och moralisk 

tillfredsställelse) och inherenta drivkrafter (deltagande för att aktiviteten är belönande i sig) 

(1975: 59). Han menar därtill att materiella incitaments betydelse kommer att minska och de 

icke-ekonomiska kommer att öka i industrisamhällena (Friberg, 1976: 39). Mottaz (1985) 

diskuterar arbetstillfredsställelse och tre typer av belöningar i sin studie, inre arbetsuppgifts-

belöningar, yttre sociala belöningar och yttre organisationsbelöningar (Mottaz, 1985: 365). 

Han skriver att ”In short, work rewards are viewed as resulting from the interaction of the 

individual with the task itself, fellow workers, and organization.” (Mottaz, 1985: 366). 

I en svensk studie undersökte Schou (1991) effektivitet och arbetsmotivation hos svenska 

ingenjörer och menar att flera olika faktorer ligger till grund för motivation. Något som även 

Björklund (2001) anser. Schou menar att motivation är subjektivt och hans forskning pekar på 

att hög motivation uppstår vid upplevelsen av motiverande arbetsuppgifter, att belöningar 

upplevs vara belönande, utvecklingsmöjligheter och vid identifikation med företagets mål och 

visioner (Schou, 1991:170). Herzberg (1987) menar att äkta motivation kommer ur icke-

ekonomiska belöningar och Blinder (1990) skriver att det bästa sättet att öka produktiviteten 

tycks vara att förändra hur arbetstagare blir behandlade och inte hur de blir betalda (Blinder, 

1990: 13). Arbetets karaktär tycks vara viktigt (Gelin & Sundström, 1991) och det är mycket 

som kan motivera men som en arbetsgivare inte kan styra med hjälp av ekonomiska 

belöningar (Deci, 1972: 218). Muntligt beröm har exempelvis visat sig ha en positiv påverkan 

på den inre motivationen (Deci, m.fl. 1999: 653). 
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Arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang är väletablerade mått på motivation 

inom forskningen (Björklund, 2001: 2-3). Belöningar är en del av det som påverkar arbets-

tillfredsställelsen och denna kan i sin tur påverka välmående, produktivitet och effektivitet 

(Mottaz, 1986: 365-366). Mottaz menar att inre arbetsuppgiftsbelöningar (meningsfulla, 

utmanande och intressanta arbetsuppgifter) och yttre sociala belöningar är starka tecken inom 

alla yrkesgrupper på arbetstillfredsställelse (a.a. s. 375, 378). Även Björklund (2001) menar 

att en positiv inställning till jobbet, upplevd kompetens för att nå mål, självständiga och 

intressanta arbetsuppgifter påverkar motivationen positivt (Björklund, 2001: 104-105). 

Sammantaget visar forskningen att icke-ekonomiskt grundade belöningar kan påverka 

arbetsmotivationen positivt. Även produktiviteten och arbetstillfredsställelsen påverkas av 

dessa belöningar. Det är således flera olika faktorer, inte enbart ekonomiska, som ligger till 

grund för motivation. 

Rättvisa belöningar och motivation 

Både svensk och internationell forskning har, likt rättviseperspektivet ovan, visat att rättvisa 

är viktigt eftersom vi gör sociala jämförelser (Agell & Lundborg, 1994; Bygren, 2004; Schou, 

1991; Fredholm, 1989). Rättvisa är viktigt både i förhållandet mellan ansträngning och 

belöning och vid jämförelser med andra individer (le Grand, 2003: 393.) Upplevd orättvisa 

kan i vissa situationer skada relationen mellan ekonomiska belöningar och prestation 

(Björklund, 2001: 25). Internationell forskning visar att underbetalda individer som anser sig 

vara orättvist belönade oftare är borta från arbetet och tenderar att vara mindre produktiva och 

tillfredsställda (Schou, 1991: 59-60). Generellt sett är anställda som upplever sig rättvist 

behandlade mer nöjda och presterar bättre (Levine, 1993: 464). 

Agell och Lundborg (1994) gjorde en undersökning av personalchefer och löneförhandlare på 

svenska tillverkningsföretag och resultatet visade att relativa löner var viktiga för de anställda. 

För arbetare var relativa löner viktiga både inom och utom företaget medan lönestrukturen 

mellan företag var viktigare för tjänstemän. I de fall lönestrukturen ansågs orättvis tenderade 

tjänstemän att säga upp sig och arbetare gjorde detsamma eller minskade sin arbetsinsats 

(Agell & Lundborg, 1994: 9, 18-19). Bygren (2004) fann liknande mönster i sin undersökning 

av arbetstillfredsställelse och vad svenska arbetstagare värderar sin lön mot. Arbetstagarna 

verkade inte i första hand använda sina kollegor som referenser utan mer generella eller breda 

referensgrupper. Resultatet visar att svenska arbetstagare främst jämför sin lön mot arbets-

marknaden i stort och använder liknande individer som referenser (med liknande utbildning, 
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arbetslivserfarenhet och inom samma typ av yrke). Bygren skriver även att ju högre lön en 

referensgrupp har, desto lägre tycks chanserna bli att individen själv är tillfredsställd med sin 

lön. Jämförelser med den egna tidigare lönen förefaller inte vara av någon större betydelse 

(Bygren, 2004: 221-222). Fredholms (1989) studie indikerar dock att den egna tidigare lönen 

har en stor betydelse vid jämförelser. Utifrån olika rättviseteorier analyserade hon resultatet 

från en tidigare enkätundersökning av sex svenska verkstadsföretag. Hennes forskning visar 

att det är viktigt att få vara en individ och inte bara tillhöra ett kollektiv och att det finns 

skillnader mellan arbetare och tjänstemän. Arbetare jämför primärt sin situation nu mot då 

och i andra hand sig själv mot andra arbetare eller kollegor. Den senare typen av jämförelse 

tenderade tjänstemännen att göra i första hand och i andra hand jämfördes den nuvarande 

situationen mot den tidigare. Vid jämförelser bakåt i tiden tyckte de flesta att de var orättvist 

behandlade (Fredholm, 1989: 112-115, 178). Även amerikansk forskning har visat att 

individers upplevelser av rättvisa kommer från flera olika jämförelsekällor (Schou, 1991: 63). 

Sammantaget visar forskningen att människor gör jämförelser, främst lönejämförelser, med 

andra och använder sig då av olika referenser. De som känner sig orättvist belönade är oftare 

missnöjda och omotiverade medan de som upplever sig rättvist behandlade är mer nöjda och 

presterar bättre. Forskningen visar således att rättvisa är viktigt för arbetsmotivationen. 

