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Abstract 
The purpose of this thesis was to determine whether and how the level of complexity 

within work task affects what employees are motivated by. Moreover, was the purpose 

to investigate what preferences the employees with different level of complexity in their 

work task had regarding non-monetary rewards. The degree to which the executives 

were aware of their employees preferences regarding non-monetary rewards was also 

examined. Based on theoretical perspectives should the employees with complex work 

tasks be motivated by intrinsic factors such as praise, growth and increased autonomy. 

The employees with non-complex work task should be affected by extrinsic factors such 

as salary and spontaneous material rewards. The study was carried out on two case 

companies with a population of 60 employees with non-complex work tasks and 30 

employees with complex work tasks with a response rate of 57%. The results of this 

study confirm that people with complex work tasks experience intrinsic motivation 

whereas those with non-complex work tasks experience extrinsic motivation. The result 

concludes that it is the access to a certain kind of motivation rather than the complexity 

of work task which determines what the employee is motivated by.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att fastställa om och hur arbetsuppgifternas 

komplexitetsgrad påverkar vad de anställda motiveras utav. Vidare undersöktes vilka 

preferenser de anställda med arbetsuppgifter av olika komplexitetsgrad hade gällande 

icke-monetära belöningar. Det studerades även till vilken grad cheferna var medvetna 

om deras anställdas preferenser. Utifrån det teoretiska perspektivet ska de anställda med 

komplexa arbetsuppgifter motiveras utav inre faktorer såsom beröm, utveckling och 

ökad självständighet. Anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter ska då påverkas 

utav yttre faktorer som lön och spontana materiella belöningar. Studien genomfördes på 

två fallföretag med en population utav 60 anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter 

samt 30 anställda med komplexa arbetsuppgifter med en svarsfrekvensen på 57%. 

Resultatet bekräftar att personer med komplexa arbetsuppgifter upplever inre motivation 

samt att personer med icke-komplexa arbetsuppgifter upplever yttre motivation. Det är 

snarare tillgången till en viss typ av motivation än själva arbetsuppgiftens 

komplexitetsgrad som avgör vad anställda motiveras av. 

 
Nyckelord 
belöningssystem, icke-monetära belöningar, monetära belöningar, inre motivation, yttre 
motivation, tvåfaktorteori, Self-determination theory, Job Characteristics Model, 
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1 INTRODUKTION 
 
1.1 Bakgrund   
Ekonomistyrning består utav olika styrmedel som är till för att säkerställa att de 

uppsatta målen uppnås inom en organisation (till exempel avkastningsmålen, 

marknadsmålen och produktivitetsmål etcetera). Dessa styrmedel är beroende av 

varandra men även av andra faktorer såsom exempelvis förhållanden i samhället, 

företagets ledning och företagets tradition. Belöningssystem är ett av dessa styrmedel 

(Nilson och Olve, 2013). 

Syftet med belöningssystem är att skapa rätt motivation bland medarbetarna genom 

att belöna dem när vissa mål blivit uppfyllda. Det är av stor vikt att både ledningen 

och medarbetare har klart för sig vilka mål som ska uppfyllas och att de arbetar mot 

en gemensam riktning. Genom att använda sig av olika former av belöningar 

försöker organisationen påverka medarbetarnas motivation så att dessa utför sina 

uppgifter bättre och presterar mer (Smitt, 2002). Belöningssystemet kan även syfta 

till att rekrytera och behålla medarbetare och därmed förbättra konkurrenssituationen 

(Olve och Samuelsson, 2008).  

Med belöning avses alla positiva konsekvenser (finansiella och icke-finansiella) som 

direkt kan kopplas till en specifik prestation. Belöningssystem består av alla 

belöningar som den anställde förväntar sig erhålla när dennes arbetsprestation 

bidragit till organisationens mål (Paul och Alm, 1991).  

Belöningssystem kan bestå av olika komponenter. Flera forskare inom området 

menar att det finns så kallade monetära (finansiella) och icke-monetära (icke-

finansiella) belöningar (Flach, 2006; Nilson och Olve, 2013). Monetära belöningar är 

alla ekonomiska kompensationer som ges till en anställd för en specifik prestation 

(till exempel bonus, provision eller option). Icke-monetära belöningar är alla andra 

belöningar som inte ges i form av pengar som utgörs av bland annat befordran, 

erkännande för ens prestation, offentligt beröm samt arbetsvariation (Spitzer, 1996; 

Kunz och Linder, 2012; Larsson et al., 2005). 

Vid utformning av belöningssystem bör det tas hänsyn till olika faktorer som bland 

annat företagsspecifika förutsättningar, prestationsbedömning samt medarbetarens 

motivation (Nilson och Olve, 2013). 
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Medarbetarnas motivation och arbetsengagemang är en nyckelresurs i varje 

organisation och har den största betydelse för verksamhetens framgång och 

produktivitet. (Flach, 2006, s. 59) 

Arbetsmotivation är en kombination av externa och interna drivkrafter som ger 

upphov till olika arbetsrelaterade beteenden (von Bonsdorff, 2011). Det finns flera 

motivationsteorier som kan tillämpas inom arbetsmässiga sammanhang. Dessa 

teorier bidrar med olika beskrivningar om vad som motiverar oss människor, allt från 

personlighetstyper, sociala faktorer (arbetskollegor, grupper etc) till arbetstrivsel, 

uppskattning, involvering, ansvar, arbetsförhållande, förväntningar, rättvisa och 

individuella behov (exempelvis utvecklingsbehov, maktbehov, prestationsbehov och 

kontaktbehov) (Kaufmann och Kaufmann, 1998; Olve och Samuelsson, 2008; 

Latham, 2007). 

 
1.2 Problemdiskussion 
Det finns en pågående debatt bland forskare gällande om hur belöningssystem ska 

utformas för att påverka medarbetarnas arbetsmotivation.  

Vissa typer av belöningar motiverar medarbetare mer än andra (von Bonsdorff, 

2011). Exempelvis enligt Stajkovic och Luthans (2001) studie har återkoppling 

gällande prestation (performance feedback) svagare effekt på arbetsmotivation än 

socialt erkännande (social recognition) och pengar, där pengar har störst effekt. 

Andra studier visar att monetära belöningar inte alltid har en positiv korrelation med 

hög motivation. Pengar har liten motivationskraft eftersom de snabbt glöms bort. Till 

exempel har löneförhöjning en positiv inverkan på den anställdes motivation i 

mindre än två veckor (Spitzer, 1996). Tidsaspekten är av stor betydelse när det gäller 

att belöna monetärt. Dessa belöningar uppfyller sitt syfte bara om den belönade kan 

koppla dem direkt till ett specifikt beteende som hänt nyligen. Stora bonusar som 

anställda erhåller i slutet av året påverkar inte arbetsmotivationen om man inte kan 

härleda dessa till den belönade prestationen (Spitzer, 1996). 

Icke-monetära belöningar bidrar till en bättre prestation bland annat genom att 

organisationer tar hänsyn till medarbetarnas olika vilja till karriärsutveckling 

(Larsson, 2005). Brist på icke-monetära belöningar som till exempel uppmuntran, 

karriärmöjligheter eller självbestämmande är en av de viktigaste orsakerna till 

personalomsättning inom den privata sektorn (Sonawane, 2008). Det som krävs för 
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att lyckas med rätt belöningssystem är en bättre överblick i hur personalen motiveras 

(Larsson, 2005).    

Såväl monetära som icke-monetära belöningar förknippas starkt med motivation på 

arbetsplatsen. Tidigare forskning fokuserar mest på monetära belöningar och dess 

inflytande på inre och yttre motivation (Kunz och Linder, 2012). Flera studier 

poängterar den icke-monetära belöningens betydelse, dock finns det bara ett 

begränsat antal studier som behandlar icke-monetära belöningar ur ett 

motivationsperspektiv från både medarbetare och organisationsledning (Kunz och 

Linder, 2012).  Den forskning som existerar inom området visar bland annat att det 

identifierats tydliga skillnader mellan medarbetarnas och arbetsgivares syn på vad 

som motiveras på arbetsplasten (Sonawane, 2008). Dessa åsiktsskillnader kommer att 

studeras närmare i denna uppsats. 

Giancola (2010) nämner Edward Lawler (2000) som i sin artikel Rewarding 

Excellence uttrycker sin kritik mot forskare som förespråkar användning av icke-

monetära belöningar (uppmuntran, karriärsmöjligheter, självbestämmande) då dessa 

enligt honom inte går att tillämpa utan ett fungerande monetärt belöningssystem 

(bonus, aktieandelar m.m.). Han hävdar även att de som främjar inre motivation på 

arbetsplatsen inte ger några genomförbara alternativ till de traditionella finansiella 

ersättningarna. Vad han menar är att de inre motivationsfaktorerna, inte kan motivera 

alla de beteenden som behövs för att organisationen skall bli framgångsrik (Giancola, 

2010). Det framkommer inte om Lawler i sitt resonemang tar hänsyn till om 

anställda med olika grad av arbetsinnehåll kan motiveras av olika faktorer. 

Motivationsforskaren Fredric Herzberg skrev i en av sina avhandlingar att “if you 

want people to do a good job, give them a good job to do” (Giancola, 2010, s. 24).  

I citatet betonas det vikten av själva arbetssituationen och arbetsuppgiftens art. Detta 

har även uppmärksammats senare av Pink (2011) som menar att 

globaliseringsprocessen har lett till att arbetsinnehållet i västvärlden har förändrats 

drastiskt. Arbetsuppgifterna har gått från att vara enklare och med en rutinkaraktär 

till att numera bestå av mer komplexa sådana där det krävs mer självständighet, 

kritiskt tänkande samt kreativitet. Detta innebär att även belöningssystemet måste 

anpassas till vilken typ av arbetsuppgift som utförs. Inre motivationsfaktorer har 

större inverkan på arbetsprestationen när det kommer till de arbetena med mer 

komplext innehåll. Som en följd av detta tycker han att belöningssystemen bör 
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anpassas, för att påverka den inre motivationen och därmed stimulera bra 

prestationer. 

Arbetssätt har förändrats med åren, där det har gått ifrån en individuell till en mer 

kollektiv ansträngning. Det har tillkommit flera samarbets- och sociala moment i 

organisationerna (Hackman och Oldham, 2010). Arbetsuppgifterna i västvärlden som 

en gång i tiden var icke-komplexa har med tiden fått ett större inslag utav 

komplexitet (Pink, 2011). Med detta uppsatsarbete ämnas det att ta reda på om olika 

utvalda teorier inom arbetsmotivation fortfarande är aktuella i den moderna 

företagsvärlden där arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa. Är det någon skillnad 

i hur anställda med komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter motiveras? 

Detta är relevant för forskningen då det kan bidra till om befintliga teorier behöver 

uppdateras. Det är även relevant för företagsledningar då det kan visa på vad de bör 

ta hänsyn till för att öka arbetsmotivationen för de anställda med komplexa 

respektive icke-komplexa arbetsuppgifter.   

1.3 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att fastställa om och hur arbetsuppgifternas 

komplexitetsgrad påverkar vad de anställda motiveras utav. Vidare avses undersöka 

vilka preferenser de anställda med arbetsuppgifter av olika komplexitetsgrad har vad 

gäller icke-monetära belöningar. Det ska även studeras till vilken grad cheferna är 

medvetna om preferenserna hos sina anställda. 

