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Abstract
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Title: Motivation, incentives and qualitative work tasks. What effect does economic
incentives have on motivation for qualititative work assignments?

Background: Companies use economic incentives for governance purposes to align the

goals of the business with those of the employees. Some academics suggest that

intrinsic motivation can be thwarted by the existence of economic incentives. Recent

research however shows that incentives and internal motivation can coexist, although

further research is sought for to understand how other factors may affect the

relationship.

Purpose: To investigate whether participation in goal setting, by counteracting a

crowding out effect, generate higher levels of intrinsic motivation and whether

qualitative work tasks may moderate this relationship.

Method: The paper consists of an exploratory study of the survey type. A quantitative

research method was used and both qualitative and quantitative data was collected with

a web survey.

Results and conclusions: We found a statistically significant positive link between

participation in goal setting and intrinsic motivation in our study. Also qualitative

elements in work assignments had a significant positive relation to intrinsic motivation.

To effectively use commission as a way of incentivising certain behaviour, especially

for employees with qualitative tasks, participation in goal setting might be one of the

factors one could use to positively moderate the relationship between incentives and

intrinsic motivation. However the sample size and the control group was too small to

make any such generalisations.
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Sammanfattning
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Författare: Saija Kritz, Thomas Nord och Therese Wiborg

Handledare: Yuliya Ponomareva

Titel: Motivation, provision och kvalitativa arbetsuppgifter. Vilken påverkan har
ekonomiska incitament för motivationen vid kvalitativa arbetsuppgifter?

Bakgrund: Företag använder sig av ekonomiska incitament för att öka målkongruensen

hos de anställda och företaget. Vissa forskare hävdar dock att den inre motivationen kan

trängas undan av existensen av ekonomiska incitament. Senare forskning visar dock på

att incitament och inre motivation kan samverka men vidare forskning behövs för att

undersöka vilka faktorer som påverkar detta samband och hur.

Syfte: Att undersöka om delaktighet i att sätta sina egna mål, genom att motverka en

crowding out-effekt, ger en högre inre motivation. Samt om kvalitativa arbetsuppgifter

kan vara en moderator som förstärker detta samband.

Metod: Arbetet består av en förklarande undersökning av surveytyp. En kvantitativ

forskningsmetod med insamling av såväl kvalitativa som kvantitativa data, med en

webbenkät, har genomförts.

Resultat, slutsatser: Vi fann ett statistiskt signifikant positivt samband mellan

delaktighet i att sätta sina egna mål och den inre motivationen i vår studie. Även

kvalitativa inslag i arbetsuppgifterna hade ett signifikant positivt samband med inre

motivation. För att effektivt använda provision till att motivera anställda, speciellt för de

med kvalitativa arbetsuppgifter, kan delaktighet i målsättningen användas för att

positivt stärka förhållandet mellan incitament och inre motivation. Dock var studien och

kontrollgruppen för liten för att göra några generaliseringar.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Ekonomistyrning handlar om att på olika sätt påverka människorna i organisationen att

arbeta mot ledningens och ägarnas mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus &

Nilsson 2014). Mycket av dagens ekonomistyrning grundar sig på modeller som har

sina rötter i industrialiseringen på 1800-talet. Även om ekonomistyrningen inte har

ändrats radikalt i modern tid så har intresset för det ökat i och med att bolagen blivit

större (Abrahamsson, Jannesson & Skoog 2013).

Det finns inom ekonomistyrning många olika styrmedel för att uppnå målkongruens

mellan ägare och anställda. En vanlig metod är att sätta upp mål för de anställda och

belöna dom när dessa uppnås (Anthony et al. 2014). Dessa typer av belöningssystem är

vanligt förekommande (Anthony et al. 2014, Cerasoli, Nicklin & Ford 2014, Cerasoli,

Nicklin, & Nassrelgrgawi 2016), då ett väl utformat belöningssystem inte bara kan

hjälpa att styra organisationen mot uppsatta mål, utan även motivera anställda, vilket

leder till ökad prestation (Anthony et al. 2014).

Motivation kan komma från människan själv genom att man t.ex finner sina

arbetsuppgifter intressanta och kallas då för inre motivation (Deci & Ryan 2008) eller

utifrån t.ex genom finansiell belöning vid uppnått resultat och kallas då yttre motivation

(ibid.). Inre och yttre motivation samverkar för den totala nivån av motivation men har

också visat sig vara olika viktiga beroende på vilken typ av arbete man har. Vid

arbetsuppgifter där kvalitet är viktigare än kvantitet är den inre motivationen viktigare

för prestationen. När arbetsuppgifterna istället handlar om kvantitet är yttre motivation

viktigast för prestationen (Anthony et al. 2014).

Forskning har bevisat att provision, som är en yttre motivator, i vissa sammanhang har

en direkt negativ effekt på den inre motivationen. Effekten har också visat sig vara mer

påtaglig i mer komplexa yrkesroller som kräver kvalitet i prestationen snarare än

kvantitet (Cerasoli, Nicklin & Ford 2014). Detta gör belöningssystem oerhört svåra att

utforma på bästa sätt och även anpassa till respektive yrkesroll.
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Uppsatta mål, som finansiella belöningar är kopplade till sker ofta ”top-down”

(Anthony et al. 2014). Detta innebär att den anställde får mål tilldelade sig vilket

minskar känslan av frihet och självbestämmande och kan ha en negativ effekt på

motivationen (Deci & Ryan 2008). Men genom att vara delaktig i att sätta sina egna mål

kan den inre motivationen istället öka då detta kan öka känslan av autonomi och

kompetens, vilka i sin tur ökar den inre motivationen (Deci & Ryan 2000, Cerasoli et al.

2016). Delaktighet i målsättningen är därför något som enligt teorin bör öka

motivationen hos anställda och är en av de verktyg som kan användas för att motverka

den negativa effekt som ekonomiska incitament kan ha på den inre motivationen.

Vi har i vår studie valt att studera sambandet mellan delaktighet i målsättning och den

inre motivationen vid kvalitativa arbetsuppgifter med prestationslön. Vi gör det genom

en surveyundersökning av anställda som har uppsatta mål, i bolag av olika storlekar i

spridda branscher, för att kunna ge en generell bild av hur ovan nämnda faktorer hänger

samman.

1.2 Problemdiskussion

Ägare och ledning vill förutom att öka de anställdas motivation och därmed prestation,

även se till att de anställda jobbar mot samma mål som företaget, även kallat

målkongruens (Anthony et al. 2014). Ett sätt att uppnå detta är att belöna önskat

beteende. Oftast handlar det om finansiella belöningar vid uppnådda mål, till exempel

mål om intäkter genererade till bolaget som ett resultat av försäljning av produkter eller

tjänster, även kallat provision (ibid.). Provisionen har även som funktion att inspirera

och motivera till högre prestation och ansträngning (ibid.).

Inom Self-determination Theory (SDT), som är en erkänd motivationsteori (Deci &

Ryan 2008), skiljer man mellan inre och yttre motivation. Bonus och provision är

exempel på yttre motivatorer, som används för att öka anställdas yttre motivation.

Vilket innebär att de anställda motiveras att arbeta för att få en belöning. När

belöningen uteblir eller minskar i värde för mottagaren minskar eller uteblir också

motivationen (Eisenberger & Cameron 1996).
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För att öka den inre motivationen bör man enligt SDT försöka tillfredsställa människans

tre grundläggande behov; autonomi (självbestämmande), kompetens och anknytning

(känsla av samhörighet) (Deci & Ryan 2000). Den inre motivationen är önskvärd

eftersom detta ger personligt engagerade anställda med en vilja att utvecklas genom att

anta nya utmaningar samtidigt som den inre motivationen inte eroderar på samma sätt

som den yttre motivationen gör (Cerasoli & Ford 2014).

Men provision och inre motivation har historiskt setts som antagonister och många

debatter har ägt rum om huruvida dessa överhuvudtaget kan samexistera då Motivation

Crowding Theory (MCT) visar på att existensen av vissa incitament, såsom provision,

kan tränga undan den egna inre motivationen, en effekt som kallas för crowding out.

MCT är en erkänd motivationsteori som försöker medla mellan ekonomiska

standardmodeller och psykologiska teorier (Frey & Jegen 2001). MCT tar dock inte

hänsyn till övriga faktorer såsom under vilka omständigheter incitament ges samt hur

incitamenten uppfattas av den anställda (Anthony et al. 2014; Frey & Jegen 2001).

Dessa begränsningar i teorin har lett till ny forskning (t.ex Cerasoli, Nicklin & Ford

2014) om hur olika faktorer kan påverka crowding out samt om det finns undantag där

crowding out inte sker när omständigheterna är de rätta. Cerasoli, Nicklin och Fords

(2014) meta-analys över de senaste 40 årens studier på området visade inte bara om,

utan när och varför inre motivation och incitament, såsom provision, på ett

kompletterande vis påverkar prestationen och att incitament under rätt omständigheter

inte nödvändigtvis tränger undan den inre motivationen. Framförallt konstaterade

Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) att utformningen av incitament och prestationens art

var av yttersta vikt för sambandet mellan inre motivation och incitament.

Om incitamenten (t.ex provision) uppfattas som ett kvitto på sin kompetens förstärks

den inre motivationen och ingen crowding out sker (Deci, Koestner och Ryan 1999).