Reflektion och summering av den tidigare forskningen 

Forskningen visar att både ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar kan påverka 

arbetsmotivationen positivt. Möjliga negativa effekter på motivationen talas det enbart om när 

det gäller de ekonomiska belöningarna. Det är dock tänkbart att icke-ekonomiska belöningar i 

vissa fall kan påverka motivationen negativt. Forskningen visar även att upplevelser av 

rättvisa och orättvisa påverkar arbetsmotivationen. Det är främst ekonomisk forskning som 

pekar på ett positivt förhållande mellan ekonomiska belöningar och motivation. Sociologisk 

och psykologisk forskning pekar i större utsträckning på möjliga negativa effekter och att 

olika belöningstyper kan ha skilda effekter på olika typer av motivation (Bénabou & Tirole, 

2003: 489-490). Sammantaget visar forskningen att det inte bara är en typ av belöning som 

påverkar arbetsmotivationen. För att främja denna behövs båda belöningstyper och de tycks 

komplettera varandra. Dessutom kan olika belöningar påverka olika typer av motivation och 

forskningen ger därmed ett visst stöd åt uppsatsens motivationsperspektiv. Den tidigare 

forskningen stödjer även uppsatsens rättviseperspektiv eftersom den visar att belöningars 

effekter på motivationen påverkas av jämförelser och upplevelser av rättvisa. 
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Analysram  

De teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen bildar tillsammans med 

organisationens belöningssystem uppsatsens analysram, se figur 4. Figuren illustrerar de 

huvudsakliga sambanden mellan belöningar, arbetsmotivation och rättvisa. Pilarna visar den 

förväntade påverkansriktningen. De ovan beskrivna teorierna utgör en mer allmän ram medan 

den tidigare forskningen är mer direkt kopplad till uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Belöningssystemet består av organisationens monetära och icke-monetära belöningar där 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer återfinns. Monetära belöningar definieras som 

ekonomiskt grundade ersättningar. De innebär kostnader för organisationen och har ett visst 

ekonomiskt värde för de anställda. Icke-monetära belöningar är inte direkta ekonomiska 

ersättningar men avsedda att ge något slags värde. Yttre belöningar definieras i analysramen 

som organisationens kompensationer och förmåner. Dessa är monetära och icke-monetära och 

benämns yttre för att de erhålls utifrån. De inre belöningarna kommer inifrån individen själv 

men det är främst organisationen som skapar förutsättningarna för dessa (Kaplan, 1998: 674). 

Arbetsmotivation delas upp i en yttre och en inre del och definieras i sin helhet, inspirerad av 

Björklund (2001), som inställningen till att vilja arbeta. Vi ser inte denna motivation som 

enbart psykologiskt inneboende utan som något individuellt (Schou, 1991: 9) som även kan 

påverkas av yttre strukturer och av sociala förhållanden. Belöningar har ett samband med 

arbetsmotivation eftersom det är möjligt för olika belöningar att påverka olika 

motivationstyper. Sambandet tros påverkas av de anställdas förväntningar och kopplingen 

mellan ansträngning, prestation och resultat. 

Rättvisa definieras som lika förutsättningar och ses som en subjektiv upplevelse kopplat till 

referensgrupper, sociala jämförelser och upplevelser av balans/obalans. Belöningarna har ett 

Yttre Inre

Lön Rabatterade Erbjudanden Flextid & Distansarbete

Friskvårdsbidrag Mobiltelefon Varierande arbetsuppgifter

Försäkringar Semesterhus Internt verktyg för beröm & feedback

Vinstdelning Hushållsnära Tjänster Erkännande & Uppmärksamhet 

Personalbil Behandling & Hälsorådgivning Inflytande

Terminalglasögon Aktiesparande Utbildning & Utveckling

Pension Kostnadsfritt samtalsstöd Befordran

Livsbalans

Autonomi & Ansvar

Uppnå mål

Arbetslivskvalitet

Figur 4. En översiktlig modell över relationen mellan belöningar, motivation och rättvisa, inspirerad av Armstrong, 2007: 131
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samband med rättvisa eftersom de kan påverka upplevelsen av att vara rättvist eller orättvist 

belönad. Den upplevelsen kan påverka arbetsmotivationen vilket därmed skapar en länk 

mellan rättvisa och arbetsmotivation. 

Metod och data 

Val av metod 

Forskningsdesignen utgörs av en fallstudie eftersom den lämpar sig vid fokuserade studier av 

specifika fall i en naturlig miljö (Denscombe, 2009: 60-61). Eftersom uppsatsen kräver en 

djup och fokuserad studie av en specifik organisations anställda för att nå syftet och besvara 

frågeställningen används fallstudien som metod. Även om fallstudier kan kritiseras för svag 

trovärdighet gällande generaliseringar vill vi inte belysa det generella utan undersöka fallet på 

djupet (a.a. s. 62, 72). Undersökningens uppkomst är ett resultat av vårt intresse för 

ämnesområdet i kombination med organisationens önskemål om att undersöka vilka av deras 

belöningar som uppskattas mest. Uppsatsens syfte och frågeställning utformades för att 

tillgodose både våra och organisationens behov. Resultatet kommer att presenteras för 

organisationen, utöver uppsatsen, i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation. 

Inledningsvis formulerades ett preliminärt syfte och frågeställning utifrån teorier och en 

deduktiv ansats användes. Vi har dock inte arbetat hypotesprövande eller låtit teorier styra 

datainsamlingen utan istället har en induktiv och deduktiv ansats kombinerats. Utifrån 

respondenternas perspektiv ville vi få en tolkande och djup förståelse för det komplexa 

förhållandet mellan belöningar, motivation och rättvisa. Av den anledningen valdes en 

kvalitativ metod framför en kvantitativ ansats och eftersom området är svårt att iaktta valdes 

intervjuer istället för deltagande observation (a.a. s. 232). Mycket av den tidigare forskningen 

är dessutom genomförd med kvantitativa metoder (Sørensen 1994: 505) så vi anser att vår 

uppsats kan komplettera den omfattande kvantitativa kunskapen med nya infallsvinklar. 

Urval och datainsamling 

Populationen utgörs av organisationens samtliga anställda och urvalet görs från ett kontor 

baserat i Sverige. Vi hade tillgång till en urvalsram i form av organisationens medarbetar-
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register och detta användes för att göra ett stratifierat urval (Denscombe, 2009: 34) av 

respondenter som uppfyllde vissa kriterier. För att besvara frågeställningen och få ett 

representativt urval ville vi hitta heltidsanställda i olika åldrar, från tre olika organisatoriska 

nivåer och av olika kön. Registret sorterades in i olika strata, alla anställda numrerades och ur 

varje stratum drogs slumpmässiga urval för att öka sannolikheten för en större variation bland 

deltagare. De tio respondenterna är tjänstemän mellan 26-48 år och könsfördelningen är jämn. 

Hälften är medarbetare och resterande hälft är chefer på mellan och hög nivå. Vi hade ett 

bortfall på tre personer som ersattes med respondenter från nya stratifierade urval. Dessutom 

gjorde vi ett bekvämlighetsurval (a.a. s. 39) på grund av en sen avbokning. Denna respondent 

valdes dock ut på basis av de kriterier som den avbokade intervjun fyllt. 

Respondenterna kontaktades med intervjuförfrågan via mail och vid uteblivna svar skickades 

påminnelser. Kontaktbrevet innehöll övergripande information om anonymitet, tidslängd, 

uppsatssyfte och det frivilliga deltagandet. De semistrukturerade intervjuerna varade mellan 

45-60 minuter och skedde på organisationens kontor där vi bjöd på lunch i ett mötesrum. 

Utifrån teori, tidigare forskning, syfte och frågeställning utformade vi en tematisk 

intervjuguide, se appendix A. Vi valde att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor eftersom dessa underlättar för utförligare och öppna svar (a.a. s. 234-235). 

Inledningsvis ställdes allmänna frågor om bakgrund och yrkesliv och senare diskuterades 

belöningar, motivation och rättvisa. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 

Materialet avidentifierades och det inledande analysarbetet påbörjades. Återkoppling till fältet 

skedde genom att ett tackmail skickades till deltagarna där de också bads kontakta oss om de 

ville ställa frågor eller hade något ytterligare att framföra. Respondenterna blev även, i 

samband med intervjutillfällena, erbjudna att ta del av det färdigställda resultatet. Dessutom 

skickades en anpassad skriftlig rapport till organisationens personalavdelning. 