1.4 Forskningsfrågor 
Ovanstående syfte avses att besvaras med hjälp av följande frågor: 

1. Vilka (inre eller yttre) faktorer motiverar medarbetare med komplexa respektive 

icke-komplexa arbetsuppgifter? 

a) Motiverar inre faktorer medarbetarna mer än yttre faktorer vid komplexa 

arbetsuppgifter? 

b) Motiverar yttre faktorer medarbetarna mer än inre faktorer vid icke-komplexa 

arbetsuppgifter? 

2. Vilka icke-monetära belöningar motiveras medarbetare med komplexa respektive 

icke-komplexa arbetsuppgifter mest av?  

3. Vilka icke-monetära belöningar anser ledningen att medarbetare med komplexa 

respektive icke-komplexa arbetsuppgifter motiveras mest av? 

a) Hur anser ledningen att medarbetarnas belöningspreferenser ser ut?  
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1.5 Avgränsningar 
Belöningar blandas lätt ihop med förmåner. Det som särskiljer en förmån från 

belöning är att en förmån inte knyts till en särskild arbetsprestation. Vidare är förmån 

oftast avtalsbunden och i allmänhet generell (Paul och Alm, 1991). Förmåner 

kommer inte att behandlas i detta arbete. 
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2 TEORI 
2.1 Arbetsmotivation 
Motivationsstudier fokuserar på varför och till vilken grad människor vill samt väljer 

att agera på ett visst sätt. De fortsätter med detta under en lång tid, trots de 

svårigheter och problem som kommer i vägen (Mullins, 1999). Såväl praktiker som 

akademiker anser att motivation är ett viktigt begrepp inom det arbetsmässiga 

sammanhang. Olika motivationsteorier kan variera mycket när det gäller både dess 

generella egenskaper och detaljerade angreppssätt. En studie gjord på Hawthorne 

Works i Chicago 1924-32 visade hur själva undersökningssituationen påverkade 

anställda positivt. Intresset som forskarna visade i de anställdas arbetssituation ledde 

till att de kände sig uppmärksammade, vilket gav positiva produktivitetseffekter. 

Sociala faktorer så som uppmärksamhet och uppskattning gjorde att de anställda 

kände sig speciella, blev mer motiverade och ökade därmed sin produktivitet. Dessa 

sociala faktorer spelade en större roll för arbetsmotivationen än vad lönen gjorde 

(Kaufmann och Kaufmann, 1998; Greenberg och Baron 2000).  

Följande teorikapitel kommer att behandla tre olika motivationsteorier inom området 

arbetsmotivation: Herzberg’s tvåfaktorteori, Hackman och Oldham’s Job 

Characteristics Model samt Deci och Ryan’s Self-determination theory. Gemensamt 

för dessa tre motivationteorier är att de betonar hur viktigt det är för de anställda att 

uppleva en inre motivation för att både öka den anställdes självutveckling samt 

prestationsförmåga. Vidare berör teorikapitlet området icke-monetära belöningar 

som ges till anställd för att påverka dennes motivation. 
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Figur 1. Modellen ovan visar på att monetära och icke-monetära belöningar vid rätt tillämpning 
påverkar den anställdes inre eller yttre motivation vilket leder till en prestationsökning i form utav 
ökad produktion, högre grad av måluppfyllelse och större effektivitet (Källa: egen). 
 
2.1.1 Herzberg’s tvåfaktorteori 
Herzberg (1987) betonar i sin tvåfaktorteori skillnaden mellan rörelse (“movement”) 

och motivation (“motivation”). Han menar att ledningen inte ska nöja sig med att de 

får sina medarbetare att prestera (“make them move”) utan att de ska sträva efter att 

få sina medarbetare att vilja prestera (“motivate them”). Anställda borde motiveras 

genom att växa och utvecklas istället för att undvika straff eller för att erhålla 

belöningar. 

Herzberg’s studie tvåfaktorteori innefattade 1685 anställda och studerades i 12 olika 

undersökningar. Bland dessa undersökningsdeltagare fanns olika yrkesgrupper såsom 

managers, jordbruksadministratörer, män inom management som var nära 

pensionsåldern, underhållspersonal vid sjukhus, sjuksköterskor, arbetsledare inom 

tillverkningsindustrin, officerare, ingenjörer, forskare, hushållerskor, lärare, tekniker, 

kvinnliga arbetare inom tillverkningsindustrin, revisorer och förmän. Dessa 

tillfrågades om vilka händelser i arbetet som hade lett till extrem tillfredsställelse 

eller extremt missnöje (Herzberg, 1987). 

Sedan dess har andra studier genomförts i ett flertal olika länder runt om i världen 

och innefattat en stor variation utav olika deltagare vilket har gjort studien om 

tvåfaktorteorin till en av de mest replikerade studierna inom arbetstillfredsställelse 

och arbetsmotivation (Herzberg, 1987). 
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Motivations- och hygienfaktorer kan variera i olika kulturer, så som olika länders och 

olika organisationskulturer. Detta innebär att de faktorer som är viktiga bör anpassas 

till den specifika situationen (Herzberg, 1987; Wolvén, 2000). 

Herzberg’s ursprungliga studie och efterföljande studier visar att de faktorer som är 

involverade i att generera arbetstillfredsställelse och motivation är distinkt separerade 

ifrån de faktorer som leder till arbetsmissnöje. Begreppen arbetstillfredställelse och 

arbetsmissnöje är i dessa studier inte varandras motsatser. Herzberg menar att 

motsatsen till arbetstillfredställelse är ingen arbetstillfredsställelse samt att motsatsen 

till arbetsmissnöje är inget arbetsmissnöje (Herzberg, 1987). 

Herzberg skiljer mellan motivationsfaktorer (inre faktorer) som leder till ökad 

arbetstillfredsställelse samt hygienfaktorer (yttre faktorer) som leder till minskat 

arbetsmissnöje (Herzberg, 1987; Kaufmann och Kaufmann, 1998; Wolvén, 2000). 

Motivationsfaktorerna innefattas av en inre motivation som kommer ifrån 

människans behov av att åstadkomma något och att därigenom växa som människa. 

Hygienfaktorerna, å andra sidan, kommer ifrån behovet att undvika smärta ifrån sin 

omgivning, vilket exempelvis gör det nödvändigt att tjäna pengar för att undvika att 

gå hungrig. Motivationsfaktorer har en mer långsiktig effekt än vad hygienfaktorerna 

har och behövs inte berikas lika ofta som hygienfaktorerna. Hygienfaktorerna kan 

som bäst åstadkomma att det inte finns något missnöje på arbetet och dess frånvaro 

skapar arbetsmissnöje. Motivationsfaktorer däremot gör människor glada på arbetet 

och motiverar dem (Herzberg, 1987). Figur 2 innehåller en sammanställning av 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
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Figur 2. Motivationsfaktorer samt hygienfaktorer i tvåfaktorteorin (Källa: egen).  

Tvåfaktorteorins grundprincip är att en person som trivs på sin arbetsplats, och tillåts 

växa, kommer att vara en mer motiverad och en produktivare medarbetare (Herzberg, 

1987; Kaufmann och Kaufmann, 1998). Genom att sätta arbetsuppgifterna i centrum 

skapas ett klimat där de anställda motiveras och är tillfredsställda. Företagsledningen 

tillsammans med de anställda tar fram prestationsförväntningar som kontinuerligt 

anpassas allt eftersom de anställda utvecklas. Arbetet ska anpassas efter de anställdas 

kapacitet, ambitioner, intressen och innehåller möjligheter till eget ansvarstagande 

(Wolvén, 2000). 

Herzberg (1987) menar att yttre motivation som kommer ifrån yttre belöningar, 

såsom exempelvis bonus, kräver att belöningen hela tiden måste ökas för att uppnå 

en motivationseffekt. Inre motivation bygger på ett mänskligt behov av att växa. Det 

är en inneboende kraft och dess positiva följder är synliga över en längre period. 

Personlig utveckling är den ultimata belöningen och därmed krävs det inte några 

ökande yttre belöningar. Som ett belysande exempel menar Herzberg att en 

medarbetare som fått en belöning på 1000 dollar ena året, och som följande år får en 

9 



  
 

belöning på 500 dollar, tror denne att det har blivit en löneminskning även om det 

egentligen är en belöning. 

Herzberg föreslår fyra centrala åtgärder för att främja prestation och motivation i 

arbetslivet. För det första bör arbetstagaren utmanas till att utnyttja sin fulla potential. 

Det är viktigt att följa upp detta genom att göra förändringar i arbetet. För det andra 

bör tråkiga, upprepande och svåra arbetsuppgifter ersättas med maskiner för att 

möjliggöra för arbetstagaren att kunna fokusera på intressanta arbetsuppgifter. För 

det tredje bör arbetets monotoni minskas och istället ge det större variation, genom 

att arbetet får fler uppgifter och operationer. Till sist bör arbetarna få olika 

arbetsuppgifter och kan tillägna sig nya färdigheter genom arbetsrotation (Kaufmann 

och Kaufmann, 1998). 

Många gånger ökar ledningen de anställdas arbetsbörda utan att även öka 

meningsfullheten. Detta genom att exempelvis öka produktionskravet, lägga till 

ytterligare uppgifter, rotera mellan likartade uppgifter, eller att ta bort de svåraste 

delarna i arbetet så att den anställde kan fokusera på de mindre utmanande 

uppgifterna (Herzberg, 1987). 

Herzberg presenterar olika exempel på hur de människor som i sitt arbete har ett 

behov av självständighet kan få större ansvar och mer självständighet (Kaufmann och 

Kaufmann, 1998). Detta kan ske genom att delvis ta bort den direkta kontrollen över 

den anställde. Här betonas resultat och den anställde ska vara kompetent nog för att 

kunna  välja de tillvägagångssätt som bäst uppnår resultatet. Ett annat sätt för att öka 

självständigheten hos den anställde är att den anställde får ett personligt ansvar för 

sina egna arbetshandlingar och har större kontroll över dessa. Vidare kan arbetet 

organiseras så att den anställde kan vara med från början till slutet av arbetets gång. 

Den anställde ges således möjligheten att kunna se sitt arbete utifrån ett större 

helhetssammanhang genom att få information om det arbete som utförs av andra. 

Herzbergs sista förslag är att ge de anställda utvecklingsmöjligheter genom nya och 

utmanande arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis ske genom att de får utföra en del 

av de sysslor så som planering, vilket deras överordnade utförde tidigare (Kaufmann 

och Kaufmann, 1998). 

Genom att arbetsinnehållet berikas främjas den inre motivationen vilket leder till att 

produktiviteten ökar till en viss del då den anställdes kompetens förbättras. Påverkan 
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på produktiviteten är dock begränsad eftersom den i större utsträckning är knuten till 

teknologin istället för till individen.  Den största effekten är att kvaliteten, både vad 

gäller arbetet och produkten, förbättras avsevärt  (Dowling, 1971). 