Men om den anställde istället upplever provisionen som kontrollerande med syfte att

styra beteende och aktiviteter, kan detta leda till en crowding out-effekt (ibid.). Ett sätt

att utforma incitament för att signalera kompetens är att arbeta med de mål som

incitamenten är kopplade mot. Genom arbetet med målsättningsprocessen kan

organisationen stödja medarbetarnas kompetens och autonomi för att på så vis förstärka

den inre motivationen (Cerasoli et al. 2016).
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Cerasoli, Nicklin och Ford (2014), liksom ett flertal andra forskare (bl a Adams 1965;

Campbell et al. 1993; Kruglanski, Friedman & Zeevi 1971; se Cerasoli, Nicklin & Ford

2014, s.982) gör en åtskillnad på kvantitativa och kvalitativa arbetsuppgifter när man

ser på prestationens art. Kvantitativa uppgifter innebär en kvantitativ prestation, d.v.s.

att utföra likartade uppgifter där fokus ligger på att prestera ett visst antal, snarare än vid

kvalitativa uppgifter som är mer komplexa och kräver en högre grad av analys,

bedömning och problemlösningsförmåga. Dessa forskare menar också att det finns ett

starkare samband mellan inre motivation och kvalitativa arbetsuppgifter än mellan inre

motivation och kvantitativa arbetsuppgifter (ibid.). MCT har i studier kunnat bevisa att

när en uppgift är okänd och komplex och det krävs lärande, såsom ofta fallet är med

kvalitativa arbetsuppgifter, så ger inre motivation bättre resultat än yttre motivation

(Anthony et al. 2014).

Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) avslutar sin meta-analys med en önskan om att

framtida forskning fokuserar på just hur incitament, såsom provision och inre

motivation kan samverka genom att se på antecedenter och mediatorer till relationen.

Argumenten mot samverkan mellan incitament och inre motivation är MCTs tanke om

crowding out (Anthony et al. 2014) som enligt Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) blir

tydligast i kvalitativa yrken.

Delaktighet i målsättningen kan möjligen motverka crowding out då incitamenten bör

ses som mindre kontrollerande när man själv varit med att sätta målen samt att den

upplevda autonomin ökar, vilket bör leda till högre inre motivation (Shalley, Oldham &

Porac 1987). Delaktighet i målsättningen bör således bli viktigare för den inre

motivationens existens vid kvalitativa arbetsuppgifter än vid kvantitativa. Vi kan dock

inte hitta någon forskning som har undersökt detta samband. Vi vill därför i denna

uppsats testa hur delaktighet i målsättningen hänger ihop med inre motivation och

vilken påverkan kvalitativa arbetsuppgifter har på detta samband. Vi hoppas att genom

ytterligare teoretisk förståelse kunna underlätta för företagsledning vid målsättning och

val av metod för budgetering i företag eller avdelningar där anställda har provisionslön,

och även visa på om olika strategier bör användas beroende på vilken typ av

arbetsuppgifter den anställde har. Detta för att minska risken för den crowding out-
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effekt som kan uppstå när incitamentsprogram används i företag där den inre

motivationen är viktig för att de anställda ska utföra kvalitativa arbetsuppgifter med gott

resultat.

1.3 Frågeställning

Vilken effekt har delaktighet i målsättningen på den inre motivationen för de med

provision som en del av sin lön, när provision riskerar att tränga undan den inre

motivationen genom crowding out? Hur påverkas effekten från delaktighet i

målsättningen på den inre motivationen av kvalitativa arbetsuppgifter?

1.4 Syfte

Syftet med studien är att undersöka om anställdas delaktighet i att sätta upp mål kan öka

den inre motivationen för de med provisionslön genom att motverka en crowding out-

effekt, samt om typen av arbetsuppgifter påverkar effekten av att anställda får vara

delaktiga i målsättningen. Om studien visar att delaktighet i målsättningen ger en högre

inre motivation bidrar denna kunskap till att incitamentsprogram bättre kan utformas så

att prestationslön kan användas även vid kvalitativa arbetsuppgifter, utan att minska den

inre motivationen.
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2.0 Teoretisk referensram

I detta kapitel presenterar vi de teorier och begrepp som vi använder för att besvara vår

frågeställning. Vi grundar vår argumentation i motivationsbegreppen från teorin om

SDT (samt MCT) där viktiga begrepp som inre respektive yttre motivation förklaras,

likaså deras påverkansfaktorer och kopplingen som ekonomiska incitament som

prestationslön har med motivation. Vidare definierar vi begreppen ekonomiska

incitament, delaktighet i målsättningen samt kvalitativa respektive kvantitativa

arbetsuppgifter. I kapitlet presenteras även de hypoteser vi har för avsikt att testa.

2.1 Ekonomistyrning

Nationalencyklopedin definierar ekonomistyrning som avsiktlig påverkan av ett

företags verksamhet och dess befattningshavare i syfte att nå vissa ekonomiska mål.

Denna påverkan omfattar bland annat uppföljning och utvärdering med rapporter samt

ekonomiska styrmedel såsom belöningar.

Anthony et al. (2014) menar att ekonomistyrning handlar om att påverka människorna i

organisationen så att deras beteende blir målkongruent med ledningens eller ägarnas

mål och att det främsta sättet att göra detta på är att delegera ut befogenhet samt avkräva

ansvar. För att kunna göra detta krävs någon form av planering och överenskommelse

om vilka mål som ska uppnås samt hur, vilket oftast görs genom budgeteringen. En

vanlig form för budgetprocessen är top-down, vilket innebär att ledningen sätter målen

för verksamheten och verksamhetsansvariga förväntas acceptera budgeten förutsatt att

siffrorna är realistiska, i annat fall kan en mindre revidering göras (ibid.).

Forskning visar att medverkan i budgetprocessen har en positiv effekt på ledarnas

motivation främst genom en högre acceptans av budgetmålen samt genom effektivare

informationsdelning, då verksamhetsansvariga får en möjlighet att dela med sig av sin

expertis om produkterna och marknaden (Anthony et al. 2014). Denna medverkan i

budgetprocessen uppnås när processen är omvänd, sk bottom-up budgetering där

avdelningarna själva efter instruktioner från ledningen får sätta budgetmålen som sedan

ska godkännas av ledningen. Genom bottom-up budgetering ökar deltagandet och

engagemanget hos chefer på lägre nivåer i organisationen men även de anställda (ibid.).
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Om top-down budget ändå används kan den kombineras med sk loose control, vilket

innebär att budgeten främst används som ett kommunikations- och planeringsverktyg

och ses inte som ett åtagande utan snarare ett estimat. Vid loose control ges chefer på de

lägre nivåerna men även de anställda friheten att själva fatta beslut om hur jobbet bäst

ska göras för att försöka nå upp till de planerade målen. Om förutsättningarna ändras

och målen inte kan uppnås kommuniceras detta till ledningen och budgeten revideras.

Ett annat alternativ för att öka de anställdas deltagande samt engagemang är sk rolling

forecasts där fokus ligger på några få utvalda KPI´s (key performance indicators) som

prognostiseras och förpliktigas i ett rullande schema för några månader framåt av de

anställda och verksamhetsansvariga.

Bottom-up, loose control samt rolling forecast är alla exempel på hur

ekonomistyrningen kan utformas för att öka deltagande och engagemang från de

anställda. Den gemensamma nämnaren för alla dessa modeller är att man utgår ifrån

medarbetarnas delaktighet och expertis vid planeringen och bestämmandet av målen.

Vilket i förlängningen ökar möjligheten att uppleva autonomi, kompetens och

anknytning, som Self-Determination Theory (SDT) menar (se 2.2 Motivation nedan),

ökar den inre motivationen.

2.2 Motivation

Nationalencyklopedin definierar motivation som en psykologisk term för de faktorer

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. I

arbetssammanhang är Self-Determination Theory (SDT) den mest erkända teorin om

motivation (Deci & Ryan 2008). Teorin fokuserar på inre och yttre motivation samt

amotivation (icke-motivation) och hur dessa kan förutsäga prestation hos individer

(ibid.).
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Kärnantagandet i SDT är att människor har tre grundläggande behov:

1. Kompetens; kan effektivt påverka ett meningsfullt resultat/utfall.

2. Autonomi; att kunna handla med en känsla av val, vilje och självbestämmande

3. Anknytning; att skapa och vidhålla tillfredsställande och stöttande sociala

relationer

När dessa grundläggande behov uppfylls eller möjliggörs så ökar den inre motivationen

och då människan har en naturlig benägenhet att vilja utvecklas och växa (psykologiskt)

så är det just dessa behov som människan försöker fylla. Man menar också att det är den

sociala omgivningen samt ens egna mål som kan driva på denna utveckling eller hämma

den (Deci & Ryan 2000).

Den inre motivationen handlar om den egna drivkraften och denna kan ligga i både

utförandet av en uppgift eller den tillfredsställelse individen känner genom utförandet

av uppgiften (Deci & Ryan 2000). Framförallt leder inre motivation till att medarbetare

självmant antar utmanande uppgifter som kan upplevas som bevis på den egna

kompetensen och en upplevelse av självkontroll. Intresse för uppgiften anses vara den

faktor som har starkast påverkan på den inre motivationen. Att vara naturligt intresserad

av uppgiften gör att en individ känner tillfredställelse genom att utföra den (Anthony et

al. 2014). Andra viktiga faktorer som påverkar den inre motivationen är

kommunikation, engagemang och anknytning (ibid.).