Problematisering av forskarrollen och det empiriska materialet 

Uppsatsens slutsatser är grundade i empirin vilket bidrar till att öka slutsatsernas noggrannhet 

(a.a. s. 380). Det kan dock riktas kritik mot undersökningens trovärdighet när det gäller 

platsen för intervjuerna. Eftersom dessa har genomförts på respondenternas arbetsplats kan 

detta ha medfört ett hinder att tala helt fritt. Platsen valdes emellertid för att vara lättillgänglig 

för deltagarna och för att den var avskild. Intervjuer var mest passande för forskningsfrågan 

eftersom vi sökte respondenternas uppfattningar för att förstå deras handlingar och verklighet. 
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En brist i urvalet är att vi kan ha missat mycket av orättviseupplevelser eftersom vi endast 

inkluderat heltidsanställda. Dock är det dessa som får ta del av samtliga belöningsformer. 

På grund av vår koppling till organisationen finns risk för bristande objektivitet i analys och 

datainsamling (a.a. s. 379). Forskarrollen kan ha gjort att respondenterna varit restriktiva i 

sina svar eller anpassat sig efter förväntningar (a.a. s. 244-245). Dessutom kan vår 

förförståelse möjligen ha färgat de frågor som ställts men samtidigt bidragit till en ökad insikt 

av bland annat organisationens struktur och belöningssystem. Sammantaget kan kritik riktas 

mot undersökningens tillförlitlighet och objektivitet. Denna problematik har vi inte kunnat 

kringgå helt men vi har strävat efter transparens och tydligt redogjort för tillvägagångssättet. 

Undersökningens generaliserbarhet kan ifrågasättas dels på grund av det låga antalet 

intervjuer och det faktum att enbart en organisation undersöks. Dock gör vi inte anspråk på 

någon universell generaliserbarhet utan vi talar om en möjlig överförbarhet (a.a. s. 382). Vi 

ser att undersökningens resultat möjligen kan överföras till andra liknande organisationer med 

liknande anställda och att resultatet kan användas för att göra teoretiska jämförelser. 

Analys 

Det huvudsakliga analysarbetet genomfördes manuellt efter att samtliga intervjuer och 

transkriberingar färdigställts. Analysen av empirin har varit av repetitiv karaktär då vi har 

skiftat mellan kodning, tolkning och verifiering av empirin (Denscombe, 2009: 369-370). 

Inledningsvis gjordes en övergripande analys då allt material, utskrivna transkriberingar, 

lästes igenom för att vi skulle bli förtrogna med det och få en känsla för helheten (a.a. s. 372). 

Induktivt identifierade vi återkommande koder som grupperades till kategorier och teman. 

Dessa skapade ett induktivt hierarkiskt kodningsschema bestående av färg- och sifferkoder. 

Överst fanns teman, därefter kategorier och underst fanns mer specifika koder. Eftersom 

kodningen skedde induktivt kunde vi utveckla kodningsschemat parallellt med analysarbetet 

och en öppen kodning. Koder togs bort, slogs samman och nya tillkom. I analysarbetet 

övergick den öppna kodningen till att bli mer fokuserad och kodades rad-för-rad. 

Vi valde att först använda en induktiv kodning för att inte snedvrida analysen på grund av vår 

teoretiska kunskapsbas (a.a. s. 368). Därefter skapade vi ett deduktivt kodningsschema med 

koder och kategorier utifrån teori och tidigare forskning som applicerades på materialet. Även 

i denna kodning användes färgmarkeringar och sifferkoder. Vi kombinerade en induktiv och 

en deduktiv ansats för att styrka kopplingen mellan empiri och teori. 
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Etik 

Eftersom vi har samlat in eget empiriskt material var etiska aspekter mycket viktiga att ta 

hänsyn till. Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer gällande informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har varit centrala under hela 

uppsatsarbetet. För att vi skulle få tillträde till organisationen presenterades uppsatsens syfte, 

frågeställning, metod och forskningsetiska principer under ett möte med en högre chef. För att 

få ett formellt godkännande sammanfattade vi dessutom undersökningens syfte, frågeställning 

och metod skriftligen som skickades till organisationens ledande beslutsfattare. 

I kontaktbrevet till respondenterna redogjorde vi övergripande för anonymitet, uppsatsens 

syfte och det frivilliga deltagandet. Detta och de fyra forskningsetiska principerna 

presenterades muntligen mer detaljerat för respondenterna vid intervjutillfällena. Samtliga 

respondenter informerades då om att deras deltagande var frivilligt och alla lämnade sitt 

samtycke för inspelning av intervjuerna. Vi har avidentifierat de uppgifter som riskerat att 

orsaka identifiering av deltagarna och organisationen. Konfidentialitetskravet (a.a. s. 12-13) 

har dessutom varit oerhört viktigt eftersom vi undertecknat organisationens tystnadsplikt. De 

inspelade intervjuerna raderades efter transkriberingarna och inga personuppgifter har lagrats. 

Resultat 

Med hjälp av uppsatsens analysram presenteras nedan uppsatsens huvudsakliga resultat som 

är representativt för materialet som helhet och frågeställningen besvaras. Inledningsvis 

redogörs för vilka monetära och icke-monetära belöningar som är viktiga för de anställdas 

arbetsmotivation. Samtliga belöningar som ingår i analysramen har berörts under olika 

intervjuer men nedan presenteras de som framkommit vara av störst betydelse. Efter detta 

presenteras de skillnader som observerats mellan olika organisatoriska nivåer och slutligen 

redovisas resultaten som behandlar sociala jämförelser och upplevelser av rättvisa. 

Det viktigaste för de anställdas arbetsmotivation 

Enligt de anställda är arbetsmotivation en drivkraft som är viktig för att vilja ”göra det lilla 

extra” och för att lyckas behålla arbetsglädjen. Sammantaget visar resultatet att det inte är en 
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enskild faktor som påverkar denna arbetsmotivation. Både monetära och icke-monetära 

belöningar spelar en betydande roll men tycks vara olika viktiga för olika typer av motivation. 

Yttre monetära belöningar och arbetsmotivation 

Av de monetära belöningarna framhåller majoriteten av de anställda att lönen är viktigast för 

deras arbetsmotivation. Lönen är en nödvändighet, underlättar att uppfylla behov och är 

samtidigt bidragande till livskvalitén. Utöver detta ses lönen som en självklarhet som driver 

de anställda till dagligt arbete och till att utföra sina arbetsuppgifter. Lönen är på detta sätt en 

grundläggande förutsättning för att en yttre och inre arbetsmotivation ska kunna uppstå. 

Dels så får du ju ett erkännande för det du gör om det går bra. Du får en lön som löser väldigt 

många praktiska problem och du får en social tillvaro. Det tror jag väl är den främsta anledningen. 

Det är en del av den kontext vi lever i idag. Det är väldigt svårt att få förutsättningarna att stämma 

om du inte skulle jobba. (Mellanchef, 1) 

Utöver att vara motivationsgrundande kan lönen även vara motivationshöjande. Majoriteten 

av de anställda motiveras av förväntningar om framtida löneökningar. Dessutom tycks de 

anställda som är nöjda med sin lön uppvisa en ökad arbetsprestation. 

Ekonomisk kompensation är alltid en bra motivation i min värld i alla fall. Jag tycker väl att är man 

nöjd med sin lön presterar man också bättre. (Medarbetare, 5) 

Resultatet går i linje med den forskning som konstaterar att pengar och lön är, för de flesta, 

viktigt för motivationen. Vidare överensstämmer resultatet med tvåfaktorteorins resonemang 

om lön som hygienfaktor och forskningen som menar att det är nödvändigt att betala anställda 

för att hålla dem nöjda. Detta eftersom lönen kan förebygga vantrivsel och underlätta för en 

hög motivationsnivå. Dock menar tvåfaktorteorin att hygienfaktorer endast kan underlätta för, 

men inte skapa, en hög motivationsnivå. För det krävs istället motivationsfaktorer. Det som 

emellertid har framkommit av intervjuernas resultat är att när en anställd är nöjd med sin lön 

kan det faktiskt öka deras arbetsmotivation. För de anställda kan således lön fungera som både 

en hygienfaktor och en motivationsfaktor. Lönen upplevs signalera prestationers värde och 

fungera som en bekräftelse på att det arbete som utförs är uppskattat. Dessutom upplever 

majoriteten att lönen är den enda belöningen som är knuten till den individuella prestationen. 