Tvåfaktorteorin kritiseras av vissa forskare då intervjupersonerna som Herzberg 

valde till sin undersökning, instruerades att återge sina upplevelser av att känna sig 

nöjda eller missnöjda i arbetet. Detta kan ha inneburit att dessa respondenter inte har 

varit helt ärliga i sina svar eftersom personerna som inte lyckats nå bra resultat på sitt 

arbete kunde ha lagt skulden på omgivningen och andra yttre faktorer. Sådana svar 

skulle i så fall innebära att en del hygienfaktorer kan vara motivationshöjande. Den 

mest omtvistade hygienfaktorn är lönen då somliga författare menar att pengar är 

motivationshöjande (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Trots denna kritik anses Herzberg’s tvåfaktorteori vara en av de mest uppskattade 

arbetsrelaterade motivationsteorierna vilket bekräftas genom den stora 

försäljningsvolymen av den ursprungliga artikeln med denna teori (red. anm. i 

Herzberg, 1987). 

2.1.2 Job Characteristics Model av Hackman och Oldham 
Hackman och Oldham’s (1974) Job Characteristics Model, som bygger på 

Herzberg’s tvåfaktorteori, beskriver sambandet mellan arbetetsinnehållet och den 

anställdes arbetsmotivation (Kaufmann och Kaufmann, 2010). Herzberg’s 

tvåfaktorteori bidrog med en värdefull startpunkt för Hackman’s och Oldham’s Job 

Description Survey teori om att arbete borde berikas istället för förenklas. Dock hade 

kärnan i teorin sitt ursprung i Vroom’s (1964) samt Lawler och Porter (1968) 

förväntningsteori. Istället för att motiveras av löftet av belöningar eller möjligheten 

att få positiv eller negativ uppmärksamhet ifrån sin arbetsledare, skulle anställda 

försöka prestera bättre därför att det kändes bra när de gjorde det. Frågan Hackman 

och Oldham ställde sig var: “Vilka karaktäristika (“characteristics”) i arbetet kan 

generera en inre arbetsmotivation?” (Hackman och Oldham, 2010). 
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Hackman och Oldham’s (1974) första studie gjordes på 658 anställda som var 

spridda över 62 olika arbetstyper på sju olika organisationer. Studien har sedan inom 

loppet av två år genomgått tre stora revisioner där det deltog över 1500 individer 

spridda över mer än 100 olika arbetstyper på cirka 15 olika organisationer. 

Modellen grundar sig på fem centrala positiva arbetskarakteristika, vilka i sin tur 

skapar tre betydelsefulla och nödvändiga psykologiska tillstånd i den anställde som 

gör att den inre motivationen utvecklas och permanentas. 

De tre psykologiska tillstånden är: 

• En känsla av bra eller dåligt arbetsresultat 

• En känsla av personligt ansvar 

• En känsla av meningsfullhet 

Om medarbetare upplever alla dessa psykologiska tillstånd leder uppgiftens resultat 

till hög inre motivation, kvalitativt gott arbete och hög trivsel. Motivation beror på 

hur själva arbetsuppgiften är utformad och vilka möjligheter det finns för utvärdering 

av resultatet av den anställdes egna arbetsinsatser. Ju bättre värden arbetsuppgiften 

får i dessa tre psykologiska tillstånd desto större motivationspotential har jobbet för 

denne (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

De fem centrala positiva arbetskarakteristika består av: 

• UPPGIFTSVARIATION - huruvida arbetet innehåller olika aktiviteter som 

ställer krav på olika färdigheter 

• UPPGIFTSIDENTITET - vikten av att förstå hela arbetsprocessen från början 

till slut 

• UPPGIFTSBETYDELSE - arbetet måste upplevas som meningsfullt 

• AUTONOMI (självbestämmande) - frihet att själv utforma sina 

arbetsuppgifter och det sätt hur de skall utföras 

• FEEDBACK (återkoppling från uppgiften) - vikten av att få information om 

arbetsresultatet 
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Figur 3. Job Characteristics Model (Källa: egen). 

Uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet och uppgiftsbetydelse ska bidra till att 

medarbetare upplever en meningsfullhet i arbetet. Autonomi, å andra sidan, bidrar till 

att den anställde upplever ett ansvar för arbetets utkomst. Med feedback 

(återkoppling) menar Hackman och Oldham (1974) den information som 

medarbetare får från både sina kollegor samt arbetsledare men även från själva 

arbetsuppgiften. Genom feedback inbyggd i arbetsuppgiften får den anställde en 

direkt kunskap om arbetets resultat. När den anställde upplever att arbetet är 

meningsfullt, känner ett personligt ansvar för utkomsten samt har kunskap om 

resultatet, kommer han eller hon att uppleva en inre motivation till att prestera bra. 

Lika viktigt är att den medarbetaren inte skulle kunna ge sig själv “beröm” om 

arbetet saknade mening eller om medarbetaren enbart följde procedurer som någon 

annan kräver, eller ifall arbetsgenomförandet inte bidrog med någon information om 

hur väl de presterade (Hackman och Oldham, 1974). 
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Hackman och Oldham tog till sig av Turner och Lawrence’s (1965) samt Hulin och 

Blood’s (1968) slutsatser om att alla människor inte reagerar enbart positivt till att ha 

stora och utmanande arbeten. Därför pekar Hackman och Oldham på tre viktiga 

“moderatorer” (det vill säga egenskaper hos uppgiftsutföraren) som kan försvaga den 

effekt som arbetsuppgiften antas ha på motivation, prestation och resultat (Kaufmann 

och Kaufmann, 2010; Jacobsen och Thorsvik, 2008). Dessa är: 

• Kunskap och färdighet - hur uppgiftsutförarens egen kompetens är relevant 

för arbetsuppgiften 

• Utvecklingsbehovets styrka - uppgiftsutförarens behov av personligt växande 

och utveckling 

• Hur nöjd uppgiftsutföraren är med de övriga arbetsförhållandena (kollegor, 

belöning, ledning mm) 

Avsaknad av utvecklingsbehov innebär att den anställde inte får någon inre 

motivation av att lyckas med utmanande uppgifter. Avsaknaden av arbetsrelevanta 

kunskaper och färdigheter innebär att den anställde erfar fler misslyckanden än 

framgångar, vilket aldrig är motiverande (Hackman och Oldham, 2010). Största 

problemet uppstår dock när det är brist på alla dessa tre moderatorer. Otillräcklig 

kompetens hos uppgiftsutföraren leder till missnöje med arbetsförhållandena och 

lämnar inget utrymme för utvecklingsbehov. I sådant fall rekommenderas det att 

arrangera enkla och mer rutinmässiga uppgifter till denna medarbetare (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008). 

Hackman och Oldham har med utgångspunkt från den ovanstående modellen skapat 

ett frågeformulär, kallad för Job Diagnostic Survey (se Bilaga 1.) som kartlägger 

förekomsten av de fem centrala arbetskarakteristika. Job Diagnostic Survey är ett 

instrument som är designat för att mäta: 1) till vilken grad som arbetet är designat till 

att höja arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse; 2) individernas reaktion till sina 

arbeten och arbetssituationer; 3) individernas villighet till att ha arbeten som har hög 

potential för inre arbetsmotivation. Detta ligger till basis för att beräkna arbetets 

motivationspotential. 

Motivationspotential (MPS) specificerar “typer samt sammansättning av 

arbetsegenskaper som är optimala för medarbetarens motivation”. Ett högt värde på 

MPS innebär att personens arbetsmotivation är hög. Lågt värde på MPS är indikatorn 

på en låg arbetsmotivation hos en anställd (Kaufmann och Kafumann, 2010, s. 156). 
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MPS är ett verktyg för att genomföra åtgärder som ökar arbetets motivationsvärde 

(Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

Det centrala budskapet i Job Characteristics Model är att närvaron av vissa tidigare 

nämnda attribut (till exempel uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse) 

ökar möjligheten för att anställda ska anse att arbetet är meningsfullt. Vidare kommer 

de att uppleva ansvar för arbetets utkomst samt ha tillförlitliga kunskaper om 

resultatet av sitt arbete. Människor som har den kunskap och de färdigheter som 

behövs för att utföra ett bra arbete samt värderar möjligheter till att växa och lära sig, 

kommer att uppleva en inre motivation till att utföra sådana arbeten. Detta skulle i sin 

tur på långt sikt leda till en ökad arbetstillfredsställelse och ge ökad kvalitet i arbetets 

resultat (Hackman och Oldham, 2010). 

Den teorikritik av Job Characteristic Model som finns menar att modellens syn på 

arbetsinnehållet inte längre är relevant, då arbetssätten har förändrats med åren från 

en individuell till en mer kollektiv ansträngning. Det har tillkommit fler samarbets- 

och sociala moment i organisationerna. Hackman och Oldham erkänner i sin artikel 

från 2010 att dessa stora förändringar har skett inom fenomenet “job design” men 

konstaterar att problemen på arbetsplatsen fortfarande är likadana som för fyrtio år 

sedan (Hackman och Oldham, 2010). Vidare får Job Characteristic Model kritik för 

att inte ta hänsyn till individuella skillnader hos anställda. Det diskuteras även om 

författarnas syn på arbete som är uppdelat i fem olika karakteristika. Flera forskare 

anser att det är svårt att urskilja dessa fem komponenter i olika typer av jobb och att 

de flesta uppfattar sitt arbete som en helhet (Kaufmann och Kaufmann, 2010; 

Jacobsen och Thorsvik, 2008). 
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2.1.3 Kognitiva teorier 
Kognitiv psykologi behandlar beteenden utifrån hur människan hanterar information 

och använder information som grund till sina handlingar. Kognitiva 

motivationsteorier hävdar att motiverat beteende framkallas av förväntningar samt 

måluppfyllelse och att den mest centrala drivkraften i mänskligt beteende är 

rationella val (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

2.1.3.1 Kognitiv utvärderingsteori (CET) 
Forskarna Deci och Ryan (2000) skiljer mellan två motivationssystem: yttre 

(extrinsic) motivation samt inre (intrinsic) motivation. Deras teori, som kallas för 

kognitiv utvärderingsteori (CET - Cognitive Evaluation Theory), lägger vikt vid 

utvärdering av uppgiftens inneboende motivationsvärde. Vid yttre motivation ligger 

källan till motivation utanför arbetsuppgiften. De som motiveras av yttre faktorer 

anser sitt arbete som ett redskap för att uppnå yttre belöning såsom lön eller bonus. 

Inre motivation utlöses av själva arbetsutförandet. Deci och Ryan (2000, s. 70) 

beskriver inre motivation som “den inneboende tendensen att söka nyheter och 

utmaningar, att vidga och tillämpa sina egna kompetenser, att utforska och lära sig”. 

Individen som motiveras av inre faktorer uppskattar sådana psykologiska belöningar 

såsom exempelvis att känna sig uppskattad, positivt erkännande, att känna sig 

utmanad och kunna prestera. Den inre och yttre motivationen kan inte samexistera 

utan istället kan den inre motivationen undermineras då det finns en för stor 

fokusering vid yttre motivation (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

2.1.3.2 Self-determination theory (SDT) 
Self-determination theory (SDT) av Deci och Ryan (2000) är en utveckling av den 

kognitiva utvärderingsteorin och bygger på en premiss om att människor har ett 

inneboende behov av att växa, utvecklas samt ett behov av självbestämmande (self-

determination). 

Enligt denna teori finns det tre viktiga psykologiska behov som skapar motivation. 