Yttre motivation är något som kommer utifrån genom förstärkande av ett visst beteende,

t ex. genom belöning för en viss utförd uppgift såsom provision vid försäljning på en

viss nivå där själva provisionen kan ses som en yttre motivator (Anthony et al. 2014).

Detta gör också att yttre motivation inte kan bestå om den yttre motivatorn, t ex

provision tas bort. Den yttre motivatorn kan också minska i relativt värde för individen,

vilket kallas för tillvänjningseffekten. Detta innebär att den yttre motivatorn ger en

mindre påverkan på motivationen än tidigare (Eisenberger & Cameron 1996).
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Deci & Ryan (2000) menar att yttre faktorer som exempelvis provision eller bonus, kan

påverka den inre motivationen och drivkraften hos människan och beroende på hur den

sociala kontexten ser ut (t.ex kontrollerande eller stöttande), antingen undergräva eller

möjliggöra en ökad inre motivation genom att påverka upplevelsen av fri vilja och

initiativförmåga. De yttre faktorer som kan möjliggöra en ökad inre motivation är

kopplade till människans grundläggande behov; kompetens, autonomi, anknytning. När

dessa uppfylls så driver detta den inre motivationen (Deci & Ryan 2000). Så länge de

yttre faktorerna möjliggör en ökad inre motivation kommer denna heller inte att erodera,

vilket gör den inre motivationen till en säkrare förutsägare för prestationen (Cerasoli &

Ford 2014).

2.2.1 Incitament och crowding out

Incentives definieras av Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) som något som en extern

agent ger till någon kopplat till ett visst beteende eller prestation. Det som ges kan t ex

vara betyg, belöningar, beröm och uppmärksamhet. Vi har översatt incentives till

incitament och menar med det just den definition som Cerasoli, Nicklin och Ford (2014)

använt. Incitaments funktion i organisationen varierar, men tillsammans med uppsatta

mål i organisationen används dessa bland annat till att öka målkongruensen och

motivera till önskade och högre insatser från både chefer och anställda (Anthony et al.

2014).

Motivational Crowding Theory (MCT) bygger vidare på SDT med idén om att en

undanträngning, crowding out, av den inre motivationen sker när man ger incitament för

att öka den yttre motivationen (Deci & Ryan 2000). MCT studerar specifikt incitaments

effekt på förhållandet mellan den inre motivationen och yttre motivationen (Anthony et

al. 2014; Frey & Jegen 2001). Tanken är att man genom externa incitament kan få den

yttre motivationen att öka, men detta kan då ske på bekostnad av den inre motivationen

som trängs undan och ger resultatet att den sammantagna motivationen kan bli lägre om

inte den yttre motivationen ökar i samma proportion som den inre motivationen minskar

(ibid.).

Deci, Koestner & Ryan (1999) fann i sin metaanalys att en av de viktigaste

påverkansfaktorerna på den inre motivationen var hur man uppfattade yttre påverkan
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såsom incitament. Om incitamenten uppfattades som kontrollerande kunde man visa på

att den inre motivationen trängdes undan. Detta ger också motsatsförhållandet att om

det externa incitamentet uppfattas som stödjande så sker istället en crowding in-effekt

som gör att den yttre motivationen förstärker den inre motivationen (Anthony et al.

2014; Frey & Jegen 2001). Grundtanken är då att den upplevda självkontrollen har en

mildrande effekt på provisionens påverkan på den inre motivationen (Eisenberger et al.

1999, sid. 1029–1031). En annan metaanalys kom dock fram till att crowding out enbart

sker vid hårt kontrollerade omständigheter vilka är enkla att undvika (Cameron &

Pierce, 1994).

Cerasoli, Nicklin & Ford (2014) delar i sin metaanalys istället upp incitament som

direkta och indirekta. Direkta motsvarar i mångt och mycket Deci et al. (1999)

definition av kontrollerande incitament och indirekta motsvarar deras definition av

mindre kontrollerande. Med direkta incitament menas incitament som har en direkt länk

till prestationen, där individen kan tänka: ”om jag gör X så får jag Y” och indirekta är

sådana där denna länk inte är lika självklar (ibid.). Meta-analysen av Cerasoli, Nicklin

& Ford (2014) kunde visa att kopplingen mellan ekonomiska incitament och motivation

i grunden handlar om incitamenten är direkt eller indirekt kopplade till prestationen

samt om prestationen, läs arbetsuppgifterna, är av kvalitativ eller kvantitativ art (se

vidare om kvalitativ och kvantitativ art under stycke 2.4 Kvalitativa arbetsuppgifter).

Man fann att indirekta incitament hade en positiv korrelation till prestationen vid

kvalitativa arbetsuppgifter och direkta incitament en mindre tydlig korrelation till

prestationen troligen baserat på crowding out effekten som Deci et al. (1999)

demonstrerade. Cerasoli, Nicklin & Ford (2014) upptäckte en starkare länk mellan

indirekt kopplade incitament och den inre motivationens förutsägbarhet för prestationen

och en betydligt svagare koppling vid direkta incitament.

Utanför laboratoriemiljö, i tillämpade sammanhang, används incitament medvetet för

att kontrollera anställda. Det vore att dra slutsatserna för långt om man hävdade att

incitamenten tränger undan och urholkar den inre motivationen i alla dessa fall

(Cerasoli et al. 2016). Istället menar Cerasoli et al. (2016) att man bör titta på

sambandet mellan incitament, tillfredsställelse av grundläggande mänskliga behov och

prestation.
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Deci & Ryan (1985) argumenterar för att prestationsbetingade belöningar, så som

incitament, har potential att kommunicera både kompetens och kontroll och att det är

denna dubbelnatur som gör att incitaments påverkan främst beror på den

mellanmänskliga kontexten och resultatet av individuella uppfattningar. I empiriska

studier har man bevisat att anställda uppfattar en ökad självkontroll genom autonomin

från provisionslön när den är kopplad till specifika mål. De uppfattar även mer

organisatoriskt stöd, en mer positiv inställning till arbetet samt uppvisar en bättre

prestation (Eisenberger, Rhoades & Cameron 1999). Sambandet var tydligast för de

med högst behov av kontroll, vilket möjligen kan visa på fler avgörande faktorer bland

de personliga egenskaperna hos individerna, samt i förlängningen kan visa på att

incitaments påverkan på den inre motivationen är högst individuell.

Det finns ett flertal faktorer som kan minska incitamentens undanträngande effekt på

den inre motivationen. Gemensamt för dessa faktorer är främst hur incitamenten

administreras; om detta sker i en kontext där autonomi stöds (Deci & Ryan 2000, 2008;

Eisenberger, Rhoades & Cameron 1999) och om den utformas för att förmedla

kompetens, snarare än kontroll (Ryan, Mims & Koestner 1983; Eisenberger, Rhoades &

Cameron 1999).

2.3 Delaktighet i målsättning

Som vi beskrivit under punkt 2.1 Motivation anser man inom SDT att uppfyllandet av

de grundläggande mänskliga behoven; kompetens, autonomi och anknytning driver den

inre motivationen. Dessa behov kan uppmärksammas och stöttas i organisationen.

Kompetens handlar om att effektivt kunna påverka ett meningsfullt resultat (Deci &

Ryan 2000). Kopplat till arbetslivet och då specifikt styrningen kan medarbetare ges

möjlighet att påverka dels sitt eget arbete men även de mål man arbetar emot för att på

så vis, genom att uppfylla de grundläggande behoven enligt SDT, få en högre inre

motivation. Cerasoli et al. (2016) menar att just målsättningssystemet i ett företag har

stor potential att kommunicera kompetens. Det räcker emellertid inte att bara påverka,

utan resultatet måste också kännas meningsfullt (Deci & Ryan 2000) vilket är möjligt

att uppnå om målen man får påverka resulterar i en provision.
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Autonomi handlar om att kunna handla med en känsla av val, vilje och

självbestämmande. Kopplat till styrningen knyter detta an till det kända talesättet, frihet

under eget ansvar. Till vilken grad detta är möjligt att uppnå skiljer sig mycket mellan

olika yrken och positioner, men gemensamt för alla dessa är att man oftast jobbar mot

någon form av mål där det egna ansvaret består i att säkerställa att man uppnår de mål

som blivit satta. Har medarbetaren då varit delaktig i att sätta dessa mål bör det öka

känslan av självbestämmande, vilket då ger en ökad inre motivation. Enligt Shalley,

Oldham och Porac (1987) har flertalet teoretiker (Manderlink & Harackiewicz 1984;

Zuckerman et al. 1978, se Shalley, Oldham & Porac 1987, s 2) hävdat att delaktighet i

målsättningen ökar individens känsla av kontroll, vilket i sin tur leder till ökad inre

motivation. Dock hävdar Shalley, Oldham och Porac (1987) att detta inte har testats

empiriskt, förutom en studie (Chang & Lorenzi 1983, se Shalley, Oldham & Porac

1987, s.2) som av olika anledningar gav ett tvetydigt resultat (ibid.).