/…/ det är den enda hårda bekräftelsen man får på att man gör ett bra jobb. (Mellanchef, 2) 

Resultatet visar i enlighet med förväntningsteorin att när lönen upplevs vara en åtråvärd 

belöning som är nära knuten till den individuella prestationen så ökar motivationen. Detta 



 

 21 

eftersom de anställda tydligt kan se kopplingen mellan deras egen ansträngning, prestation 

och resultat samt att detta leder till en belöning i form av lön. 

Vinstdelning och aktiesparande är utöver lön de enda monetära belöningarna som tycks kunna 

påverka arbetsmotivationen positivt, dock inte i lika hög grad som lönen. Aktiesparande likt 

vinstdelning ligger långt ifrån den individuella prestationens påverkan men kan trots det skapa 

ett visst ökat engagemang. Framförallt är det dess monetära värde som uppskattas. 

Sen är det ju också att känna att man är en del utav någonting. Att man äger en del utav företaget 

också. Sen är det en väldigt liten del men det är ändå en bit. Men en stor del är att det är en sund 

investering. (Högre chef, 1) 

Enligt forskningen kan ett organisatoriskt engagemang ses som ett mått på motivation och 

eftersom vinstdelning baseras på övergripande verksamhetsresultat kan det likställas med att 

den, enligt Fribergs (1976) definition, fungerar som en kollektiv drivkraft. De anställdas 

ökade engagemang kan således ses som en ökad motivation, även om denna effekt tycks vara 

liten. Sammantaget går detta i linje med den forskning som menar att vissa yttre, ekonomiska, 

belöningar utöver lön kan leda till en ökad ansträngning hos de anställda. 

Viktigt för arbetsmotivationen är att de monetära belöningarna uppskattas och inte upplevs 

vara för generella, avlägsna, eller att förväntade belöningar uteblir. 

Nej det är väl det som är problemet kanske. Det finns mycket generella belöningar men jag upplever 

inte direkt att om jag gör ett väldigt bra jobb så får jag kompensation för det. (Medarbetare, 5) 

Detta riskerar att belöningarnas avsedda effekt uteblir. Här kan paralleller dras till den 

forskning som visat att motivationsnivån påverkas av belöningars upplevda värde, eller enligt 

förväntningsteorin, deras valens. Eftersom det finns upplevelser av att vissa belöningar är för 

generella kan det i slutändan påverka deras möjliga effekt på motivationsnivån. Det kan även 

likställas med att belöningen helt uteblir efter en ansträngning. Då saknas således kopplingen 

mellan ansträngning och resultat/belöning vilket är ett grundläggande krav för att motivation 

ska kunna uppstå enligt förväntningsteorin. Resultatet har visat att detta tycks stämma. En 

mellanchef beskriver ett nytt vinstdelningssystem som inte upplevs vara kopplat direkt till 

individen utan baseras på övergripande verksamhetsresultat. 

/…/ då är det längre från den egna påverkan. Så det är det jag menar, att just den här vinstdelningen 

den är längre ifrån mitt eget arbete så att den i sig, är inte den här motivatorn. (Mellanchef, 3) 

Det är viktigt att kopplingen mellan ansträngningen och dess påverkan på resultatet inte 

upplevs vara avlägsen. Enligt förväntningsteorin förklaras det av att när denna koppling är 

svag så spelar det mindre roll om den anställde tillmäter resultatet och belöningen en hög 
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valens. I slutändan kommer ändå belöningens effekt på motivationen att minska. Det gäller 

även i de situationer då de anställda förväntar sig en belöning men inte får det. 

Jag har uppfattningen om att det faktiskt sänker motivationen. Just för att man har ju uppnått sitt 

resultat och man har ju gjort bra ifrån sig men man får det ändå inte utdelat. (Medarbetare, 4) 

Resultatet ger här ytterligare stöd för förväntningsteorin och utifrån tvåfaktorteorin riskerar 

detta, uteblivna hygienfaktorer, att leda till vantrivsel hos de anställda. Det är således viktigt 

för deras arbetsmotivation att faktiskt bli belönad för sitt arbete i de fall en belöning förväntas. 

Samtliga ovan berörda monetära belöningar påverkar den yttre motivationen genom att de 

ökar viljan att arbeta och utföra sina arbetsuppgifter eftersom de erhåller en belöning för deras 

prestation. Belöningarna kan även påverka negativt om de inte uppskattas, upplevs vara för 

generella eller avlägsna, eller att förväntade belöningar uteblir. Det är dock inte enbart de 

monetära belöningarna som påverkar de anställdas arbetsmotivation. Det är till och med så att 

de yttre och inre icke-monetära belöningarna har en större möjlighet att öka motivationen. 

/…/ egentligen fäster jag mindre vikt vid mina kompensationer faktiskt, för jag drivs mer av att jobba 

på ett ställe med roligare saker snarare än att jag skulle få extra betalt eller belöningar kring det. 

Det är helt sekundärt. (Mellanchef, 1) 

Yttre och inre icke-monetära belöningar och arbetsmotivation 

Resultatet visar att både yttre och inre icke-monetära belöningar är viktiga för att öka de 

anställdas inre arbetsmotivation. Av de inre belöningarna är det tre typer, livsbalans, att 

utvecklas och att uppnå resultat som är mest betydande för arbetsmotivationen. Av de yttre 

belöningarna är det varierande arbetsuppgifter, erkännande, uppskattning och beröm. Här 

framhåller en medarbetare betydelsen av varierande arbetsuppgifter. 

Att jag har roligt och att jag utvecklas och att jag får stöta på nya saker hela tiden. Jag tycker inte att 

det är kul att göra samma saker. Så det är det absolut viktigaste. (Medarbetare, 4) 

En medarbetare framhåller att erkännande är viktigt för att upprätthålla motivationsnivån. 

Sitter man bara och filar med massa grejer och aldrig får någon återkoppling liksom att… ingen 

dunk i ryggen och det här utan att man bara jobbar på då är det svårt o upprätthålla motivationen. 

Man måste interagera och få någon sorts feedback liksom att ”jo det här var bra, det här passar in i 

resten utav verksamheten och hjälper till att driva oss framåt”. Det är viktigt för motivationen. Ser 

man inte det, om man inte har sett det, då vet jag inte om jag hade varit så långvarig. (Högre chef, 1) 

Uppskattning och beröm ses som en bra belöning och något som kan öka arbetsmotivationen. 
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Det tycker jag är väldigt viktigt faktiskt. Man känner sig faktiskt helt klart mer motiverad när man får 

positiv kritik. (Medarbetare, 5) 

De tre typerna av yttre icke-monetära belöningar, varierande arbetsuppgifter, erkännande, 

uppskattning och beröm, är således viktiga eftersom de både kan bidra till att bevara och öka 

arbetsmotivationen. Denna påverkan gäller även för de inre icke-monetära belöningarna 

livsbalans, att utvecklas och att uppnå resultat. Livsbalans är viktigt eftersom balans i 

privatlivet skapar en förutsättning för trivsel och motivation i arbetet. 