Dessa behov kan variera beroende på kulturella värderingar och består av kompetens, 

autonomi och samhörighet. Med kompetens menas det att människor har behov av att 

kunna bemästra olika uppgifter och lära sig nya kunskaper. Kompetens utan 

autonomi kan enligt Deci och Ryan (2000) inte påverka inre motivation  och därför 

anses autonomi vara den viktigaste faktorn. Autonomi, som även kallas för 

självstyrning, handlar om behov att kontrollera både sina egna beteenden samt 

målsättningar. En känsla av självstyrande har enligt forskarna en stark inverkan på 
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den individuella prestationen och attityden. Sist nämner Deci och Ryan (2000) 

samhörighet, vilket är ett behov av att uppleva en känsla av tillhörighet och nära 

relation till andra människor. Författarna hävdar att när man upplever dessa tre behov 

blir man självbestämmande och motiveras av inre faktorer i sin vardagliga aktivitet. 

Den psykologiska utvecklingen som beskrivs av SDT sker inte automatiskt utan den 

kräver ständig näring. Detta uppnås lättast genom socialt stöd i form av relationer 

och interaktioner med andra. Med hjälp av dessa åstadkommes eller hindras en 

känsla av välmående och personlig utveckling (Deci och Ryan, 2000). 

Deci (2000) påstår att yttre belöning (en belöning som främjar yttre motivation) som 

ges för beteenden som är redan motiverade av inre faktorer kan underminera 

autonomi. Inre motivation minskas eftersom det belönade beteendet blir mer 

kontrollerat genom yttre belöningar och individen upplever att ha mindre kontroll 

över sitt eget beteende. Deci (2000) hävdar att den inre motivationen höjs genom att 

en oväntad positiv uppmuntring och återkoppling (feedback) för individens 

prestation erbjuds. Sådana handlingar får människor att känna sig mer kompetenta. 

Deci och Ryan (1985) delar upp individerna i tre olika personlighetstyper enligt SDT 

- autonoma, kontrollinriktade och omotiverade. 

Autonomi innebär att individen upplever sig ha ett stort självbestämmande över sitt 

beteende. Människor med hög autonomi strävar efter att agera utifrån sina egna mål 

och intressen istället för att känna att de kontrolleras och begränsas. Dessa individer 

drivs av en stark inre motivation och värderar självbestämmande högre än yttre 

belöningar. När individen upplever sig ha självbestämmande i en situation ökar 

dennes inre motivation (Deci och Ryan, 1985). Den inre motivationen kan dock 

minskas om individen upplever att det finns ett externt tryck på att välja ett specifikt 

utfall. Autonomi leder till engagemang (Deci och Ryan, 1985; Pink, 2012). 

Kontrollorienterade individer däremot behöver kontrollerande handlingar så som 

deadlines eller övervakning för att motivera sig själva till att agera på ett visst sätt. 

Dessa individer upplever att yttre belöningar såsom pengar och status är viktiga för 

att bestämma vilka arbeten de kan söka sig till (Deci och Ryan, 1985; Pink, 2012). 

Den omotiverade individen upplever att dennes beteende är utanför dennes egna 

avsiktliga kontroll. Den individen anser sig själv vara oförmögen till att bestämma 

över det beteende som krävs för att uppnå de önskvärda resultaten. Människor med 
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denna personlighetstyp anser sig inte vara tillräckligt kompetenta till att bemästra 

situationen. De anser att kontrollen över situationen ligger någon annanstans än hos 

dem själva (Deci och Ryan, 1985). 

Trembley et al. (2009) vidareutvecklar SDT och liksom Deci och Ryan (1985) 

särskiljer mellan inre och yttre motivation. Dock delar Trembley et al. (2009) upp  

yttre motivation i fem olika  kategorier. Författarna genererar ett frågeformulär 

(Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale – WEIMS, se Bilaga 2.) för att 

fastställa vilken arbetsmotivation individen har. 

Trembley et al. (2009) beskriver följande motivationstyper: 

1) Inre motivation (INRE)- individen utför aktiviteten för att den är intressant och 

tillfredsställande. 

Yttre motivation kan klassificeras in i ytterligare fem typer: 

2) Integrerad reglering (INTEGRERAD) - personen identifierar sig med aktivitetens 

värdering till så pass stor grad att denna aktivitet blir en del av individen själv. Denna 

externa motivation är så väl integrerad i personen att den kan kallas för autonom. 

3) Identifierad reglering (IDENTIFIERAD) - personen utför en aktivitet därför att 

denne identifierar sig med dess värde eller mening och därför accepterar dem som 

sina egna. 

4) Introjekt reglering (INTROJEKT) - personens beteende regleras genom 

självvärderande handlingar så som självaktning, skuld, osv. 

5) Extern reglering (EXTERN) -  personen utför aktiviteten enbart för att erhålla en 

belöning. 

6) Amotivation (AMOTIVATION) - personen agerar passivt eller saknar avsikten att 

agera. 

Inre motivation, integrerad reglering och identifierad reglering är olika typer av 

självbestämmande motivation (self-determined motivation). Amotivation, introjekt 

reglering samt extern reglering är typer av icke-självbestämmande motivation 

(nonself-determined motivation) (Trembley et al., 2009). 
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2.2 Belöningssystem 
2.2.1 Definition av belöningssystem 
Belöningar definieras av Paul och Alm (1991, s. 20) som “alla de positiva 

konsekvenser som inträffar till följd av ett väl utfört arbete.” Författarna menar 

således att dessa kan vara såväl materiella som icke-materiella bevis på uppskattning 

från arbetsgivarens sida. Belöningssystem innehåller alla belöningar som individen 

förväntas erhålla när dennes beteende bidragit till organisationens mål. Dessa 

belöningar är inte avtalsbundna och dess form beror på vad personen uppfattar som 

belönande, organisationens befintliga resurser samt prestationens omfattning (Paul 

och Alm, 1991). Belöningssystem kan rikta sig mot individ, team och även 

företagsledning och dess huvudsakliga funktion är att motivera till måluppfyllelse 

(Arvidsson, 2005). 

Belöningssystem har potential att vara en högst värdefull del av organisationens 

styrning eftersom medarbetare med tydliga mål som blir belönade i enlighet med sina 

förväntningar ofta är mycket nöjda med sin arbetsplats (Nilson och Olve, 2013). 

Allt fler organisationer har idag formella, nedskrivna belöningssystem. Det finns 

dock oftast även en rad informella belöningar som medarbetaren får ta del av i 

samband med sina insatser (Nilson och Olve, 2013). 

Även om många medarbetare ofta kan uppleva att det inte finns något speciellt 

belöningssystem i deras organisation påstår Svensson och Wilhelmson (1988) att 

varje organisation har ett belöningssystem som är en del av organisationens kultur 

och  det kan vara mer eller mindre genomtänkt och systematiserat. Vikten av “att 

skapa ett belöningssystem där man på ett medvetet sätt premierar handlingar som 

leder till organisationens nödvändiga resultat” betonas dock (Svensson och 

Wilhelmson, 1988, s. 11). 

2.2.2 Belöningssystemets syfte 
Belöningssystem är ett medel för verksamhetsstyrning i organisationer och har som 

syfte till att motivera beteenden som är önskvärda för företaget och på så sätt uppnå 

effektivitet i verksamheten (Samuelsson et al., 2004). Att tillämpa skräddarsydda 

belöningssystem inom organisation är inte bara ett sätt att motivera och behålla 

organisationens befintliga medarbetare, det har även blivit ett redskap för 

organisationer för att framstå som en attraktiv arbetsgivare (Samuelsson et al., 2008). 
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En annan viktig roll för belöningssystem är att informera vilka parametrar som 

ledningen vill belöna hos sina medarbetare. På så sätt kommuniceras vilka beteenden 

som anses vara av grundläggande betydelse till anställda (Nilson och Olve, 2013).   

Förmågan hos styrelsen och ledningen att utforma ett effektivt belöningssystem, där 

prestationer kopplas till företagets mål, är avgörande. Om de anställdas beteende och 

engagemang inte påverkas är belöningssystemet misslyckat. Företagets kostnader 

ökar utan att något har presterats i gengäld (Smitt, 2002). 

2.2.3 Olika former av belöningar 
Det förekommer två huvudkomponenter av belöningssystem: monetära (finansiella) 

belöningar samt icke-monetära (icke-finansiella) belöningar (Arvidsson, 2005). 

Vidare fördelas belöningar i yttre och inre sådana (Arvidsson, 2005; Miao et al., 

2013).  De olika klassificeringarna och dess innebörd beskrivs mer utförligt nedan. 

2.2.3.1 Monetära och icke-monetära belöningar 
Monetära belöningar utgörs av både fast och rörlig lön och kan bland annat omfattas 

av  bonus, gratifikation, provision och pension. Psykologiska och sociala belöningar 

såsom befordran, erkännande, ökat ansvar samt alla andra belöningar som inte ges ut 

i form av pengar (kvalificerade utbildningar, restaurangbesök, flextid, teaterbiljetter 

med mera) kallas för icke-monetära belöningar (Arvidsson, 2005). Det är viktigt att 

ha i åtanke att icke-monetära belöningar inte är helt kostnadsfria för företaget. 

2.2.3.2 Yttre och inre belöningar 
Yttre belöning är en typ av ersättning som är påtaglig och förmedlas oftast av någon 

annan (Arvidsson, 2005). I denna kategori ryms både monetära och även vissa icke-

monetära belöningar såsom lön, bonus, extraförmåner, befordran. Yttre belöningar 

utlöses av yttre motivation där källan till arbetsmotivation ligger utanför själva 

arbetsaktiviteten. Exempel på yttre monetära belöningar är bonus eller provision. 

Yttre icke-monetära belöningar kan till exempel vara restaurangbesök eller en resa 

(Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

Inre belöningar omfattar olika motiverande delar av själva arbetsuppgiften och  kan 

bara uppstå hos individen som utför denna uppgift. Inre belöningar förknippas med 

inre motivation som är motivationsvärdet bakom själva arbetsutförandet. Exempel på 

inre belöningar är självständighet, tillfredställelse över den egna prestationen samt 

självutveckling. Det finns inte några inre monetära belöningar (Kaufmann och 

Kaufmann, 2010). 
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Figur 4. Olika former av belöningar (Källa: egen).  

2.3 Komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter 
Beteendevetarna klassificerar det som lärs på arbetet eller skolundervisningen i två 

olika typer: algoritmiskt och heuristiskt. I en algoritmisk arbetsuppgift följs en 

mängd förutbestämda instruktioner, för att komma fram till det rätta målet. En 

heuristisk uppgift däremot betyder att det inte finns någon algoritm och 

förutbestämda instruktioner att använda sig av och därför måste man vara kreativ och 

pröva skilda möjligheter för att åstadkomma en lösning. Arbetet i snabbköpskassan 

kan i de flesta fall anses algoritmiskt. Samma procedur repeteras om och om igen. 

Att utveckla en annonskampanj tillhör i huvudsak det heuristiska. Här krävs det 

nytänkande utanför ramarna (Pink, 2012). 

Icke-komplexa arbetsuppgifter ingår i kategorin algoritmiska uppgifter och består 

enligt Pink (2012) av arbeten som kan förenklas till en punktlista, ett manus, en 

instruktion eller en serie insatser som stegvis leder till rätt slutprodukt. 