Anknytning handlar om att skapa och vidhålla tillfredsställande och stöttande sociala

relationer, där relationen mellan chef och anställd är en av de viktigare (Deci & Ryan

2000). Genom att gemensamt se över och sätta målen så kan medarbetare uppleva

relationen till chefen som tillfredsställande och stöttande.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den inre motivationen kan trängas undan p.g.a

den crowding out-effekt som uppstår när incitamentsprogram med direkta incitament,

exempelvis provision eller bonus, används för att motivera medarbetare att arbeta

målkongruent. Om medarbetaren får vara delaktig i målsättningen kan detta, i och med

en upplevd en känsla av kompetens, autonomi och anknytning, förväntas mildra en

eventuell crowding out-effekt. Detta är också något som Shalley, Oldham och Porac

(1987) menar att flera forskare har föreslagit, men inte testat empiriskt. Detta leder till

vår första hypotes:
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H1: För medarbetare med provision direkt kopplat till uppsatta mål, leder en hög grad

av delaktighet i målsättningen till en hög grad av inre motivation

Bild 1. Den teoretiska modellen H1

2.4 Kvalitativa arbetsuppgifter

Kvalitativa arbetsuppgifter karaktäriseras ofta av högre kunskapsnivåer, högre

personligt engagemang och mindre extern kontroll vilka är centrala begrepp som enligt

SDT leder till högre inre motivation (Cerasoli, Nicklin & Ford 2014).

Likaså ger kvalitativa arbetsuppgifter av sin natur en större, frihet under eget ansvar

jämfört med kvantitativa arbetsuppgifter som inte kräver samma personliga

engagemang utan handlar om mer repetitiva, enkla uppgifter (Rich 2006 refererad till av

Cerasoli et al., 2016 sid 784). Kvantitativa arbetsuppgifter har oftast en högre grad av

extern kontroll, vilket enligt SDT inte leder till ökad intern motivation då den högre

externa kontrollen innebär att behovet av autonomi inte blir uppfyllt.

Med tanke på att kvalitativa arbetsuppgifter karaktäriseras av en högre grad av frihet

under ansvar, kompetens och personligt engagemang, som enligt SDT är faktorer som

leder till en högre inre motivation, förväntar vi oss att ett eventuellt samband mellan

delaktighet i målsättningen och inre motivation blir starkare om medarbetaren har en

högre grad av kvalitativa arbetsuppgifter. Med andra ord förväntar vi oss att kvalitativa

arbetsuppgifter ska fungera som en moderator på det förväntade sambandet mellan

delaktighet och inre motivation. En moderator är en variabel som påverkar sambandet

mellan två andra variabler (Olsen 2004).
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H2: För medarbetare med provision direkt kopplat till uppsatta mål är korrelationen

mellan delaktighet och inre motivation starkare när arbetsuppgifterna är kvalitativa.

Bild 2. Den teoretiska modellen H2
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3.0 Metod

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av denna uppsats. Vilken metod vi har valt,

operationalisering av begreppen, hur vi har gått tillväga med enkäterna, vilket urval vi

har gjort, de etiska övervägande vi har gjort samt en diskussion av validitet och

reliabilitet.

3.1 Val av metod

Bryman och Bell (2011) beskriver två huvudsakliga kunskapsteoretiska ståndpunkter;

positivismen och interpretativismen.

Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen. Enligt Bryman och Bell (2011) används

begreppet positivism på skilda sätt i litteraturen, men några aspekter som de flesta enligt

Bryman och Bell (2011) är överens om är att det bara är kunskap som kan bekräftas via

sinnena som är “riktig” kunskap, att teorin genererar hypoteser som kan testas och ge

lagmässiga förklaringar (deduktivism), och att vetenskapen ska vara värderingsfri och

objektiv. Positivismen har ett förklarande perspektiv och syftar till att förklara

mänskligt beteende.

Interpretativismen, eller tolkningsperspektivet, är i många avseenden positivismens

motsats. Enligt Bryman och Bell (2011) försöker man inom interpretativismen istället

förstå det mänskliga beteendet genom att tolka den sociala innebörden av en handling,

vilket innebär en mer subjektiv syn på vetenskapen. Vi har utifrån befintliga teorier och

forskning deducerat och testat hypoteser med syftet att förklara hur den inre

motivationen påverkas av att den anställde får vara delaktig i att sätta sina mål och hur

relationen mellan den anställdes delaktighet och inre motivation påverkas av graden av

kvalitativa arbetsuppgifter. Studien utfördes utifrån ett positivistiskt synsätt, eftersom vi

inte som i det interpretativistiska perspektivet haft för avsikt att tolka eller förstå det

mänskliga beteendet. Avsikten var istället att rent objektivt förklara det mänskliga

beteendet utifrån olika förutsättningar, vilket är typiskt för det positivistiska synsättet.

Utifrån Self-Determination Theory och befintlig forskning härleddes därför en hypotes

som vi ville testa i vår studie. Detta arbetssätt innebär en deduktiv ansats, vilket enligt

Bryman och Bell (2011) innebär att forskaren utifrån teoretiska överväganden deducerar

en eller flera hypoteser som testas genom empirisk granskning för att därefter bekräftas
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eller förkastas. Enligt Patel och Davidsson (2011) är formuleringen av forskningsfrågan

avgörande för valet av forskningsmetod. Frågor som handlar om att förstå och tolka

exempelvis människors upplevelser eller studera underliggande mönster bör studeras

med en kvalitativ inriktning. Medan frågor som rör relation och samband mellan olika

variabler bör studeras med statistiska analyser och en kvantitativt inriktad forskning

(ibid.). Bryman och Bell (2011) nämner några grundläggande skillnader mellan

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod; kvantitativ forskning har ett deduktivt

synsätt med syftet att pröva teorier, samt en positivistisk syn. Kvalitativ forskning har

ett induktivt synsätt med syftet att generera teorier, samt ett tolkande synsätt. Då vi i vår

studie antagit en positivistisk syn, och syftet var att testa en hypotes, ansåg vi att en

kvantitativ metod som möjliggjorde statistiska analyser var mest lämplig.

3.2 Datainsamling

I vår studie har vi använt oss av primärdata. Enkelt beskrivet är primärdata data som

samlas in för första gången (Dahmström 2011). För insamlingen av primärdata valde vi

att använda oss av en webbenkät med huvudsakligen slutna frågor eftersom detta är en

billig metod för att snabbt samla in data från ett stort antal respondenter. Med slutna

frågor är det enkelt att koda svaren och det finns ingen risk att uppsatsförfattarna gör

olikartade bedömningar i samband med kodningen. En annan fördel som Dahmström

(2011) nämner är att enkäter inte medför någon risk för intervjuareffekt, vilket innebär

att olika intervjuare, medvetet eller omedvetet, på olika sätt kan påverka

respondenterna. Då vi var tre uppsatsförfattare fanns annars en risk att vi ställde

frågorna något olika och därmed omedvetet påverkade respondenternas svar. Ytterligare

fördelar är att enkäter ger en hög replikerbarhet, vilket innebär att andra forskare lätt

kan göra om vår studie på samma sätt men vid ett annat tillfälle och med andra

respondenter. Då uppsatsförfattarna bor på geografiskt skilda platser och studerar främst

kvällar och helger har en viktig fördel varit att enkäter inte kräver personlig kontakt

mellan forskaren och respondenterna.

3.3 Enkätutformning och operationalisering

Eftersom vi endast var intresserade av respondenter med uppsatta mål, inleddes enkäten

(se bilaga 8.2 Enkät) med en kvalificerande fråga om respondenten hade uppsatta mål

eller inte, om svaret var nej avslutades enkäten. För att undersöka eventuella skillnader
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mellan anställda med och utan provisionslön ställdes även en fråga om detta. För att

kunna testa våra hypoteser användes en beroende och två oberoende variabler som

operationaliserades genom tre skalfrågor med 4-5 delfrågor vilka besvarades på en

sjugradig Likertskala. För att säkerställa att frågorna ger svar på det vi efterfrågar,

användes huvudsakligen frågor som tagits fram i tidigare forskning (se mer detaljerad

beskrivning nedan). Dessutom ställdes fyra frågor i syfte att fungera som

kontrollvariabler och en fråga om vilket yrke respondenten hade, med syftet att

kontrollera spridningen bland respondenterna. För hela enkäten sen bilaga 8.2 enkät.

Operationaliseringen av samtliga variabler presenteras nedan:

Tekniken för att mäta den beroende variabeln inre motivation togs från Bakker

(2008) som tagit fram frågor baserat på tidigare forskning och skapat en

frågemodell för att mäta inre motivation som består av 5 frågor. Vi har därför

valt att använda samma frågor i vår undersökning.