Känner jag att arbetslivet inkräktar på mitt privatliv blir det en obalans. Likväl om jag skulle ägna 

mig för mycket åt mitt privatliv så skulle det försumma arbetslivet. Så att för mig handlar det ofta om, 

trivs jag och är nöjd och glad på jobbet och jag får göra de sakerna jag trivs med på min fritid, då är 

jag motiverad. (Mellanchef, 1) 

För de flesta av de anställda kan arbetsmotivationen öka när de uppnår mål och utvecklas. Att 

nå resultat är viktigt eftersom de anställda då känner att arbetet är roligt och tillfredsställande. 

Det är en jättemotivation idag och det blir också väldigt kul. Man går hit och tänker ”jävlar alltså, 

idag ska vi lyckas med det här”. (Medarbetare, 1) 

Arbetsmotivationen kan även öka och bevaras när de anställda utvecklas. Utveckling kan ske 

på olika sätt, exempelvis genom utmaningar, varierande arbetsuppgifter och utbildningar. 

/…/ att hitta nya utmaningar efter ett tag, det motiverar mig. (Mellanchef, 3) 

/…/ jag vill ha roligt och för att ha roligt för mig så innebär det att jag behöver få utvecklas och lära 

mig nya saker. Det är det viktigaste. (Högre chef, 2) 

Med utgångspunkt i tvåfaktorteorin innebär detta att de icke-monetära belöningarna kan 

likställas med att vara motivationsfaktorer eftersom de är bundna till arbetets innehåll och kan 

öka de anställdas tillfredställelse. Resultatet visar att när dessa faktorer erhålls så skapar det 

trivsel hos de anställda och de vill gärna ha mer av samma sak. Eftersom de icke-monetära 

belöningarna fungerar som motivationsfaktorer innebär det att de får anställda att arbeta för 

att de har lust till det och den inre motivationen ökar. Dessa motivationsfaktorer utgör behov 

som bör bli tillfredsställda för att de anställda ska trivas. På detta sätt kan tvåfaktorteorin 

förklara varför de anställda upplever missnöje när dessa typer av belöningar inte erbjuds eller 

är uppskattade. När behoven inte är tillfredsställda, när dessa belöningar saknas, riskerar icke-

trivsel och minskad motivation att uppstå. Även om belöningarna kan ses som behov upplevs 

de inte vara lika självklara att erhålla som de monetära belöningarna, då framförallt lönen. Det 

kan utifrån förväntningsteorin därmed tolkas som att det inte existerar en lika tydlig och stark 

förväntan hos de anställda att ansträngningar ska leda till dessa icke-monetära belöningar. 
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Det generella mönstret är att en personlig och yrkesmässig utveckling har en positiv påverkan 

på den inre arbetsmotivationen. Samtliga ovan berörda icke-monetära belöningar påverkar 

denna motivation eftersom de är individuella och bidrar till att arbetsuppgifterna upplevs vara 

tillfredsställande, roliga och positivt utmanande. Detta resultat överensstämmer med den 

forskning som hävdar att icke-ekonomiskt grundade belöningar kan påverka motivationen 

positivt. Resultatet visar därmed, likt forskningen, att det är mycket som kan motivera de 

anställda men som organisationen inte kan styra med hjälp av ekonomiska belöningar. 

Belöningarnas påverkan mellan olika 

organisatoriska nivåer 

Några större skillnader i belöningarnas påverkan på arbetsmotivationen mellan olika 

organisatoriska nivåer har inte upptäckts. Belöningarna tycks således påverka motivationen på 

liknande vis oavsett om en anställd är medarbetare eller chef. Resultaten kan därmed varken 

styrka eller avfärda den forskning som visat att ekonomiska belöningar förefaller vara 

viktigast inom organisationers lägre- och mellannivåer. Det har heller inte funnits något stöd 

för den forskning som menar att pengar kan fungera som status och maktsymboler och att 

befordran samt lön är starkare tecken på arbetstillfredsställelse inom lägre yrkeskategorier. 

Detta kan bero på att alla som intervjuats är tjänstemän och tillhör en högre yrkeskategori. 

Den enda skillnaden som har framkommit är att den monetära belöningen vinstdelning har 

större betydelse för arbetsmotivationen inom organisationens högre nivåer. Både chefer och 

medarbetare anser att vinstdelningens koppling till den egna ansträngningen och prestationen 

är avlägsen, det vill säga att den egna påverkan på resultatet är väldigt liten. Trots detta 

tenderar cheferna att värdera vinstdelningens betydelse och värde högre än vad medarbetarna 

gör. Risken med en utebliven vinstdelning diskuteras av en chef: 

Nu blev det ju ingen (vinstdelning) utbetalad och det tror jag är ett misstag, höll ja på säga. Nej, jag 

tror faktiskt att det är jättefarligt. Det är klart att om man inte når upp till målen så gör man inte det 

men det är ju också så att man sänder ut en signal till alla anställda att ”här går det dåligt, du 

jobbar på ett loserställe”. Det kan ju sänka motivationen i sig tror jag. (Mellanchef, 2) 

En anställd uttrycker istället något som är representativt för majoriteten av medarbetarna. 

Alltså (vinstdelning) är nog lite för liten summa för att jag ska uppskatta det så, eller jag uppskattar 

det men inte så att jag känner ”wow, det här är riktigt bra”. (Medarbetare, 4) 
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Skillnaden kan bero på att cheferna i viss mån kan påverka vinsten mer och att deras 

vinstdelning är betydligt högre än medarbetarnas. Det har dock inte framkommit några 

indikationer på att de skilda värderingarna beror på upplevelser av orättvisa. Enligt 

förväntningsteorin innebär detta att cheferna tillmäter vinstdelningen en högre valens och 

därmed blir belöningen mer åtråvärd. Som ovan nämnt anser både cheferna och medarbetarna 

att vinstdelningens koppling till den egna prestationen och resultatet är avlägsen. Det vill säga 

att instrumentaliteten upplevs vara låg. Trots att båda grupper upplever detta tycks 

vinstdelningen ha en mindre positiv effekt på medarbetarnas arbetsmotivation. Det kan bero 

på att medarbetarna både upplever en låg instrumentalitet och en låg valens. Vinstdelningen 

fallerar därmed på två punkter för medarbetarna och endast på en punkt för cheferna. 

Jämförelser av belöningar, upplevelser av rättvisa 

och motivation 

Det sammantagna resultatet visar att jämförelser av belöningar och upplevelser av rättvisa 

påverkar de anställdas arbetsmotivation. De gör jämförelser med olika referensgrupper och 

det skapar upplevelser av rättvisa eller orättvisa och känslor av balans eller obalans. 

Jämförelser och referensgrupper 

I likhet med den svenska och den internationella forskningen visar uppsatsens resultat att 

rättvisa upplevs som viktigt för de anställda när de gör sociala jämförelser. Huvudsakligen 

ställs den egna ansträngningen i relation till den belöning som erhålls och jämförs med en 

referens. Framförallt är det lönen som jämförs och relativa lönerna är viktiga för de anställda 

både inom och utom organisationen. 

/…/ man pratar med kollegor eller kompisar så pratar man ju aldrig om ”ja men vad har du för extra 

förmåner då” om jag pratar med någon som jobbar på något annat företag. Då snackar man ju lön 

liksom, det är det som räknas, i slutändan är det det som räknas. (Medarbetare, 4) 

I likhet med den forskning som betonar skillnader i referensgrupper mellan arbetare och 

tjänstemän visar uppsatsens resultat skillnader mellan medarbetare och chefer. Medarbetare 

använder i första hand kollegor i samma ålder och med liknande arbetsuppgifter som 

referensgrupp och i andra hand tidigare arbetsgivare. 