Komplexa uppgifter, som även klassificeras som heuristiska, utförs enligt Markova 

och Ford (2011) av så kallade kunskapsarbetare (”knowledge workers”). Begreppet 

myntades av Drucker (1989), och innefattar medarbetare som innehar en intellektuell 

styrka, talang, och tillräcklig kompetens för att konstruera och tillämpa kunskap, för 

att skapa nydanande idéer samt produkter. Kunskapsarbetarnas viktigaste resurs är 

kunskapen, vilken de själva äger. Medarbetarnas kreativitet är generellt roten till 
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företagens framgång, dock bara när de själva anser sig vilja dela med sig av sin 

kompetens och lägga ner tid på problemlösning (Markova och Ford, 2011). 

Det är väldigt svårt att hitta arbetsuppgifter som enbart är av komplexa respektive 

icke-komplexa typen, då arbetsuppgifterna oftast består av en blandning av typerna. 

För att kategorisera medarbetare i denna undersökning valdes det att följa de ovan 

nämnda riktlinjerna. 

 

 

 

  

Figur 5. Icke-komplexa och komplexa arbetsuppgifter (Källa: egen). 
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2.4 Belöningar och motivation vid olika arbetsuppgifter 
Normalt strävar organisationsledningen efter att koppla monetära belöningar till 

önskevärda resultat, och det pågår fortfarande en diskussion huruvida denna typ av 

belöning påverkar arbetsmotivationen (Arvidsson, 2005). Studier visar att monetära 

belöningar snabbt kan höja medarbetarens motivation och arbetsprestation. Pengar är 

också en viktig faktor vid frågan om rekrytering och är ett effektivt sätt att behålla 

befintliga anställda som presterar bra. Dock är de positiva effekterna av monetära 

belöningar kortsiktiga (Sorauren, 2000). Frey (1997) menar att monetära belöningar i 

kombination med övervakning kan resultera i att genuin motivation att utföra en 

specifik arbetsuppgift trängs undan. Detta kallas för “crowding-out effect” 

(Arvidsson, 2005).  

Forskare har flera olika argument som talar för användning av icke-monetära 

belöningar framför de monetära. Markovich (1997) hävdar att medarbetare i hög 

grad kan bli tillfredsställda och motiverade på sitt jobb bara om dessa känner sig 

delaktiga, utvecklas och har det roligt på arbetet (Appelbaum och Kamal, 2000). 

Deci och Ryans (1996;1999) studie visar att icke-monetära belöningar höjer 

medarbetarens intresse för jobbet och dennes grad av jobbengagemang (Markova och 

Ford, 2011).  

Personer med icke-komplexa arbetsuppgifter motiveras av yttre motivation. För icke-

komplexa uppgifter kan monetära belöningar stimulera yttre arbetsmotivationen utan 

att den inre motivationen minskar eftersom det finns lite eller ingen inre motivation 

(Pink,  2012). Här menas det att det inte finns mycket inre motivation att motverka 

och inte någon problemlösningsförmåga att begränsa. För att ytterligare öka effekten 

av monetära belöningar är det bra om ledningen kan förklara varför arbetsuppgiften 

är nödvändig och ge människor chansen att själva bestämma över arbetets utförande 

(Pink, 2012). 

Personer med komplexa arbetsuppgifter motiveras av inre  motivation. För 

arbetsuppgifter som är mer abstrakta och som inte är rutinmässiga (komplexa 

arbetsuppgifter) är det en högre risk att den inre motivationen minskas av monetära 

belöningar. Detta speciellt om det är en ”om du gör så här – så får du det här”-variant 

(Pink, 2012). När Ariely et al. (2008)  prövade en beteendestudie på några MIT-

studenter visade testet att direkt när uppgifterna ställde krav på “den allra minsta 

intellektuella skicklighet” gav ökade belöningar sämre prestationer. När uppgiften 

23 



  
 

däremot endast krävde skicklighet av den repetitiva arten, stimulerade belöningarna 

prestationen till det bättre (Pink, 2012). 

Medarbetare med trygga jobb och som är tillfredsställda med sina inkomster, 

attraheras i högre grad av de delarna av arbetet som skapar inre motivation. 

Välutbildade människor uppskattar i större utsträckning icke-monetära belöningar. 

Forskare samt chefer inom läkemedelsbranschen har ansett att erkännande av 

prestationer är den mest effektiva icke monetära belöningen (Markova och Ford, 

2011). 

Olika belöningar kan påverka individer olika beroende på deras behov, utbildning, 

social status eller andra omständigheter (Gerhart och Rynes, 2003). Det blir en stor 

utmaning att utforma belöningssystem i kunskapsyrken som består av speciella 

kompetenser och självstyrning (Markova och Ford, 2011). 

 

 
Figur 6. Belöningar och motivation vid olika uppgifter (Källa: egen). 
 
Figur 6 sammanfattar hur olika komponenter av belöningssystem påverkar olika 

typer av arbetsmotivation bland personer med olika grad av arbetsuppgiftens 

komplexitet. För att öka prestation bland personer med komplexa arbetsuppgifter ska 

det enligt de tidigare presenterade teorierna vändas sig till deras inre motivation 

vilket utlöses via inre belöningar. Det ska dock tillämpas yttre belöningar på 

anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter då dessa personer påverkas av yttre 

motivation. 
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3 METOD 
3.1 Inledning 
Arbetet byggde på både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Den kvantitativa 

forskningsstrategin tillämpades eftersom undersökningen delvis strävade efter att 

kunna rangordna och jämföra arbetsuppgiftens komplexitet, arbetsmotivation samt 

belöningspreferens. Vidare tillämpades det tre olika motivationsteorier som 

utgångspunkt för den empiriska undersökningen vilket kallas för deduktiv ansats 

(Bryman och Bell, 2005).  

En kvalitativ ansats ansågs lämplig för att svara på den forskningsfråga som avsåg 

hur ledningen ansåg att medarbetarnas belöningspreferenser såg ut när det kom till 

icke-monetära belöningar. Detta för att försöka komma åt chefernas resonemang och 

få en djupare insikt inom det undersökta området. Denna forskningsansats 

tillämpades för att skapa en bättre förståelse om den studerade problematiken 

(Andersen, 1998). 

Faktorerna validitet och reliabilitet är två olika mått på en studies trovärdighet. Flera 

författare håller med om att dessa faktorer alltid måste tas hänsyn till i vetenskapliga 

sammanhang (Bryman och Bell, 2005; Björklund och Paulsson, 2008). Begreppet 

validitet kan förenklat definieras som till vilken grad det som ska mätas verkligen 

mäts. Reliabilitet däremot kan definieras som mätinstrumentets pålitlighetsgrad, det 

vill säga hur snarlikt resultatet blir om undersökningen replikeras (Bryman och Bell, 

2005; Björklund och Paulsson, 2008). Dessa aspekter togs hänsyn till vid bland 

annat: samrådan med företagsledningen om komplexitetskategorisering, utformandet 

av frågor med hänsyn till testgruppen, stöd av den teoretiska referensramen vid val 

av variabler och utformandet av enkätfrågorna.  

3.2 Datainsamling 
I detta arbete valdes det två metoder: enkätundersökning samt semi-strukturerad 

intervju. Såväl enkätundersökning såsom intervju är metoder som tillåter forskaren 

att få ett underlag av primärdata. Med primärdata menas här data som erhålls från 

den aktuella undersökningen (Bryman och Bell, 2005). 

Den lämpligaste forskningsdesignen för att kunna besvara forskningsfrågorna var 

vad Bryman och Bell (2005) kallar för fallsstudie. Fallsstudie inbegriper ofta en 

användning av både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket gjordes i denna 
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undersökning. Forskarens mål med denna design är att belysa det undersökta fallet på 

ett ingående sätt och utifrån detta genomföra en teoretisk analys (Bryman och Bell, 

2005). I denna studie var begreppet tvåfallsstudie aktuellt då undersökningen belyste 

belöningar och dess påverkan på motivation bland respondenterna på två företag 

utifrån ett gemensamt teoretiskt perspektiv. Det som kännetecknar en tvåfallsstudie 

är att data samlas in på två specifika platser med hjälp av samma metod (Yin, 2006).  

Med denna uppsats ämnas det att skapa förståelse för i vilken utsträckning de teorier 

som presenteras stöds av empiriska data. Tack vare tillämpning av tvåfallsstudie ges 

det möjlighet till direkt replikation vilket höjer undersökningens reliabilitet avsevärt. 

Vidare blir resultatens generaliserbarhet större om det dras samma slutsatser utifrån 

undersökningar som genomfördes i två olika kontexter (Yin, 2006). Syftet med 

denna undersökning är dock inte att generalisera resultat till andra populationer eller 

andra fall  (Bryman och Bell, 2005).  

3.2.1 Val av fallföretag och respondenter 
Två företag har valts utifrån hur arbetsuppgifterna på respektive företag såg ut och 

huruvida dessa passade med studiens syfte. Även geografiskt avstånd, kostnader 

samt tidsaspekten var av stor betydelse då författarnas resurser var begränsade. 

På grund utav anonymitetskrav från fallföretagens sida kommer företagen hädanefter 

att kallas för Företag A respektive Företag B. Det bedömdes att både Företag A samt 

Företag B var lämpliga för undersökningen då det fanns medarbetare vars 

arbetsuppgifter kunde kategoriseras som komplexa respektive icke-komplexa. 

Eftersom författarna av denna uppsats kände chefspersoner i respektive organisation, 

var det lättare att nå fram till dem och få dem att medverka i undersökningen. 

Företag A, är ett tillverkningsföretag inom metallvaruindustrin, med ca 125 

anställda. Företaget är beläget i Norrland. Företag A är vidare ett medelstort företag, 

som har varit familjeägt i flera generationer. Företagets huvudprodukter görs i 

tunnplåt. Företag A levererar ett brett sortiment för flera typer av installationer och 

tillverkar även kundanpassade produkter. Av produkterna går ca 40 % på export. 

I Företag A återfinns hela skalan av arbetsinnehåll från icke-komplexa till komplexa 

arbetsuppgifter. Det innebär att en del av företagets anställda har sådana typer av 

arbetsuppgifter som gör det svårt att kategorisera dem i den ena eller andra gruppen 
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(komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter). Denna grupp deltog inte i 

undersökningen. 

Företag A har både kvinnliga och manliga anställda i åldrarna 20-65 år. De flesta 

anställda i Företag A utgörs av män.  

Företag B är ett inredningsföretag som tillhör branschen “bygginstallationer” och har 

kontor i södra Stockholm med 10 anställda och 2 chefspersoner. Detta är ett mindre 

familjeföretag och har varit verksamt i 19 år. Företaget är uppdelat i två 

verksamheter. Den första och största verksamhetsdelen säljer helhetslösningar med 

sådana produkter som kök, golv, innerdörrar, skjutgarderober med flera till ägare av 

bostadsrätter. Den andra verksamheten erbjuder stora tekniska projekt såsom 

lekplatser, sopsystem, trapphusrenoveringar med flera och riktas mot de som sitter i 

styrelser i bostadsrättsföreningar. 