Vi använde frågor från Shalley, Oldham och Porac (1987) för att mäta den

oberoende variabeln delaktighet i målsättning. Frågorna som användes av

Shalley, Oldham och Porac (1987) besvarades av respondenterna efter att de

deltagit i ett experiment. Frågorna handlade därför om vilket inflytande de hade

i att sätta sina mål i själva experimentet. Detta kopplades sedan till

respondenternas inre motivation i analysen. Med den väldigt snarlika

användningen i analysen i studien av Shalley, Oldham och Porac (1987) anser vi

att frågorna bör vara valida att använda som mätteknik även när de skrivs om för

att svara på målsättning i respondenternas dagliga arbete istället för i ett

experiment. Vidare kan vi inte hitta annan forskning som använt frågor som är

applicerbara i sin helhet på vår forskning. Frågorna utformades så likt som

möjligt men omformulerades för att att passa vår studie. Två av de fyra

delfrågorna besvarades omvänt mot de andra två, d.v.s för att ange maximal hög

delaktighet på alla delfrågorna besvarades två av frågorna med 7 och två av

frågorna med 1, varför vi i samband med analysen omkodade dessa frågor för

passa ihop med övriga.
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När det gällde den andra oberoende variabeln, kvalitativa arbetsuppgifter, kunde

vi inte inom forskningen hitta frågor som använts för att avgöra om

arbetsuppgifter var kvalitativa eller kvantitativa. Vi satte därför ihop fem frågor

baserade på teorin:

1. Mitt arbete har mycket kreativa inslag (Rich 2006 se Cerasoli, Nicklin &

Nassrelgrgawi 2016 s. 784)

2. Mitt arbete har mycket originella inslag (Mitt arbete är delvis unikt och en

produkt av min unika personliga inverkan) (Rich 2006 se Cerasoli, Nicklin &

Nassrelgrgawi 2016 s. 784)

3. Mitt arbete kräver starkt personligt engagemang (Deci & Ryan 2000, Anthony

et. al 2014)

4. Mina arbetsuppgifter är väldigt komplexa (Gilliland & Landis 1992 se Cerasoli,

Nicklin & Nassrelgrgawi 2016 s. 784)

5. Mitt arbete är väldigt varierande (Rich 2006 anger repetitiva arbetsuppgifter som

kvantitativa varpå vi valde att använda motsatsen för att passa med övriga

frågor).

Kontrollvariabler:

Flera studier bl a Wharton, Rotolo och Bird (2000) och Sousa-Poza och Sousa-

Poza (2000) har visat att kvinnor tenderar att ha en högre arbetsmotivation än

män, andra studier (Eskildsen, Kristensen & Westlund 2004; Karlsson 2011)

visar däremot att det inte finns något samband mellan motivation och kön. Hägg

och Nordmalms (2009) studie visar att det finns ett samband mellan inre

motivation och arbetsmotivation. Med hänsyn till att arbetsmotivationen enligt

vissa studier skulle kunna påverkas av könstillhörighet, antog vi att det fanns

risk för att även inre motivation kunde påverkas, varför vi valde att kontrollera

detta.

Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) visade i sin studie av anställda i de

nordiska länderna att arbetsmotivationen var högre för åldersgruppen 45-60 år

än för de som var 18-24 år. Kanfer och Ackerman (2004) kom i sin studie fram

till det motsatta, att arbetsmotivationen sjunker med åldern. Vi kontrollerade för

ålder då vi utifrån dessa studier såg en risk för att åldern skulle kunna påverka

även den inre motivationen.
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Vissa studier visar att anställda med en högre utbildningsnivå har en högre

arbetsmotivation (Eskildsen, Kristensen och Westlund 2004; Robie, Ryan,

Schmeider, Parra & Smith 1998), vilket man tror beror på att anställda med

högre utbildning har mer varierande och utmanande arbetsuppgifter. En annan

studie (Centers & Bugental 1966) visar att tjänstemän i större utsträckning

värderar inre motivatorer såsom intressanta arbetsuppgifter och kompetens,

högst. Medan arbetare istället värderar yttre motivatorer som lön och trygghet

högst (ibid.). Vi valde att ta med utbildningsnivå som en kontrollvariabel då det

fanns risk för att denna kunde påverka den inre motivationen. Frågan om

utbildningsnivå baserades på SCBs kategorisering av utbildningsnivå i deras

Undersökningar om Levnadsförhållanden (ULF) men istället för att använda alla

nivåer valdes enbart fyra nivåer för att bättre fånga in kategorierna arbetare samt

lägre respektive högre tjänstemän.

Resultatet av Hägg och Nordmalms (2009) studie indikerar att antal år som

anställd på företaget kan påverka arbetsmotivationen positivt, vilket de antar

beror på att man efter en tid blir mer självgående och därmed når en högre

autonomi, vilket enligt SDT ger en ökad inre motivation. Vi valde därför att

kontrollera för anställningsår.

Då vi hade tre skalfrågor med vardera 4-5 delfrågor där vi ville hantera svaren från varje

skalfråga som en variabel, valde vi att normera varje delfråga och slutligen summera

dessa värden till index (en sammansatt variabel) för var och en av de tre variablerna inre

motivation, delaktighet i målsättning och kvalitativa arbetsuppgifter, för att därefter

kunna räkna ut medelvärden för dessa variabler. Syftet med att använda flera delfrågor i

varje skalfråga var att vi ville använda flera indikatorer på variablerna. En vanlig

tillämpning i enkätundersökningar är att använda flera åsiktsfrågor som indikatorer på

en åsikt eller uppfattning, istället för att fråga om detta direkt. Jämfört med att använda

en enskild fråga som indikator så har ett sammansatt index fördelen av att jämna ut

slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar (Allen & Seaman 2007).

För att säkerställa att samtliga delfrågor i en skalfråga svarade på det som efterfrågades

testades reliabiliteten i samtliga delfrågor med Cronbachs Alpha-test. Värdet för

Cronbachs Alpha ligger mellan 0 och 1, där 1 betyder perfekt reliabilitet. Enligt Bryman
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och Bell (2011) är 0,8 en siffra som brukar användas som tumregel för en godtagbar

reliabilitet, men det finns forskare som anser att 0,7 är en acceptabel gräns (ibid.). Även

enligt Trobia (2008) är 0,7 en godtagbar gräns hos en del forskare medan andra anser att

gränsen bör vara 0,75 eller 0,8. Vår bedömning var att våra tre variabler hade en

godtagbar inre reliabilitet då följande värden uppmättes:

Tabell 1. Cronbachs Alpha värden för variabler mätta med likert skala

Variabel Cronbachs Alpha

Inre motivation 0,7

Delaktighet i målsättning 0,862

Kvalitativa arbetsuppgifter 0,797

3.4 Urval

Enligt Wilson VanVoorhis & Morgan (2007) finns en generell tumregel för att beräkna

antal respondenter som krävs för en multivariat regressionsanalys, vilket är den metod

vi valt för att analysera ett eventuellt samband mellan våra variabler. Beräkningen enligt

tumregeln baseras på ett minimum av 50 respondenter med ett ökande antal beroende på

antalet oberoende variabler. Green (1991 se Wilson VanVoorhis & Morgan 2007, s 48)

föreslår att antal respondenter ska baseras på 50 respondenter ökat med 8 respondenter

per oberoende variabel. Harris (1985 se Wilson VanVoorhis & Morgan 2007, s 48)

föreslår att antal respondenter ska baseras på 50 respondenter ökat med lika många

respondenter som man har oberoende variabler. Vi valde att använda oss av Greens

(1991 se Wilson VanVoorhis & Morgan 2007, s 48) beräkning. Eftersom vi hade två

oberoende variabler behövde vi 66 (50 + 2 x 8) respondenter.

Vid valet av urvalsram lades särskild vikt vid att få en stor spridning av respondenter

med avseende på ålder, erfarenhet, bransch och utbildning. Då vårt enda kriterium för

att delta i studien var att ha uppsatta mål, ville vi nå företag med ett strukturerat arbete

med målsättning. Utifrån vår egen erfarenhet av olika arbetsgivare, antog vi att större

företag i högre utsträckning har ett strukturerat målsättningsarbete än mindre företag.
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Vidare gjorde vi antagandet att börsnoterade bolag behöver arbeta tydligt efter

finansiella mål för att kunna visa upp ett resultat till ägarna och att dessa mål kan då

leda till ett strukturerat målsättningsarbete. Vi valde därför alla bolag i Sverige som var

noterade på Nordic Small Cap, som urvalsram. Vi valde just Small Cap då vi antog att

de något “mindre” bolagen generellt har färre anställda var på det bör vara lättare för

den ansvarige vi fick tag på att skicka vidare enkäten internt, vilket bör öka

sannolikheten att de har möjlighet att göra detta, vilket bör ge högre svarsfrekvens.

Urvalsramen (Nordic Small Cap) bestod av 108 st bolag. Telefonkontakt togs med

vartannat företag på listan vilket gav en slumpmässighet i vårt urval.

En nackdel med enkäter är risken för ett stort bortfall (Dahmström, 2011). Erfarenheten

sa oss också att det fanns risk för att många företag inte skulle vilja ställa upp i studien.

För att locka företagen att delta och för att minska risken för ett betydande bortfall,

utlovades en gåva till Barncancerfonden för varje besvarad enkät. Tyvärr räckte inte

detta incitament för att företagen skulle vilja delta. Det visade sig att det var för få

företag som kunde tänka sig att delta i studien för att få ett tillräckligt stort urval, totalt

var det enbart ett företag som ville medverka. Urvalet kompletterades därför med ett

bekvämlighetsurval av företag som arbetar med ett strukturerat målsättningsarbete och

där vi hade personliga kontakter. I båda urvalen talade vi först med kontaktpersonen i

telefon och skickade därefter omgående vår enkät via mail för vidare distribuering.

Bekvämlighetsurvalet gav oss ytterligare 12 företag i varierande storlek, omsättning och

bransch, inget av företagen från bekvämlighetsurvalet var börsnoterat (se bilaga 8.3

urvalsram).