/…/ jag har några sådär som är i samma åldersspann ungefär och som jag tycker gör ungefär samma 

saker. Där jämför jag mig liksom. Så jag vet ungefär var de ligger lönemässigt /…/ (Medarbetare, 5) 
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Medarbetarna använder inte chefer som referenser och jämför sig således inte uppåt. Risken 

för relativ deprivation minskar därmed. Forskningen som menar att arbetstagare inte i första 

hand använder sina kollegor som referenser gäller således inte för organisationens 

medarbetare men för chefer. Chefer tenderar att jämföra sin yrkesroll med likvärdiga roller 

inom andra liknande företag och inte med sina kollegor inom organisationen. 

Det är ju rollen som sådan då. Man får benchmarka med andra organisationer. Det finns ju institut 

som sysslar med lönekartläggning och såna här saker. (Högre chef, 1) 

Sammantaget visar resultatet att det finns skillnader och likheter mellan medarbetare och 

chefer gällande vilka referensgrupper som primärt används. De använder båda jämbördiga 

referenser vilket tycks innebära att de känner sig relativt mindre missgynnade, depriverade, 

något som resulterar i en mindre negativ påverkan på deras arbetsmotivation. Den forskning 

som menar att anställda använder referensgrupper som arbetar inom samma typ av yrke styrks 

eftersom både medarbetarna och cheferna använder denna typ av referensgrupp. Resultatet 

ger även stöd till den forskning som visar att upplevelser av rättvisa kommer från flera olika 

jämförelsekällor. Däremot kan resultatet varken styrka eller avfärda den forskning som menar 

att den egna tidigare lönen har en mycket stor betydelse vid jämförelser med referenser. 

Resultatet indikerar endast att de anställda jämför sin nuvarande lön med sin tidigare, men 

detta tycks inte ha särskilt stor betydelse. Resultatet visar även att den nuvarande lönen 

relativt andras nuvarande lön är av betydelse för motivationen. 

Rättvisa och orättvisa 

Majoriteten upplever att belöningssystemet är rättvist utformat och de känner sig vanligtvis 

rättvist behandlade på sin arbetsplats. Orättvisa är normalt inte något som känns igen. 

/…/ Det är inget som, nej orättvisa… nej det tycker jag, det känns inte alls som (organisationen). 

Snarare tvärt om att det är väldigt öppet, det är en otrolig transparens uppifrån och ner och tvärt 

om. Och det tror jag är bra just för att slå bort orättvisa. (Mellanchef, 3) 

Resultatet har inte kunnat påvisa om rättvisa ökar eller minskar arbetsmotivationen. Det kan 

bero på att rättvisa tycks vara en så central aspekt i organisationens kultur och 

belöningssystem och att rättvisa ses som ett normalt och självklart tillstånd hos de anställda. 

Vilket enligt jämviktsteorin är en viktig förutsättning för att skapa motivation. Ytterligare en 

viktig förutsättning är att belöningarna inte är alltför jämna. 

Jag kan nog tycka att det är lite onödigt rättvist. Att vi är lite försiktiga i att faktiskt betala mer till 

dem som jobbar bättre. Att det är lite onödigt jämnt. Vi är rädda för att premiera och ge mer pengar 

till dem som är duktiga. (Mellanchef, 2) 
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Majoriteten av de anställda menar att belöningar bör vara knutna till den individuella 

arbetsprestationen för att vara rättvisa. Detta stämmer med jämviktsteorins resonemang om att 

det bör råda en balans mellan en anställds insats och belöning för att en känsla av rättvisa ska 

uppstå. Så i de fall organisationens belöningar upplevs vara för jämnt fördelade så att ingen, 

eller mycket liten, hänsyn tas till skillnader i individuella prestationer kan de anställda känna 

sig orättvist behandlade. En möjlig förklaring utifrån jämviktsteorin är att de anställda då 

känner sig underbelönade i relation till sin prestation och en känsla av obalans uppstår. Enligt 

teorin kommer detta leda till att de anställda minskar sin egen arbetsinsats eller försöker öka 

belöningen för att åtgärda obalansen. Detta innebär att när belöningarna är mer individuellt 

utformade upplevs de som rättvisa och då kan arbetsmotivationen öka. 

Men där skulle jag tycka att man särskiljer personer lite mer åt faktiskt, att om man verkligen 

presterar på topp så ska det synas också jämfört med någon som inte gör det. För då tror jag att det 

höjer motivationen hos personer. (Medarbetare, 4) 

Arbetsmotivationen kan öka hos både de anställda som erhåller belöningen men även hos 

andra som använder dessa personer som referenser. 

Jag tror att det är viktigt att det syns att man har gjort ett bra jobb även för andra så dem ser och 

motiveras av den personen. (Medarbetare, 3) 

Dessa typer av jämförelser med referensgrupper kan således bidra till att styrka 

förväntningarna av en koppling mellan ansträngning, prestation och resultat. 

Nedan presenteras två typiska exempel där jämförelser görs men med olika referensgrupper, 

dock med samma utfall. Trots att belöningssystemet vanligen inte uppfattas som orättvist 

påverkas arbetsmotivationen negativt när det väl förekommer. 

Man tappar motivationen om man ser att ”ok någon annan gör ungefär samma arbete som jag men 

får ett par tusen extra i månaden fast dem har samma bakgrund ungefär”, då kan jag känna att ”ok 

men då kanske inte det är värt att jobba den här sista extra timman och anstränga sig för att göra 

någonting perfekt” utan då sänker man ambitionsnivån en del. (Medarbetare, 5) 

En medarbetare beskriver en annan typ av upplevd obalans mellan ansträngning och belöning. 

Men då när jag står ibland och väger, då skiter jag i det, just nu, därför att jag känner att jag får inte 

så mycket tillbaka. (Medarbetare, 1) 

Varför arbetsmotivationen påverkas negativt vid känslor av orättvisa och obalans kan 

förklaras med hjälp av jämviktsteorin och relativ deprivation. Jämviktsteorin förklarar det 

med att känslor av obalans mellan insats och belöning, jämfört med en referens, medför 

upplevd underbelöning och orättvis behandling. För att återställa balansen minskas då den 
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egna ansträngningen. I termer av relativ deprivation känner sig de anställda missgynnade och 

orättvist behandlade när de upplever att andra får en belöning som de själva vill ha och tror 

sig kunna få. Det kan uttryckas som att de är individuellt relativt depriverade och det är 

huvudsakligen denna deprivationstyp, inte en kollektiv, som är vanligast hos de anställda. 

Summering av resultat 

Resultatet indikerar att yttre monetära belöningar främst påverkar den yttre motivationen. 

Påverkan på den inre motivationen har inte påträffats. Enkelt uttryckt, monetära belöningar 

motiverar de anställda till att utföra en arbetsuppgift för att de förväntar sig erhålla en 

belöning för deras prestation. Lönen tycks vara det som påverkar denna typ av motivation 

mest men även vinstdelning och aktiesparande förefaller vara betydande. 

När det gäller de icke-monetära belöningarna tycks dessa kunna påverka båda 

motivationstyperna men ökar främst den inre. De anställda motiveras huvudsakligen av dessa 

belöningar eftersom de kan bidra till att arbetsuppgifterna upplevs vara mer tillfredsställande, 

roliga eller positivt utmanande. Både inre och yttre icke-monetära belöningar kan bidra till 

detta. Av de yttre är det främst varierande arbetsuppgifter, erkännande, uppskattning och 

beröm som är viktiga för de anställdas inre motivation. Av de inre belöningarna är det i första 

hand livsbalans, att utvecklas och att uppnå resultat. 