Respondenterna i Företag B tillhörde enbart kategorin “komplexa uppgifter”. Denna 

grupp bestod av både män och kvinnor i ålder från 24 till 48 år. Dessa personer 

jobbade med bland annat försäljning mot både privata kunder samt företag, 

ekonomifrågor, tekniska frågor samt kundservice. Alla 10 anställda från Företag B 

deltog i undersökningen. 

De flesta respondenterna (89%) jobbar på Företag A. För att komplettera med flera 

respondenter med komplexa arbetsuppgifter valdes det även att genomföra 

undersökningen på Företag B då alla medarbetare inom denna organisation utförde 

just denna typ av arbetsuppgifter. 

3.2.2 Enkätstudíe  
Enkät är ett frågeformulär som ska fyllas i av respondenter på egen hand. Denna 

forskningsmetod anses vara en av de billigaste och snabbaste sätten att samla in 

information (Bryman och Bell, 2005). Det finns dock vissa nackdelar med denna 

metod. Till exempel, är det svårt att få en tydlig uppfattning om respondenternas 

egenskaper när det enbart används enkäter. Det finns inte heller någon möjlighet att 

tolka respondenternas kroppsspråk eller deras ljudintryck. Feltolkningar är ofta större 

vid enkätundersökningar jämfört med intervjuer, där respondenten har större 

möjligheter att få hjälp med ett förtydligande av frågor eller instruktioner. Dessutom 

kan svarsfrekvensen vid enkätundersökningar bli otillräcklig, och ofta måste 
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respondenterna påminnas för att uppnå en tillräcklig svarsfrekvens (Björklund och 

Paulsson, 2008). 

Enkät var den lämpligaste metoden i detta arbete då större antal svar ifrån olika 

företag krävdes inom en begränsad tid. För att öka svarsfrekvensen bland 

respondenterna i denna undersökning användes det frågeformulär med enbart slutna 

frågor. Det skickades även ut påminnelser. 

Genomförandet av enkätstudie 

Enkäterna delades ut till sammanlagt 90 anställda från två företag. För att uppfylla 

undersökningens syfte och besvara forskningsfrågor delades respondenterna upp i två 

kategorier; de med komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. Enkäterna 

markerades med bokstav A för icke-komplexa arbetsuppgifter och B för komplexa 

arbetsuppgifter. 

I Företag A lämnades enkäterna över till en chefsperson, som gjorde kopior på dessa 

och delade ut dessa till anställda inom respektive kategori. De anställda fick också 

veta var och när de skulle lämna in sina enkäter. Svarstiden bestämdes till nio dagar. 

I samråd med chefspersonen bestämdes det att en påminnelse skulle gå ut efter fem 

dagar. Påminnelserna gick ut runt om i företaget på företagets datorer (som de 

anställda ser när de varje dag måste “stämpla in” och “stämpla ut” på företaget samt 

rapportera tillverkningsordrar). Dessutom togs beslutet att näst sista dagen (av 

svarstiden) skulle respektive arbetsledare muntligen påminna respondenterna om att 

lämna in. I företagets gemensamma matsal ställdes det upp en låda för 

enkätinlämning. Lådan fanns uppställd under hela svarstiden och var tillgänglig för 

inlämning vardagar under ordinarie arbetstid. En nackdel här var att anonymiteten 

omöjliggjorde att specifikt påminna just de respondenter som ej hade svarat. Istället 

tvingades påminnelser gå ut till alla, även de som hade svarat. 

På Företag B delades utskriften av enkätformuläret ut till anställda vid två olika 

tillfällen (två separata möten för respektive avdelningar). Respondenterna fick 

muntlig instruktion om när och vart ifyllda enkäterna skulle lämnas in. De hade fyra 

dagar på sig att fylla i frågeformulären. Efter två dagar skickades det en påminnelse i 

form av mejl.  
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Utformning av enkätförmulär 

För att förebygga ett stort bortfall som är ett vanligt problem vid 

enkätundersökningar valdes det att ställa korta frågor av sluten form. Tydliga 

instruktioner om hur svarandet ska gå till samt ett introduktionsbrev lämnades till 

respondenterna. Frågornas innehåll baserades på den insamlade teorin om 

arbetsmotivation och belöningssystem. Svarsalternativ utformades horisontellt i skala 

från 1 till 5 (Bryman och Bell, 2005; Trost, 2010). Se Bilaga 3 som innehåller 

enkätfrågor. 

Enkätformuläret bestod av fyra frågeblock - ett som undersökte icke-monetära 

belöningars inverkan på arbetsmotivationen samt ett för respektive motivationsteori. 

Förteckning över icke-monetära belöningar gjordes med hjälp av litteratur inom 

ämnet belöningssystem av Paul och Alm (1991), Arvidsson (2005) samt Svensson 

och Wilhelmsson (1988). Exempel på fråga i detta block: Min arbetsmotivation 

påverkas av extra semester. 

Till grund för de frågeblock som behandlade de tre utvalda motivationsteorierna 

(Herzberg’s tvåfaktorteori, Hackman och Oldham’s Job Characteristics Model och 

Deci och Ryan’s SDT) översattes och tillämpades, med en viss korrigering, 

färdigutvecklade frågeformulär från tidigare studier. Dessa färdiga frågeformulär 

innehöll redan kontrollfrågor. Att ha med kontrollfrågor innebär att samma aspekt 

frågas mer än en gång men i en annan formulering. Detta görs för att säkerställa att 

respondenten är konsekvent i sina svar (Bryman och Bell, 2005).  

Vid utförandet utav frågorna utifrån Herzberg’s tvåfaktorteori användes frågor från 

två olika studier utförda utav Sommerfeldt (2010) samt Tan och Waheed (2011). 

Sommerfeldt (2010) använde en enkät bestående utav 53 frågor medan Tan och 

Waheed (2011) använde en enkät med 45 frågor. Båda enkäterna upplevdes ha för 

många frågor att ställa då undersökningen även skulle innehålla frågor om andra 

motivationsteorier samt icke-monetära belöningar. Från vardera enkät plockades det 

därmed de frågor som ansågs som mest lättförståeliga. Exempel på fråga från detta 

block: Min arbetsmotivation påverkas av känsla att åstadkomma något med mitt 

arbete. Denna fråga undersökte motivationsfaktorn prestationer. 
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Frågorna som skulle svara mot SDT (Self-determination theory) togs ifrån studien av 

Trembley et al. (2009). Detta frågeblock bestod av 18 frågor som motsvarade inre 

och yttre motivationsfaktorer. Exempel på fråga ifrån detta block: Varför fortsätter 

du att jobba på ditt nuvarande jobb? “För inkomstens skull”, vilket svarar på yttre 

motivation.   

För att kunna mäta de faktorer som ryms inom JCM (Job Characteristics Model), 

tillämpades Job Diagnostic Survey av Hackman och Oldham (1980). Detta 

frågeblock omfattade 23 frågor och undersökte hur själva arbetsuppgiften var 

utformad och vilka möjligheter det fanns för feedback av den anställdes egna 

arbetsinsatser. 

Exempel på fråga från detta block: Jag har möjlighet att utföra en hel del olika 

arbetsuppgifter där jag tillämpar olika färdigheter och förmågor. Denna fråga avses 

undersöka arbetskaraktäristika uppgiftsvariation. 

Då frågorna var på engelska översattes dessa till svenska. Detta skulle kunna 

medföra att förståelsen av frågorna förändras. Frågorna testades därför på en 

testgrupp av fyra personer som utförde både komplexa och icke-komplexa 

arbetsuppgifter. De visade sig ha enbart ett fåtal kommentarer om frågorna. Dessa 

kommentarer adresserades och förbättrade frågornas utformning. Detta höjde 

undersökningens validitet samt reliabilitet (Bryman och Bell, 2005; Björklund och 

Paulsson, 2008). 

3.2.3 Intervjustudie 
Bryman och Bell (2005) definierar intervju som ett sätt att utväxla information 

mellan olika parter. Denna kommunikation styrs av vissa regler gällande formalitet 

samt intervjuns praktiska genomförande. Intervjuer ger tillgång till data som är av 

direkt betydelse för studiens syfte. Eftersom det finns utrymme för efterjustering av 

intervjufrågor kan man skapa en djupare förståelse för respondenternas svar. 

Intervjun ger även möjlighet till att tolka kroppsspråk och andra kommunikationssätt. 

Denna forskningsmetod kan kräva en stor åtgång av både tid och pengar exempelvis 

som en följd av resor (Björklund och Paulsson, 2008). 

En strukturerad intervju är en sorts intervju där man innan undersökningen tar beslut 

om vilka frågor som skall ställas och i vilken följd dessa skall genomföras. Denna 

typ av intervju tycktes inte vara den mest lämpliga för denna undersökning då det 
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även eftersöktes ett motiverande resonemang för respondenternas svar. Därför 

tillämpades en semi-strukturerad intervju istället. I denna typ av intervju kan 

huvudämnet vara bestämt i förväg. Intervjuledaren kan själv välja när det är lämplig 

att ställa uppföljningsfrågor med hänsyn till respondenternas svar eller reaktion 

(Björklund och Paulsson, 2008).   

Intervjuguiden (se Bilaga 4.) innehöll samma frågor om icke-monetära belöningar 

som återfanns i enkätformuläret och dessa ställdes i samma ordningsföljd som 

enkätfrågorna skulle besvaras. Cheferna ombads även att motivera sina svar. Detta 

eftersom syftet med denna intervju var att få svar på samma frågor, dock utifrån ett 

chefsperspektiv där chefen svarade på hur de tror att deras anställda har svarat på 

frågorna.  

En chefsrepresentant från varje företag skulle intervjuas för att få en mer detaljerad 

bild av deras uppfattning om de anställdas preferenser gällande icke-monetära 

belöningar. Chefspersonen från Företag A, med anställda som hade både icke-

komplexa såsom komplexa arbetsuppgifter, skulle intervjuas två gånger då det 

krävdes separata svar för båda kategorierna. På grund av att chefspersonen från 

Företag A inte hade den tid som behövdes för att genomföra en intervju, fick denne 

istället fylla i två enkäter som bestod av intervjuguidens frågor. Enkäterna bestod av 

frågor som dels skulle rangordnas i skalan ett till fem. Dels skulle cheferna vid varje 

svar även berätta sitt resonemang för vad de baserar sina svar på. 

En intervju med chefspersonen från Företag B spelades in för att underlätta 

bearbetning av svaren. Intervjupersonen fick intervjuguiden utskriven för att kunna 

skriva ner sina svar. Detta påverkade studiens reliabilitet positivt. Även  

intervjuledarens sätt att ställa frågor hade påverkan på detta kvalitetsmått. 

Intervjuledaren var medveten om olika faktorer som kan påverka intervjun (till 

exempel betoning, röstläge, paus, skratt, med mera). Intervjuledaren försökte att vara 

så neutral som möjligt i sitt sätt. 

Studiens reliabilitet höjdes genom att låta intervjupersonerna läsa igenom första 

utkastet av analysrapporten. På så sätt kunde de granska och korrigera sina svar för 

att säkerställa att det inte utelämnat något samt att de inte misstolkades. 
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3.2.4 Urval 
Det kan vara svårt att kategorisera arbetsuppgifter så som antingen komplexa eller 

icke-komplexa. Därför togs det i samrådan med cheferna på de respektive företagen 

fram vilka anställda som klassificeras in i kategorierna komplexa samt icke-

komplexa arbetsuppgifter.  Genom att samråda med cheferna som är insatta i sina 

anställdas arbetsuppgifter minskades risken för att personer hamnade i fel kategori. 