Samtliga företag som valde att delta i studien tillfrågades hur många anställda som

skulle få mail med länken till enkäten, för att vi på så vis skulle kunna beräkna en

svarsfrekvens. Enkäten skickades till totalt 331 personer varav 142 personer besvarade

enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 42,9 %. Resultatet visade på stor spridning

bland respondenterna, se avsnitt 4.1 Beskrivande statistik. Detta är en hög

svarsfrekvens som med god marginal överstiger det beräknade minsta antalet som var

66 besvarade enkäter. Då ämnesraden i vårt mail med information till respondenterna

specificerade att det handlade om en enkät som tar högst 3 min att besvara, fick vi oftast

omedelbar respons från respondenterna. Eftersom vi inte kunde kontrollera för vilka

som svarat på enkäten, då vi inte hade kontaktuppgifter till var och en som fick en länk



26

till enkäten, valde vi att helt avstå från påminnelser men väntade 7 dagar från sista

mailet innan vi avslutade datainsamlingen så att respondenter som eventuellt inte var

tillgängliga pga semester eller sjukdom ändå hade möjlighet att besvara enkäten vid ett

senare tillfälle.

3.5 Validitet och Reliabilitet

Då en kvantitativ forskningsmetod används är validitet och reliabilitet två

forskningskriterier som är viktiga för att säkerställa trovärdigheten i forskningen.

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om att bekräfta att det mått man

använder sig av verkligen mäter det begrepp man har för avsikt att mäta. Bryman och

Bell (2011) skiljer mellan olika sätt att mäta validitet, varav vi använt oss av

begreppsvaliditet och ytvaliditet för att säkerställa validiteten i vår studie. Med

begreppsvaliditet menas att forskaren utifrån teori kan deducera hypoteser som är

relevanta för att visa att måttet mäter det som ska mätas. Ytvaliditet kan enligt Bryman

och Bell (2011) säkerställas genom att be någon annan fungera som domare och avgöra

om måttet ser ut att mäta det som ska mätas. Både begreppsvaliditet samt ytvaliditet har

säkerställts genom att operationaliseringen av begreppen vi mäter har skett med hänsyn

till tidigare erkända studier på området, frågorna som användes för att mäta inre

motivation och delaktighet i målsättning har använts i tidigare undersökningar och

frågorna om kvalitativa uppgifter har vi formulerat utifrån tidigare forskning.

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om pålitlighet och följdriktighet i

måtten. Tre viktiga faktorer nämns; stabilitet, intern reliabilitet och

interbedömarreliabilitet (ibid.). Med stabilitet menas om resultatet är stabilt över tid,

d.v.s om man skulle få samma svar på undersökningen om man ställde frågorna en

andra gång till samma urval av respondenter. Intern reliabilitet syftar till att säkerställa

att mått med flera indikatorer har ett samband (ibid.). Både stabiliteten och intern

reliabilitet säkerställs genom operationaliseringen av begreppen samt utformandet av

frågorna i enlighet med tidigare erkända studier på området. De variabler som besvaras

genom likertskalor i enkäten har vi även testat reliabiliteten på genom att mäta

Cronbachs alpha, se ovan under avsnittet Enkätutformning och operationalisering.

Interbedömarreliabilitet handlar om de fel som kan uppstå då flera forskare arbetar
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tillsammans och gör olika bedömningar av subjektiva frågor, exempelvis vid kodning

av öppna frågor. Detta har vi säkerställt genom att använda oss av förkodade

elektroniska enkäter med slutna frågor för de variabler som kan vara svåra att bedöma

objektivt, öppna frågor har använts för ålder, yrke och hur länge man arbetat på

företaget. För att öka validitet och reliabilitet ytterligare utfördes en provenkät innan

den riktiga skickades ut.

3.6 Forskningsetik

När det gäller de forskningsetiska aspekterna finns enligt Bryman och Bell (2011) vissa

punkter som ska tas i beaktande:

Samtyckeskrav: Respondenterna ha rätt att själva bestämma huruvida de vill vara

delaktiga i undersökningen

Konfidentialitets- och anonymitetskrav: All personlig information om deltagarna och

annan information kopplat till respondenternas identitet måste hållas konfidentiell för

att garantera att respondenterna inte kan identifieras

Informationskrav: Respondenterna måste bli informerade om forskningens syfte. Vi är

också skyldiga att informera om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta

sin medverkan

Nyttjandekrav: Informationen vi samlar in om respondenterna ska endast användas för

ändamålet av forskningen.

Falska förespeglingar: Vi får inte ge undersökningspersonerna falsk eller vilseledande

information.

Vi har i inledningen till enkäten lämnat information om syftet med vår studie, samt att

deltagandet i studien är frivilligt och att insamlad data bara kommer att användas i vår

studie (se bilaga 8.1 följebrev). Respondenterna har varit anonyma, vi hade ingen

möjlighet att se vilka som svarade på enkäten.

Vidare såg vi inga andra etiska åtaganden som behövdes tas i beaktande gällande

forskningen. Vi anser att forskningen som sådan inte bör kunna användas på något sätt

som skulle kräva ytterligare etiska åtaganden än det som gäller hantering av känsliga

uppgifter om individerna som deltog i studien.
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4.0 Resultat

I detta kapitel presenteras studiens resultat och de analysmodeller vi använt oss av.

4.1 Beskrivande statistik

Totalt besvarade 142 respondenter enkäten. Huvudfrågorna var obligatoriska, dessa har

därför besvarats av samtliga. Kontrollfrågorna var inte obligatoriska och lämnades

blanka av en del respondenter vilket gör att N skiljer sig mellan variablerna nedan.

Variablerna provision och kön är s.k dikotoma variabler, vilket betyder att de bara kan

anta två värden. Dessa har kodats så att 0 = kvinna och 1 = man för variabeln kön, och

0= utan provision och 1= med provision för variabeln provision.

Tabell 2. frekvenstabell

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

Inre Motivation 142 7,00 33,00 22,04 5,12

Delaktighet 142 4,00 28,00 17,98 6,39

Kvalitativa arb.uppgifter 142 5,00 35,00 26,23 5,34

Provision 142 ,00 1,00 ,809 ,393

Kön 141 ,00 1,00 ,496 ,501

Ålder 116 19,00 67,00 41,20 10,86

År på företaget 139 ,00 37,00 10,48 10,29

Utbildningsnivå* 141 1,00 4,00

Valid N (listwise) 113

* Frågan om utbildningsnivå besvarades av 141 respondenter där 50,7 % av respondenterna angav att

deras högsta avslutade utbildning var en eftergymnasial utbildning två år eller längre. 30,3 % svarade att

de hade gymnasial utbildning och 16,9 % att de hade en eftergymnasial utbildning kortare än två år. 1,4

% av respondenterna hade förgymnasial utbildning och 0,7 % (1 person) svarade inte på frågan.
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Vi var ursprungligen intresserade av att jämföra respondenter som uppgav att de har

provision med de som angett att de inte har provision för att se om det var några

skillnader mellan dessa grupper i nivån av inre motivation, men kontrollgruppen

bestående av respondenter utan provision blev för liten för att kunna göra sådana

jämförelser. Totalt var det 115 respondenter med provision och 27 respondenter utan.

Även om resultaten inte är signifikanta är det värt att notera att vi inte kunde se någon

direkt skillnad i nivåerna av inre motivation mellan de med (21,85 medelvärde) och de

utan (22,81 medelvärde) provision. Histogrammet i bild 3 nedan visar den inre

motivationen hos respondenter med provision och spridningen i nivåerna där det tydligt

framgår att det inte skiljer sig nämnvärt mellan grupperna.
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Figur 1. Histogram med beroende variabel (inre motivation) för de med provision (1)

Figur 2. Histogram med beroende variabel (inre motivation) för de utan provision (0) att

jämföras med figur 1 ovan för att se existens och spridning av nivåerna.

4.2 Sambandsanalys

En sambandsanalys med korrelationskoefficienten Pearsons r utfördes för att kontrollera

vilka samband som finns mellan variablerna, se tabell 2 nedan. Pearsons r är en

koefficient som kan visa på ett samband mellan två variabler där 0 innebär inget

samband, 1 perfekt positivt samband och -1 perfekt negativt samband (Bryman & Bell

2011). Den statistiska signifikansnivån sattes till p < 0,05 för alla analyser, vilket ska

tolkas som att risken för att vårt stickprov visar ett samband trots att något sådant

samband inte existerar i populationen är fem på hundra (Bryman & Bell 2011).

Korrelationsmatrisen i tabell 2 visar hur variablerna korrelerar. Vi valde att dela upp

även denna på de med respektive utan provision för att kunna se om sambanden

varierar. Vi fann att delaktighet och inre motivation har ett signifikant positivt samband

(p < 0,05) för gruppen med provision men inte för gruppen utan provision. Vi fann även

ett signifikant positivt samband mellan kvalitativa arbetsuppgifter och inre motivation

hos båda grupperna. Vi kan även se ett signifikant positivt samband mellan

kontrollvariablerna anställningsår och ålder i båda grupperna, liksom för delaktighet

och utbildningsnivå. Något oväntat fann vi även en positiv korrelation mellan kön och

kvalitativa arbetsuppgifter för gruppen med provision.
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Tabell 3. Korrelationsmatris uppdelad mellan de med och de utan provision

Vår hypotes 1 gör gällande att Vid provision direkt kopplat till uppsatta mål, leder en

hög grad av delaktighet i målsättningen till en hög grad av inre motivation. Genom

korrelationsanalysen kan vi se att delaktighet har ett positivt samband med inre

motivation, men det har även kvalitativa arbetsuppgifter. Sambanden illustreras med

två linjer i spridningsdiagrammet i bild 4.
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Figur 3. Spridningsdiagram som visar de två oberoende variablernas (delaktighet och

kvalitativa arbetsuppgifter) positiva samband med den beroende variabeln inre

motivation

Då vi i korrelationsanalysen fann signifikanta samband mellan våra oberoende variabler

(delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter) och vår beroende variabel (inre

motivation), fortsatte vi analysen med multipel regressionsanalys, för att på så vis kunna

kontrollera ett eventuellt samband mellan flera variabler.