Förväntningar och koppling mellan ansträngning, prestation och resultat förefaller vara viktigt 

för arbetsmotivationen. Generellt kan de monetära belöningarna likställas med hygienfaktorer 

även om de i vissa fall kan vara motiverande. De icke-monetära belöningarna kan likställas 

med att vara motivationsfaktorer vilket innebär att det inte enbart är yttre faktorer som är av 

vikt beträffande arbetsmotivation. Dessutom kan olika belöningar påverka olika typer av 

motivation och sammantaget stödjs därmed uppsatsens motivationsperspektiv. 

Det finns både skillnader och likheter mellan vilka medarbetare och chefer använder som 

referensgrupper. Vanligen används jämbördiga referenser vilket minskar risken för 

upplevelser av relativ deprivation, orättvisa och obalans. Skillnaderna mellan dem själva och 

den de jämför sig med blir då mindre och det genererar en mindre negativ effekt på arbets-

motivationen. Belöningarna upplevs överlag vara rättvisa, men majoriteten av de anställda 

menar att belöningarna i högre grad bör vara knutna till den individuella arbetsprestationen. 

Resultatet kan inte påvisa någon ökning eller minskning av arbetsmotivationen när rättvisa 

och balans upplevs mellan insats och belöning. Detta kan bero på att de anställda tar rättvisan 
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för given och då syns ingen påverkan på deras motivation. När de däremot upplever orättvisa 

och obalans vill de åtgärda detta och arbetsmotivationen påverkas negativt. Sammantaget 

pekar resultatet på att om belöningssystemet inte är eller uppfattas vara rättvist kan det leda 

till en försämrad arbetsmotivation hos de anställda. Uppsatsens rättviseperspektiv stödjs 

eftersom resultatet visar att upplevd relativ deprivation i samband med referensgrupps-

jämförelser och obalans samt upplevd orättvisa kan påverka arbetsmotivationen negativt. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur belöningar påverkar medarbetares, mellanchefers 

och högre chefers arbetsmotivation inom en specifik organisation. Syftet har även varit att 

undersöka eventuella skillnader mellan de olika organisatoriska nivåerna och om den 

upplevda rättvisan är viktig för de anställdas arbetsmotivation. Uppsatsens frågeställning har i 

olika omfattning kunnat besvaras. 

Samtliga av analysramens belöningstyper har behandlats under intervjuerna men det är vissa 

som diskuterats mer än andra. Därmed har slutsatsen dragits att det är dessa som på olika sätt 

är viktigast för arbetsmotivationen och den första frågeställningen har kunnat besvaras 

samtidigt som den ger ett övervägande stöd åt motivationsperspektivet. Sammantaget visas att 

det inte är en enskild faktor som påverkar de anställdas totala arbetsmotivation. Det är både 

monetära och icke-monetära belöningar som påverkar men de förefaller vara olika viktiga för 

olika typer av motivation, se figur 5. 

 

 

 

 

De yttre monetära belöningarna påverkar främst den yttre motivationen och tycks lägga en 

grund för motivation och trivsel. De monetära belöningarna kan öka motivationsnivån men i 

första hand bevarar eller minskar de den. Det är istället de icke-monetära belöningarna som 

mer frekvent tycks öka den inre arbetsmotivationen och skapa trivsel. Det är dessa som bidrar 

till att arbetsuppgifterna upplevs vara mer tillfredsställande, roliga eller positivt utmanande. 

Monetära belöningar Icke-monetära belöningar

Yttre belöningar Viktigast för den yttre motivationen Viktigast för den inre motivationen

Inre belöningar Har ej upptäckts Viktigast för den inre motivationen

Figur 5. Resultatet av vilka belöningar de anställda anser vara viktigast för deras arbetsmotivation



 

 30 

Det är svårt att ge en direkt och entydig förklaring på varför de monetära belöningarna främst 

påverkar den yttre motivationen och de icke-monetära belöningarna den inre. Det är tänkbart 

att de monetära mer fungerar som en hård bekräftelse på att en anställd gör sitt jobb medan de 

icke-monetära mer bidrar till att skapa en känsla av uppskattning. Utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter kan ses som tecken på att arbetsgivaren vill investera i den anställde 

och att de då är mer värda än bara sin lön. Därmed kan icke-monetära belöningar tänkas ha 

mer långsiktig påverkan, och de monetära en mer tillfällig, på arbetsmotivationen. Det är även 

tänkbart att de icke-monetära belöningarna talar mer till en anställds emotionella sida och att 

de många gånger värderas högre än monetära belöningar även om de har ett lägre ekonomiskt 

värde. Det kan i sin tur bero på att tjänstemän redan har en relativt hög materiell standard och 

ett inneboende intresse för det de arbetar med och därmed blir de icke-monetära belöningarna 

mer tilltalande. Även om de monetära belöningarna främst påverkar den yttre motivationen 

och de icke-monetära den inre så behövs båda typer för att skapa motivation. Inom denna 

organisation tycks det dessutom vara viktigt att belöningarna både är individuellt och 

kollektivt utformade för att kunna bidra till individens arbetsmotivation. 

Förväntningsteorin får stöd vad gäller behovet av en tydlig koppling och förväntning mellan 

ansträngning, prestation och resultat. Dessutom att belöningarna måste ses som belönande och 

åtråvärda för att höja motivationen. Resultatet visar att när kopplingen uteblir så tycks arbets-

motivationen minska. I relationen mellan ansträngning, prestation och resultat tycks det inte 

få brista i kedjan för att ett harmoniskt förhållande i samspelet mellan individ, omgivning och 

situation ska råda. Vi menar att kopplingen är viktig eftersom den skapar ett konkret 

förhållande mellan ansträngning och belöning som behövs för att de anställda ska se någon 

mening i det de gör och vara motiverade till att prestera. För organisationen är det således 

viktigt att de anställda får ta del av individuellt utformade belöningar för att deras arbets-

motivation ska kunna öka ytterligare. Det ges även stöd åt tvåfaktorteorins uppdelning av 

hygien- och motivationsfaktorer och deras effekter. Därmed är det viktigt för organisationen 

att kombinera dessa två för att kunna öka de anställdas trivsel och arbetsmotivation. 

Organisationen är bra på att uppfylla grundläggande behov men behöver lägga mer fokus på 

icke-monetära motivationsfaktorer eftersom dessa i högre utsträckning är motivationshöjande. 

Däremot ger inte resultatet stöd för tvåfaktorteorins resonemang att äkta motivation endast 

kan uppnås av icke-monetära belöningar. Även om resultatet, likt tidigare forskning, visar att 

det inte är alla typer av monetära belöningar som påverkar motivationen har vi sett att nöjdhet 

med ens lön kan öka prestation och motivation. Likt tidigare forskning menar vi att monetära 
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belöningar kan öka den yttre motivationen och komplettera den inre eftersom människor har 

ett grundläggande behov av pengar. Starkast stöd ges till den forskning som menar att icke-

monetära belöningar är viktigast för att dessa ökar den inre motivationen. Det beror troligen 

på att organisationens anställda värdesätter de inre belöningarna mer än de yttre. Resultatet 

har inte kunnat bekräfta den forskning som menar att monetära belöningar kan ha en negativ 

effekt på den inre motivationen. Vi drar slutsatsen att det är tack vare att de anställda inte 

enbart strävar efter monetära belöningar och att ett stort rättvisetänk präglar organisationen. 

Eftersom belöningarna inte enbart är knutna till den egna arbetsprestationen minskar risken att 

intresset för själva arbetet undergrävs och att den inre motivationen påverkas negativt. 