Detta påverkade reliabiliteten positivt.  

Det tillämpades ett så kallat bekvämlighetsurval eftersom urvalet bestod utav de 

personer som var tillgängliga för forskarna. I Företag A fanns det ca 125 anställda 

och där valdes 60 personer ut med arbetsuppgifter som klassificerades som icke-

komplexa och 20 personer med komplexa arbetsuppgifter. Dessa 60 respektive 20 

personer valdes ut därför att dessa klart definierbart hade icke-komplexa respektive 

komplexa arbetsuppgifter, medan det för de resterande var svårt att kartlägga vilken 

kategori de tillhörde, då de innehade både icke-komplexa och komplexa 

arbetsuppgifter. I kategorin “komplexa arbetsuppgifter” på Företag A ingår bland 

annat att kundanpassa produkter, produktutveckling, marknadspenetration, ekonomi 

m.m. Andelen som arbetar med komplexa arbetsuppgifter uppgår till 16%. Till 

kategorin “icke-komplexa arbetsuppgifter” ingår bland annat: beredning, montage, 

packning, lagerarbete m.m. Andelen som arbetade med icke-komplexa 

arbetsuppgifter på Företag A är 48%. Den andel av företagets anställda som inte 

arbetade inom någon av dessa grupper uppgick till 36%. 

I Företag B klassificerades samtliga 10 personer till gruppen med komplexa 

arbetsuppgifter. Då antalet anställda i detta företag var så pass  liten  valdes allihopa 

till att ingå i urvalet.  

Undersökningspopulationen bestod av alla medarbetare på Företag A och B som 

antingen hade komplexa eller icke-komplexa arbetsuppgifter. 80 personer från 

Företag A samt 10 personer från Företag B passade in i dessa urvalskriterier. Det 

gjordes en totalundersökning då alla 90 personer erbjöds deltagandet i enkätstudien.  

3.3 Litteraturinsamling 
För att skapa en teoretisk referensram till denna undersökning analyserades tryckta 

källor i form av vetenskapliga artiklar samt facklitteratur inom ämnena 

arbetsmotivation och belöning. Med hjälp av dessa  förklaras både de viktiga 

begreppen samt de specifika teorierna som används i detta arbete.  
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Val av motivationsteorier var begränsat till de teorier som genom empirisk forskning 

har visat sig vara relevanta inom företagsekonomi och pekar på förutsättningarna för 

att organisationer ska kunna uppnå sina mål genom att öka motivationen hos sina 

medarbetare. Faktorer som togs hänsyn till vid val av teorier var vilket arbetsinnehåll 

och vilken typ av belöning de utvalda motivationsteorierna poängterar, för att få 

medarbetare att prestera extra, så att organisationen kan lyckas med sina mål. För att 

besvara forskningsfrågorna valdes det teorier som behandlade motivation utifrån 

arbetsinnehåll. Med hjälp av de utvalda teorierna kartlades det vilka förutsättningar 

som behövs för att medarbetare ska jobba på sin högsta prestationsnivå (Jacobsen 

och Thorsvik, 2008). 

Studien genomfördes utifrån tre teorier inom arbetsmotivation (Herzberg’s 

tvåfaktorsteori, Hackman och Oldham’s Job Characteristics Model (JCM) samt Self-

determination theory (SDT) av Deci och Ryan) och dessa teorier har fått bestämma 

om undersökningens utformning. Vetenskapliga slutsatser kunde dras utifrån den 

empiri som erhållits (Andersen, 1998). Dessa tre motivationsteorier är välanvända 

och välkända teorier inom området arbetsmotivation (Kaufmann och Kaufmann, 

2010; Jacobsen och Thorsvik 2008). Den teoretiska referensramen gav stöd till de val 

av variabler som undersöktes i denna studie vilket höjde undersökningens reliabilitet 

(Bryman och Bell, 2005; Björklund och Paulsson, 2008). 

3.4 Statistiska beräkningar 
För att mäta data tilldelas egenskaperna (belöningstyper, motivationsfaktorer, 

arbetsuppgiftens art) ett värde. Vid kvantitativt arbete sker detta i form av ett 

siffervärde. Detta underlättar och förkortar arbetets gång. En  skala på 1 till 5 

användes på alla frågorna där 1 stod för ingen positiv påverkan alls på min 

motivation medan 5 stod för mycket hög positiv påverkan på min motivation på 

frågeblocken rörande icke-monetära belöningar samt tvåfaktorteorin. På frågorna 

rörande SDT samt JCM stod 1 för Stämmer inte alls medan 5 stod för Stämmer 

mycket bra. En sådan skala innebär att den insamlade datan låg på ordinalnivå då 

svaren kunde rangordnas. 

Vad gäller kategorierna anställda med komplexa samt anställda med icke-komplexa 

arbetsuppgifterna och även Företag A respektive Företag B hade en nominal 

datanivå då svaren enbart kunde kategoriseras. 
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När enkäterna hade samlats in fördes svaren först in i Google.docs spreadsheet som 

sedan räknade ut medelvärden på de olika kontrollfrågorna. Dessa värden matades 

sedan in i IBM SPSS Statistics version 22. När en respondent lämnade en fråga 

obesvarad  hanterade SPSS detta via sin “discrete missing value” funktion. 

För att kunna bedöma om det förelåg skillnader i svaren på hur respondenter med 

komplexa eller icke-komplexa arbetsuppgifter på Företag A respektive Företag B 

hade svarat användes Mann-Whitney U test. Detta test visar på om det föreligger 

statistiskt signifikanta skillnader i svaren mellan två olika kategorier samt även 

vilken kategori som gett högst rangordnat svar. 

Med hjälp utav IBM SPSS Statistics version 22 togs det även fram medelvärden, 

standardavvikelser och median för att kunna rangordna respondenternas preferenser. 

Vid beräkningarna utav frågorna som berörde SDT tillämpades det även Deci och 

Ryan’s beräkningsformeln för Work Self-determination Index (W-SDI).  

W-SDI = (+3*INRE)+(+2*INTEG)+(+1*IDEN)+(-1*INTRO)+(-2*EXTERN)+(-
3*AMOT) 

(+)W-SDI self-determined profile 

(-)W-SDI nonself-determined profile 

W-SDI talar om individens nivå av självbestämmande och kan sträcka sig från -25 

till +25. Respondenter som fick negativt (-) resultat klassificeras i gruppen icke-

självbestämmande profil (nonself-determined profile) och motiveras inte av inre 

faktorer. Personer som fick positivt resultat (+) tillhör grupp självbestämmande profil 

(self-determination profile) och motiveras mest av inre faktorer. 

Vid beräkningar utav svaren på frågorna rörande JCM (Job Characteristics Model) 

användes den formel vid namn MPS (Motivation Potential Score) som Hackman och 

Oldham tog fram. 

 

(MPS = motivationspotential, UV = uppgiftsvariation, UI = uppgiftsidentitet, UB = 

uppgiftsbetydelse). 
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En hög MPS innebär att respondentens arbetsmotivation är hög medan ett lågt MPS 

innebär att respondentens arbetsmotivation är låg. 

. 

3.5 Metodkritik 
Att tillämpa den kvantitativa ansatsen som grundar sig på statistiska beräkningar ger 

studien hög grad av objektivitet. Anvädningen av en kvalitativ forskningsmetod 

ökade undersökningens reliabilitet då det fanns möjlighet att få en djupare förståelse 

om det undersökta ämnet (Bryman och Bell, 2005).  

Nackdelen med att använda sig av statistiska beräkningar är dock att när siffervärden 

tillämpas kan det uppstå misstolkningar av vilken datanivå de har. Tillskrivandet av 

felaktig datanivå kan innebära att fel analysmetod används (Andersen, 1998). 

De teorier som låg till grund för enkätstudiens utformning kom från forskning som 

replikerats ett flertal gånger vilket höjde enkätens undersökningskvalitet. Vissa 

frågor kunde dock ha varit svårförstådda för den delen av respondenter som hade 

svenska som andra språk.  

Förslag på att öka svarsfrekvensen i denna studie hade kunnat vara att låta 

respondenterna fylla i svaren i närvaro utav uppsatsförfattarna. Ett sådan förfarande 

skulle även medgett en ökning utav reliabiliteten då respondenterna kunde ha ställt 

frågor ifall de upplevt ett behov utav förtydligande angående frågorna. 

Studiens kvalite skulle ha förbättras om de båda företagen som undersöktes hade 

innehaft personal med både komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter då detta 

skulle ha medgett ett större urval.  Två företag med personal som har icke-komplexa 

arbetsuppgifter hade även gett möjlighet till att ge studien ett större djup, dels i form 

utav att en större population som ökar möjligheten för generalisering, och dels för att 

kunna skönja eventuella olikheter. 

Kategoriseringsförfarandet om vilka anställda som hade komplexa respektive icke-

komplexa arbetsuppgifter gjordes i samrådan med cheferna. En risk med detta 

förfarande skulle kunna vara att chefen haft en egen agenda och plockt ut de 

anställda som denne trott skulle svara på ett önskvärt sätt. En uppdelning utav de 

anställda utan chefens medverkan skulle dock kunna ha lett till att fel personer deltog 

och därmed påverkade studiens validitet negativt. 
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3.6 Etiska överväganden   
Under arbetets gång togs det hänsyn till de etiska principer som, enligt Bryman och 

Bell (2005), är viktiga att hålla i åtanke när man genomför en samhällsvetenskaplig 

forskning. Den empiriska studien var helt konfidentiell på företagens begäran, det 

vill säga både deltagarna samt även fallföretagen förblev anonyma. Detta 

säkerställdes genom att ta bort de demografiska frågorna som, enligt en av 

deltagarna, avslöjade respondenternas identitet. Förhoppningen var att 

svarsfrekvensen skulle öka samt att det skulle bli mer sanningsenliga svar när 

anonymiteten säkerställdes. Skriftliga tillstånd erhölls för att genomföra 

undersökningen och medverkan var helt frivillig. Respondenterna informerades om 

undersökningens syfte i det korta brevet som följde med enkäten för att på så sätt 

vara ärliga och tydliga med vad enkätfrågorna skulle användas till. Detta gjordes för 

att respondenterna skulle inse att det inte är fråga om någon sorts bedrägeri, falska 

förespeglingar eller underhållande av viktig information.  
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4  EMPIRI 
4.1 Svarsfrekvens 
I Företag A svarade 31 av 60 personer i gruppen icke-komplexa arbetsuppgifter, och 

i gruppen med komplexa arbetsuppgifter svarade 11 av 20 personer. Det motsvarar 

en svarsfrekvens på 52% respektive 55%. Det innebär att bortfallet i Företag A blev 

38 stycken av 80 (47%).  

Bland respondenter med icke-komplexa arbetsuppgifter på Företag A svarade en 

person ofullständigt på flera frågor. Ofullständiga svar från denna respondent 

kodades till “discrete missing values” i SPSS-programmet. På så sätt undveks det 

felberäkningar vid t.ex medelvärdeanalysen.  