4.3 Regressionsanalys

Eftersom vi hade flera variabler på intervallskalenivå som vi ville testa det linjära

sambandet på, valde vi en multipel regressionsanalys (Bryman & Bell 2011;

Dahmström 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen). Tabell 3 nedan visar resultatet

från denna analys för de med provision och tabell 4 visar samma analys för de utan

provision.
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Modell 1 visar analysen av kontrollvariablernas korrelation med den inre motivationen.

Modellen är inte signifikant varken för gruppen med provision eller utan enligt Anova-

analysen (Sig.-värdet ska vara <0.05 för att vara signifikant på 5 % signifikansnivå).

Kontrollvariablerna hade inget signifikant samband med inre motivation.

Modell 2 visar hur delaktighet påverkar inre motivation (hypotes 1). Modellen är

signifikant för de med provision (Sig.: 0,02), men inte för de utan (Sig.: 0,849) enligt

Anova-analysen, vi fortsätter därför analysen av sambandet för bara de som har

provision. Justerad R2 anger hur stor del av variansen som kan förklaras av variablerna

procentuellt (Dahmström 2011). Justerad R2 har ökat från -0,036 till 0,141, efter tillägg

av variabeln delaktighet, vilket betyder att 14,1 % av variansen kan förklaras av

variablerna i modellen. Den ostandardiserade b-koefficienten kan tolkas som den
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genomsnittliga förändringen i Y, vår beroende variabel, om X, vår oberoende variabel,

ökar med en enhet (Dahmström 2011). Den ostandardiserade b-koefficienten för

delaktighet är 0,344 och sambandet har en stark signifikans (Sig.: 0,000). Detta betyder

att delaktighet påverkar den inre motivationen på så vis att när delaktighet ökar en enhet

ökar inre motivation med 0,344 enheter. Resultatet leder oss till att anta Hypotes 1.

Modell 3 visar hur sambandet mellan delaktighet och inre motivation påverkas av

kvalitativa arbetsuppgifter (hypotes 2). Modellen är signifikant för de med provision

(Sig.: 0,00), enligt Anova-analysen. Då det fanns en misstanke om att delaktighet och

kvalitativa arbetsuppgifter kunde ha interaktionseffekter på varandra där vi i hypotes två

antog att kvalitativa arbetsuppgifter var en moderator i förhållandet mellan delaktighet

och inre motivation utfördes en regressionsanalys med interaktionseffekter. Inget

signifikant samband finns för interaktionsvariabeln "Moderator" (Sig.: 0,618).

Resultatet leder oss till att förkasta hypotes 2.

Modell 4 visar hur delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter påverkar den inre

motivationen. Då vi förkastade hypotes 2, eftersom kvalitativa arbetsuppgifter inte hade

en modererande effekt på sambandet mellan delaktighet och inre motivation. Utifrån

korrelationsmatrisen i tabell 2 kunde vi dock utläsa ett samband mellan kvalitativa

arbetsuppgifter och inre motivation, därför ville vi undersöka sambandet mellan våra

oberoende variabler (delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter) och den beroende

variabeln inre motivation. Anova-analysen visade att modellen var signifikant (Sig.

0,000) för de med provision, inte för de utan (Sig. 0,191). Därför fortsätter vi analysen

bara för de som har provision. Justerad R2 ökade från 0,141 (modell 2) till 0,300 och är

därmed på sin högsta nivå i modell 4. Den stegvisa regressionsmodellen visade att det

är den kombinerade modellen med både delaktighet och inre motivation (modell 4) som

har störst effekt på den inre motivationen. B-koefficienten för kvalitativa

arbetsuppgifter är då 0,434 med p<0,001 och b-koefficienten för delaktighet är då 0,261

med p<0.01, vilket visar på att det är kvalitativa arbetsuppgifter som har störst påverkan

på inre motivation i den kombinerade modellen. Vi kunde även utläsa den unika

andelen av våra oberoendes korrelation på vår beroende, kvalitativa arbetsuppgifter

förklarar då 14,6% vilket ytterligare visar på att den inte är en moderator i relationen

mellan delaktighet och inre motivation utan en oberoende och stärker vårt beslut att

förkasta hypotes 2.
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4.4 Regressionsdiagnostik

Då vi i korrelationsmatrisen såg att delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter har ett

signifikant positivt samband så kan en skattning av effekterna av dem bli fel om dessa

variabler är starkt korrelerade. För att testa för detta utfördes en

multikollinearitetsanalys. I SPSS ger en multikollinearitetsanalys två värden, dels VIF

(variance inflation factor) som kan anta ett värde mellan 1 och 10, där värdet ska vara så

lågt som möjligt, med en kritisk gräns på 2,5 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010).

Om värdet är högre än så finns det risk för problem p.g.a kollinearitet. Det andra värdet

är tolerans. Detta värde kan variera mellan 0 och 1, ju högre värde desto lägre

multikollinearitet (Lewis-Beck 2004). Vår analys gav en VIF-faktor på 1,030 samt en

tolerance nivå av 0,971 vilket visar på att multikollinearitet inte existerar mellan

delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter och vi kan lita på resultatet av

regressionsanalysen.
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5.0 Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och dess koppling till den presenterade teorin

samt studiens validitet och begränsnignar.

5.1 Hypotes 1

H1: Vid provision direkt kopplat till uppsatta mål, leder en hög grad av delaktighet i

målsättningen till en hög grad av inre motivation - Accepterad

Resultatet av vår studie visar att delaktighet i målsättningen påverkar den inre

motivationen positivt. B-koefficienten för delaktighetens påverkan på den inre

motivationen var 0,344, vilket betyder att den inre motivationen, enligt analysen i

modell 2, ökar med 0,344 enheter för varje enhet som delaktigheten ökar.

Enligt MCT sker en crowding out-effekt av den inre motivationen då incitament, som

exempelvis provision, ges till anställda (Cerasoli, Nicklin & Ford 2014; Deci & Ryan

2000, 2008). I vår studie framkom dock en relativt hög andel inre motivation samtidigt

som incitament var närvarande, denna höga andel sammanföll med en relativt hög andel

delaktighet i den egna målsättningen och en hög andel kvalitativa arbetsuppgifter (se

frekvenstabell 1 i resultatavsnittet). Vi fann precis som Cerasoli, Nicklin och Ford

(2014) att provision och inre motivation kan samexistera då det inte var några skillnader

att tala om i nivån av inre motivation hos de med eller de utan provision. Även om våra

resultat beträffande gruppen utan provision inte var statistiskt signifikanta då

kontrollgruppen var för liten är dessa resultat i linje med tidigare forskning.

Frågan som då uppstår är vilka faktorer som kan verka medlande i förhållandet så att

både inre motivation och incitament ger en ökad motivation och i förlängningen, ökad

prestation. SDT menar att genom ett uppfyllande av de grundläggande mänskliga

behoven; kompetens, autonomi och anknytning så kan man öka den inre motivationen

(Deci & Ryan 2000). Incitament har möjlighet att signalera både kompetens och

autonomi, när incitamenten inte uppfattas som kontrollerande (Cerasoli, Nicklin & Ford

2014; Deci & Ryan 2008). Genom att medarbetare ges möjlighet till att påverka dels sitt

eget arbete men även de mått man arbetar mot och att dessa känns meningsfulla så kan
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även detta öka medarbetarnas känsla av kontroll och kompetens (Deci & Ryan 2008;

Shalley, Oldham & Porac 1987).

Vi menar att när medarbetare ges möjlighet att påverka dels sitt eget arbete men även de

mått man arbetar mot och att dessa känns meningsfulla, kan detta öka medarbetarnas

känsla av egenkontroll och kompetens, faktorer som enligt SDT ökar den inre

motivationen. Själva målsättningsprocessen mellan chef och anställd kan signalera

ankytning och på så vis kan alla de grundläggande mänskliga behoven möjliggöras

genom att låta medarbetare vara delaktiga i att sätta sina mål. Genom detta

möjliggörande kan den inre motivationen ökas och detta kan i sin tur motverka den

crowding out-effekt som Deci & Ryan (2000, 2008) samt Cerasoli, Nicklin & Fod

(2014) har konstaterat sker vid direkt provision för kvalitativa arbetsuppgifter.