När det gäller den andra frågeställningen om hur belöningarna påverkar arbetsmotivationen 

på olika organisatoriska nivåer har vi inte kunnat finna några större skillnader. Belöningarna 

tycks ha likartad påverkan oavsett om en anställd är medarbetare eller chef. Den enda 

skillnaden som framkommit är vinstdelning har något större betydelse för chefers 

arbetsmotivation. Frågan är om detta beror på att cheferna kan påverka vinsten mer och har en 

större vinstandel eller om det är för att de i rollen som chef förväntas agera i enlighet med 

organisationens uppfattningar och visioner. Varför inte fler skillnader har upptäckts mellan de 

olika organisatoriska nivåerna kan bero på att alla är tjänstemän och har det relativt gott ställt 

eller att belöningssystemet är så pass rättvist utformat. Vi kan varken styrka eller avfärda den 

forskning som menar att pengar kan fungera som status- och maktsymboler och att befordran 

samt lön ger starkare bidrag till arbetstillfredsställelse inom lägre yrkeskategorier. 

Den tredje frågeställningen har kunnat besvaras och ger stöd åt rättviseperspektivet. De 

anställda gör jämförelser med olika referensgrupper och det skapar upplevelser av rättvisa 

eller orättvisa och känslor av balans eller obalans. Resultatet har visat att när de anställda 

upplever orättvisa och obalans så vill de åtgärda detta och arbetsmotivationen kan påverkas 

negativt. Eftersom det främst är lönen som jämförs drar vi slutsatsen att det är denna som är 

den största orsaken till upplevelser av orättvisa eller obalans. 

Vi har inte kunnat påvisa någon betydelse för arbetsmotivationen av att de anställda upplever 

rättvisa och balans mellan insats och belöning. Dock är ett rimligt antagande utifrån 

jämviktsteorin att rättvisan bidrar till att bevara arbetsmotivationen och dessutom skapar 

förutsättningar för att öka den. När det gäller vikten av rättvisa och balans i relationen mellan 

ansträngning, belöning och motivation ger resultatet stöd åt jämviktsteorin. Om 

organisationens belöningar är för lika och generella kan det uppfattas som orättvist. Vår 

tolkning är att det beror på att kollektivet överbelönas samtidigt som individen känner sig 
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underbelönad. Underbelöning har i sin tur visats, enligt tidigare forskning, kunna leda till 

minskad arbetsprestation. Resultatet ger ett genomgående stöd för den tidigare forskningen 

om rättvisa och även om rättvisa inte alltid ökar motivationen så kan det bidra till att bevara 

den. Generellt sett trivs anställda bättre om de upplever sig rättvist behandlade och belönade, 

de känner sig nöjdare, presterar bättre och det kan öka deras arbetsmotivation. Detta gynnar 

både individen och organisationen i stort. 

Det resultat vi har kommit fram till inom den undersökta organisationen har även en bredare 

samhällsrelevans. Organisationen tycks vara tämligen bra på att tillhandahålla icke-monetära 

belöningar men likt många andra företag läggs ett stort fokus på de monetära belöningarna för 

att motivera sina anställda. Dock kan de icke-monetära belöningarna i många avseenden vara 

viktigare för arbetsmotivationen, kanske framförallt inom kvalificerade yrken. Det finns 

således i många avseenden en obalans mellan de belöningar som erbjuds och vad som 

efterfrågas. Ofta räcker det med att vara nöjd med sin lön och att erhålla åtråvärda icke-

monetära förmåner för att individer ska känna sig motiverade till att göra det lilla extra. 

Reflektion och förslag på vidare forskning 

Belöningar, motivation och rättvisa är subjektiva upplevelser och eftersom dessa begrepp har 

olika betydelse för skilda individer finns en risk för feltolkningar av de anställdas upplevelser 

och åsikter. Detta innebär att uppsatsens validitet kan ifrågasättas. Ytterligare en möjlig brist 

är att vi, på grund av en stor och variationsrik kunskapsbas, kan ha missat att inkludera mer 

relevanta teorier och tidigare forskning som förklaringsunderlag. På grund av ämnets 

komplexitet är en brist att vi inte lyckats komma tillräckligt in på djupet. Detta kan ha varit 

bidragande till att vi inte lyckats se några större skillnader mellan olika organisatoriska nivåer. 

Vi anser att det behövs ett mer omfattande och djupgående arbete för att kunna jämföra 

motivationsskillnader mellan medarbetare och chefer inom en organisation. 

Förslag på vidare forskning är att mer specifikt fokusera på att undersöka hur belöningar 

påverkar arbetsmotivationen på olika organisatoriska nivåer. Intressant vore även att 

kvalitativt undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor och individer i olika 

åldrar gällande vilka belöningar som påverkar arbetsmotivationen mest. Dessutom om och hur 

detta skiljer sig mellan kulturer eller nationer. 
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Appendix A: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Bakgrund 

· Personlig bakgrund: Ålder, familj, utbildning. 

· Yrkesmässig bakgrund: Befattning/Ansvar, antal år som anställd, arbetsuppgifter. Hur kommer det sig att du arbetar 

här? Hur utvecklas du i ditt arbete? 

Belöningar & Motivation 

· Vilka förväntningar och krav ställs på dig i din tjänst? 

· Vad är viktigt för dig i ditt arbete? 

· Vad har du för mål i ditt yrkesliv, i den tjänst du har 

nu?  

· Finns det något som skulle få dig att arbeta mer än 

vad du gör idag? 

· Varför tror du att människor jobbar? 

· Vad betyder motivation för dig?  

· Vad händer med dig då du är motiverad?  

· I den tjänst du har idag, vad motiverar dig i ditt 

arbete?  

· Hur bevarar du motivationen? 

· Vad händer med dig då du är omotiverad?  

· Vad kan då öka din motivation?  

· Vilka kompensationer och förmåner bidrar till att öka 

din arbetsmotivation? (Hur?) 

· Hur stor påverkan tror du att belöningar har på 

arbetsmotivationen i företaget?  

· Hur viktigt är uppskattning och beröm för dig? När 

fick du det senast? 

 

 

· Vad är en bra belöning för dig? 

· Är det självklart att man ska få belöningar för sitt 

arbete? (Varför?) 

· Vilka kompensationer och förmåner finns här på 

företaget? (dvs möjliga att erhålla) 

· Vad tycker du om dem? / Vilka uppskattar du 

mest? 

· Vad tror du att företaget vill uppnå med att ge 

olika belöningar? (Lyckas företaget med det?) 

· Hur ser du på kopplingen mellan prestationer och 

belöningar?  

· Hur kan dina kompensationer och förmåner bli 

bättre? 

· Finns det förmåner som gör ditt arbete roligare? 

(Hur?) 

· Om du fick välja fritt, vilka kompensationer och 

förmåner skulle du vilja ha?  

· Vilka åsikter har man här gällande era 

kompensationer och förmåner? (Egen 

uppfattning?) 

· Upplever du att någon förmån är populärare än 

andra hos dina kollegor? Varför tror du att det är 

så? 

 

Jämförelser & Rä ttvisa – Intern & Extern 

 
· Vad innebär rättvisa för dig? 

· På vilket sätt är rättvisa viktigt för dig? 

· Skiljer sig belöningarna mellan olika nivåer/avdelningar inom företaget? 

· Hur skulle det kännas för dig om kompensationerna och förmånerna inte var rättvisa?  

· Hur upplever du att dina kollegors kompensationer och förmåner är i förhållande till dina egna?  

· Hur upplever du att skillnader i belöningar är mellan dig och dina chefer? 

· Anser du att belöningarna ska öka ju högre position man har inom företaget? (Varför?) 

· Kan du beskriva en situation där du avundats någon pga deras kompensationer/förmåner? (internt eller externt?) 

· Vad skulle få dig att byta arbetsgivare?  

· Finns det några/någon du jämför dina kompensationer och förmåner med? Internt eller externt? 

· Hur uppfattar du att dina kompensationer och förmåner står sig jämfört med andra företag inom samma bransch?  

 

· Något att tillägga? 

 
 