Med våra regressionsanalyser kunde vi se ett signifikant positivt samband mellan

delaktighet och inre motivation hos gruppen med provisionslön, men inget sådant

samband hos gruppen utan provision, vilket dels kan bero på mätfel då kontrollgruppen

var för liten men det är också möjligt att delaktighet i målsättningen är mindre viktig för

den inre motivationen när någon provision inte är kopplad till dessa mål vilket kan

tolkas som att det är provisionen som gör målen meningsfulla. Att delaktighet i

målsättningen är viktig för de med provision och ökar deras inre motivation kan bero

dels på att det ger en känsla av autonomi att få bestämma själv mot vilka mål man ska

jobba, vilket kan vara särskilt viktigt när lönen är så tydligt kopplad till målet, men

också då det ger en känsla av kontroll, jag bestämmer hur jag jobbar. När provisionen

sedan är kopplad till dessa egen satta mål är det lättare att tolka den som ett kvitto för

väl utfört arbete, kompetens, och inte som ett kontrollverktyg vilket skulle leda till att

ingen märkbar undanträngning av den inre motivationen sker.

Både autonomi och kompetens ökar den inre motivationen enligt SDT (Deci & Ryan,

2000), genom att vara delaktig i att sätta de mål som provisionen är kopplad till bidrar

en detta till att uppfylla båda dessa behov. Vårt resultat styrker den pågående

akademiska diskussionen om att incitament och inre motivation kan samverka för ökad

prestation och att incitamentssystem bör utformas för att möjliggöra denna samverkan.

Sambandet mellan delaktighet i målsättningen och den inre motivationen är dock svagt



39

och detta kan bero dels på urvalet, dess storlek och bekvämlighetsurvalet, men också

mer troligt på att delaktighet bara är en av flera faktorer som påverkar inre motivation.

Då urvalet är ett bekvämlighetsurval så uppstår också frågan om just dessa företag har

en högre nivå av inre motivation hos sina anställda än genomsnittet eller andra faktorer

som skulle kunna påverka vår analys. Vi menar att företagen som medverkade i vår

studie har en stor bredd i såväl, storlek, omsättning som bransch (se bilaga 8.3

Urvalsram) vilket gör det mer troligt att nivån av inre motivation eller andra

påverkansfaktorer hos dessa medarbetare stämmer överens med vad vi hade fått från ett

slumpmässigt urval.

5.2 Hypotes 2

H2: För medarbetare med provision direkt kopplat till uppsatta mål är korrelationen

mellan delaktighet och inre motivation starkare när arbetsuppgifterna är kvalitativa.

- Förkastad

Resultatet av vår studie visar att kvalitativa arbetsuppgifter inte är en moderator i

förhållandet mellan delaktighet i målsättningen och inre motivation. Det fanns inget

signifikant samband mellan moderatorn och den inre motivationen enligt modell 3

(Sig.>0,05).

Kvalitativa arbetsuppgifter kräver en högre kunskapsnivå och ett personligt

engagemang (Cerasoli, Nicklin & Ford 2014) vilket anspelar på kompetensbehovet

enligt SDT (Deci & Ryan 2000). Kvalitativa arbetsuppgifter har av sin natur mindre

extern kontroll då det inte är lika enkelt att punkt styra engagemang och

specialistkunskap till skillnad från de mer standardiserade kvantitativa

arbetsuppgifterna. Avsaknaden av extern kontroll ger även det en högre grad av

autonomi. En högre grad av autonomi ger i sin tur en högre inre motivation enligt SDT

(Deci & Ryan 2000).

Kvalitativa arbetsuppgifter karaktäriseras även av variation och utveckling vilket ger en

känsla av kompetens och ökar då den inre motivationen (Deci & Ryan 2000). Detta

sammantaget kan förklara vår upptäckt att kvalitativa arbetsuppgifter har ett relativt

starkt signifikant positivt samband med inre motivation. Vi antog i vår hypotes två att
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kvalitativa arbetsuppgifter skulle fungera som en moderator i sambandet delaktighet och

inre motivation men så var inte fallet. Alla analyser tyder på att kvalitativa

arbetsuppgifter är en egen oberoende variabel i relationen till vår beroende variabel, inre

motivation, vilket ledde oss till att förkasta vår hypotes. Kvalitativa arbetsuppgifter har

en starkare effekt på inre motivation än delaktighet i målsättningen och enligt modell 4

förklaras 30 % av variansen av delaktighet tillsammans med kvalitativa arbetsuppgifter,

den teoretiska modellen bör istället se ut som i bild 5 nedan. Med tanke på att både

delaktighet och kvalitativa arbetsuppgifter kan ge både kompetens och autonomi så är

resultatet egentligen väntat.

Bild 3 Den teoretiska modellen för kvalitativa arbetsuppgifter

Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) konstaterade att incitaments utformning och

prestationens art var av yttersta vikt för sambandet mellan inre motivation och

incitament. Detta är även vad vårt resultat visar på. Att vara delaktig i att sätta de mål

som ska uppnås för att få sitt incitament verkar mildra incitamentens kontrollerande

effekt och kombineras detta med kvalitativa arbetsuppgifter så ökar det den inre

motivationen.

Den inre motivationen är mer bestående än den yttre motivationen och skapar ett

engagemang hos de anställda (Deci & Ryan 2000) samt ger ett bättre resultat vid

komplexa uppgifter (Anthony et al. 2014). Därmed borde det vara önskvärt för alla

former av kvalitativa uppgifter som karaktäriseras av just sin komplexitet att

medarbetare har så hög inre motivation som möjligt. Men då provision också fungerar

väldigt bra för att inspirera och motivera till högre prestation och ansträngning

(Anthony et al. 2014) så är det viktigt att finna ett sätt för inre motivation och provision
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att samverka. Samtidigt så är belöningssystem oerhört svåra att utforma och anpassa till

respektive yrkesroll. Då föreslår vi att man istället ser till att arbeta med

målsättningsprocessen generellt och där ser till att ge medarbetare en möjlighet att vara

delaktiga och få visa sin kompetens. Med ett ekonomistyrningssystem som uppmuntrar

de anställda till att uppleva autonomi, kompetens och anknytning bör en negativ effekt

av ekonomiska incitamenten mildras, som minst genom att låta de anställda vara

delaktiga i målsättningen som vår studie visar, vilket kan uppnås med Bottom-up, loose

control samt rolling forecast.

Vår studie visar på att delaktighet i målsättningen och kvalitativa arbetsuppgifter är

associerade med höga nivåer av inre motivation även hos de med provisionslön. Detta

kan indikera att genom att koppla ihop provisionen med faktorer som ökar den inre

motivationen, delaktighet i målsättningen och kvalitativa arbetsuppgifter, så kan det

möjligen finnas ett sätt att använda sig av provision för att motivera utan att för den

skull tränga undan den inre motivationen men detta behöver testas i framtida studier.

Den viktigaste slutsatsen som kan dras från vår studie är att både delaktighet i

målsättningen och kvalitativa arbetsuppgifter var för sig kan förklara inre motivation

men är att föredra tillsammans. Genom att använda ett ekonomistyrningssystem som

tillåter medarbetare att vara delaktiga i sin egen målsättning, medarbetare med

kvalitativa arbetsuppgifter, så ökar den inre motivationen även vid direkta incitament.
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6.0 Avslutning

6.1 Slutsats

Delaktighet i målsättningen och kvalitativa arbetsuppgifter tillsammans ger den högsta

nivån av inre motivation vid provision. Detta antyder att när man använder sig av

ekonomistyrningssystem och provision så är det mer fördelaktigt om dessa utformas så

att de anställda är delaktiga i att sätta sina egna mål, speciellt vid kvalitativa

arbetsuppgifter. Eftersom delaktighet kan mildra den undanträngning av den inre

motivationen som enligt tidigare forskning sker när incitament såsom provision används

(Cerasoli, Nicklin & Ford 2014; Deci & Ryan 2000, 2008).

6.2 Begränsningar och fortsatt forskning

Vår studies generaliserbarhet har stora begränsningar, dels för att vi använde oss av ett

bekvämlighetsurval och dels för att vi fick för få svar från respondenter utan provision

eller bonus för att kunna jämföra med den tänkta kontrollgruppen. Det vore därför

intressant att se om resultatet blir detsamma med ett större obundet slumpmässigt urval.

Vi ser även att det kan finnas risk för så kallad common method bias. Detta är en typ av

skevhet i resultatet som beror på att samma personer har besvarat frågor för både

oberoende och beroende variabler (Podsakoff, MacKenzie & Lee 2003). Det kan vara så

att respondenten försöker svara på frågorna på ett sådant sätt att svaren ska hänga ihop

och på så vis ger resultat som inte finns i verkligheten (ibid.). I vår studie besvarades

frågor för både oberoende och beroende variabler av samma personer och det finns

därmed en risk för common method bias i resultatet.

Delaktighet är också troligen bara en av flera faktorer som kan mildra den

undanträngningseffekt som tidigare forskning visat då kan ske då incitament, såsom

provision ges till anställda. Vi föreslår därför att man fortsätter att söka efter fler sådana

faktorer och utforskar dessa mer noggrant. Exempel på möjliga faktorer är sådana som

relaterar till de grundläggande behoven enligt SDT; autonomi, anknytning och

kompetens. Vi tror exempelvis att stöttning och coachning kan ha en medlande effekt på

incitaments påverkan på den inre motivationen. Med en kvalitativ metod som

djupintervjuer skulle man kunna ta reda på vad de anställda själva upplever att de
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motiveras av. Vidare bör man även se närmare på om graden av kvalitativa

arbetsuppgifter har en speciell effekt på sambandet, om det finns en absolut nollpunkt

eller ett minimum för när det positiva sambandet med nivån av inre motivation är som

starkast eller svagast.
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