Eftersom det tillämpades bekvämlighetsurval är stort bortfall på Företag A av mindre 

vikt (Bryman &  Bell, 2005). Dock är låg svarsfrekvens en viktig faktor som det togs 

hänsyn till i resultatanalysen och diskussionen. 

Svarsfrekvens på Företag B var 100%, det vill säga alla 10 anställda deltog i 

enkätstudien. Alla respondenter från Företag B svarade fullständigt på frågorna. 

Hela populationens storlek var 90 personer. 52 av 90 personer deltog i 

undersökningen, vilket gav en svarsfrekvens på 58% och ett bortfall på 42%. Det är 

vanligt med en svarsfrekvens på 55,6% med en standardavvikelse på 19,7 

procentenheter vilket innebär att denna studies svarsfrekvens ligger inom normramen 

bland forskningsstudier (Baruch, 1999). Dock bör slutsaterna dras med en viss grad 

av försiktighet då svarsfrekvensen ligger mellan 50% och 75% (Van der Stede, et al, 

2005). 

 
4.2 Resultat av enkätstudie 
Nedan presenteras det resultat av enkätstudie samt intervjustudie som genomfördes 

på respektive fallföretagen. Vid enkätstudien valdes det att sammanställa svaren på 

varje frågeblock i separata delkapitel. På Företag A delades svaren upp mellan 

respondenter med icke-komplexa arbetsuppgifter och komplexa arbetsuppgifter. På 

Företag B skedde ingen uppdelning då alla respondenter innehade komplexa 

arbetsuppgifter. Intervjustudiens resultat presenteras individuellt för varje fallföretag. 
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4.2.1 Icke-monetära belöningar – preferenser bland anställda med komplexa 

respektive icke-komplexa arbetsuppgifter (frågeblock 1.) 

 

Tabell 1. Frågeblock 1. - Medelvärden med standardavvikelser samt median gällande prefernser av 

icke-monetära belöningar hos respondenter med komplexa respektive icke-komplexa uppgifter. 

 

Vid analys av medelvärden av svaren från frågeblock 1., gällande preferenser för 

icke-monetära belöningar, syns det tydligt att respondenter med icke-komplexa 

arbetsuppgifter värderade varierande arbetsuppgifter (x = 4.1, std = 0.84) och extra 

semester (x=4.06, std=1.23) som högst motiverande belöningar. Dessa personer var 

minst motiverade utav att kunna företräda företaget utåt. 

Enligt ovanstående tabell värderade respondenterna med komplexa arbetsuppgifter 

verbal uppskattning (x = 4.14, std = 0.72)  och varierande arbetsuppgifter (x = 4,04, 

std = 0,59) som mest motiverande belöningar. De var minst motiverade utav 

gruppaktiviteter. 

Respondenterna på Företag B (alla innehade komplexa arbetsuppgifter) graderade 

verbal uppskattning som mest motiverande belöning. Denna belöning följs av 

befordran och varierande arbetsuppgifter. Dessa personer var minst motiverade utav 

flextid. 

Respondenterna med komplexa arbetsuppgifter på Företag A värderade varierande 

arbetsuppgifter, ökad självständighet och flextid högst, mätt i medelvärde. De var 

minst motiverade av offentligt beröm och gruppaktiviteter. 

Respondenterna med icke-komplexa arbetsuppgifter på  Företag A hade samma 

rangordning som kategorin “respondenter med icke-komplexa arbetsuppgifter” då 

alla respondenter med icke-komplexa arbetsuppgifter jobbade på Företag A. 
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Resultatet av mediananalysen på frågeblock 1. visar att respondenterna med 

komplexa arbetsuppgifter värderade verbal uppskattning, bekräftelse, befordran och 

ökad själständighet som högst motiverande belöningar. 

Svaren bland personer med icke-komplexa arbetsuppgifter visade på att extra 

semester, följd av spontana belöningar var de belöningar som värderades som högst 

motiverande. 

 

 
Tabell 2a. Frågeblock 1. - Mann-Whitney test del 1 som visar de olika icke-monetära belöningarnas 
rangvärde hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 
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Tabell 2b. Frågeblock 1. - Mann -Whitney test del 2 som visar om det föreligger statistiskt 

signifikanata skillnader mellan de olika icke-monetära belöningarna hos de anställda som innehar 

komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 

Tabeller 2a och 2b visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader vad gäller 

belöningarna förträda företaget utåt (p<0,05) och extra semester (p<0,05). 

Att företräda företaget utåt värderades i högre grad som motiverande av de anställda 

med komplexa arbetsuppgifter än de med icke-komplexa arbetsuppgifter (mean rank 

= 31,5). 

Anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter värderade extra semester  i högre grad 

som motiverande  än de med komplexa arbetsuppgifter (mean rank=30,23). 

Verbal uppskattning ligger med sannolikhet p<0,055 (vilket är väldigt nära p<0,05) 

och detta resultat visar på att de med komplexa arbetsuppgifter  (mean rank = 30,52) 

är nära att ha en signifikant högre värdering av verbal uppskattning än 

respondenterna med icke-komplexa arbetsuppgifter. 
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4.2.2 Herzberg’s tvåfaktorteori – motivations- och hygienfaktorer bland anställda 

med komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter (frågeblock 2.) 

 
Tabell 3a. Frågeblock 2. - Mann-Whitney test del 1som visar de olika faktorernas (från 
tvåfaktorteorin) rangvärde hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa 
arbetsuppgifter. 
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Tabell 3b. Frågeblock 2. - Mann-Whitney test del 2 om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader 
mellan de olika faktorerna i tvåfaktorteorin hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-
komplexa arbetsuppgifter. 
 
Mann-Whitney testet visade på att de anställda med komplexa arbetsuppgifter ansåg 

att prestationer (p<0,001) och utveckling (p<0,05) hade en högre påverkan på deras 

motivation än vad de anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter motiverades av. 

De anställda som har icke-komplexa arbetsuppgifter ansåg att trygghet i arbetslivet 

(p<0,05) hade en högre påverkan på deras motivation än vad de anställda med 

komplexa arbetsuppgifter tyckte. 

Vad gäller de övriga motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna finns det ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan hur de med komplexa respektive icke-komplexa 

arbetsuppgifter har svarat. 
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Tabell 4. Fågeblock 2. – Medelvärde med standardavvikelser och median för motivations- samt 

hygienfaktorer hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 

 

Tabell 4 visar att trots att det inte föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan 

personer med komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter på många svar, 

anser båda grupperna att dessa är viktiga för deras motivation. Dessa faktorer är 

något som båda värderar högt. Mänskliga förhållanden var en fråga som båda 

grupperna hade ett snarlikt högt medelvärde (komplexa x=4,04, median=4; icke-

komplexa x=4, median=4,25). 

43 



  
 

Majoriteten av deltagarna, både vad gäller de med komplexa respektive icke-

komplexa arbetsuppgifter, anser att de flesta frågor har en moderat eller högre 

påverkan på deras motivation. 

4.2.3 Self-determination theory (SDT) – motivationstyper bland anställda med 

komplexa respective icke-komplexa arbetsuppgifter (frågeblock 3.) 

Enkätfrågorna motsvarade sex olika motivationstyper inom SDT: 

identifierad reglering - IDENTIFIERAD 

yttre motivation - EXTERN  

amotivation - AMOTIVATION  

inre motivation - INRE  

integrerad motivation - INTEGRERAD  

introjekt reglering - INTROJEKT  

 

 
Tabell 5. Frågeblock 3. - Medelvärden med standard avvikelser för olika motivationstyper inom SDT 

hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 

Resultatet som  presenteras i Tabell 5 visar att i gruppen med komplexa 

arbetsuppgifter fick kategorin inre motivation högsta medelvärdet. I samma grupp 

fick kategorin amotivation lägsta värdet. 
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Gruppen med icke-komplexa arbetsuppgifter fick högsta medelvärde på kategorin 

yttre motivation och lägsta värdet på kategorin identifierad motivation. 

 
 

 
Tabell 6a. Frågeblock 3. - Mann-Whitney test del 1 som visar de olika motivationstypernas rangvärde 
hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 

 
Tabell 6b. Frågeblock 3. - Mann-Whitney test  del 2 som visar om det föreligger statistiskt signifikans 
mellan de olika motivationstyperna hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa 
arbetsuppgifter . 
 
Mann-Whitney test bekräftar att det finns statistiskt signifikanta skillnader i hur de 

med komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter har svarat på yttre 

motivation (p<0,01), identifierad reglering (p<0,001), amotivation (p<0,01), samt 

integrerad reglering (p<0,05). 
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Personer med komplexa arbetsuppgifter anser att deras arbete ger högre grad av 

identifierad reglering (mean rank = 34,67), inre motivation (mean rank = 34,50), 

samt integrerad reglering (mean rank = 31,43) än vad de med icke-komplexa 

arbetsuppgifter anser. 

Resultat på Mann-Whitney test visar även att personer med icke-komplexa 

arbetsuppgifter anser att deras arbete ger högre grad av yttre motivation (mean rank = 

32,34) samt amotivation (mean rank = 31,72) än vad de med komplexa 

arbetsuppgifter anser. 

 

 
Diagram 1. Frågeblock 3. - W-SDI, fördelning av självbestämmande respektive icke-
självbestämmande hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 
 

W-SDI talar om individens nivå av självbestämmande och kan sträcka sig från -25 

till +25. Respondenter som fick negativt (-) resultat klassificeras i gruppen icke-

självbestämmande profil (nonself-determined profile) och motiveras inte av inre 

faktorer. Personer som fick positivt resultat (+) tillhör grupp självbestämmande profil 

(self-determination profile) och motiveras mest av inre faktorer.  
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Diagram 1 visar att utav 21 respondenter med komplexa arbetsuppgifter var bara en 

person av icke-självbestämmande profil, det vill säga motiverad av yttre faktorer. 

Detta innebär att de flesta respondenter i grupp med komplexa arbestuppgifter 

motiveras av inre faktorer (inre motivation). 

I gruppen med icke-komplexa arbetsuppgifter fick 17 personer negativt resultat och 

13 personer positivt resultat. Detta innebär att mer än hälften (56%) av respondenter 

med icke-komplexa arbetsuppgifter är motiverade av yttre faktorer. 

4.2.4 Job Characteristics Model (JCM) – arbetskaraktäristikor samt 

motivationspotential bland anställda med komplexa respective icke-komplexa 

arbetsuppgifter (frågeblock 4.) 

 
Diagram 2. Frågeblock 4. – Fördelning av olika typer av motivationspotential (MPS) hos de 
anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 
 

Diagram 2 visar hur motivationspotential (MPS) fördelas bland respondenter med 

komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. Det märks tydligt att personer 

med komplexa arbetsuppgifter har högre grad av arbetsmotivation.  Det finns ett stort 

utrymme för ökande av arbetsmotivation hos personer som har icke-komplexa 

arbetsuppgifter.  
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Tabell 7. Frågeblock 4. - Mann-Whitney test som visar de olika arbetskaraktäristikans rangvärde hos 

de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter. 

 

Mann-Whitney test visar att det finns en signifikant skillnad mellan hur de med 

komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter har svarat vad gäller uppgiftsvariation 

(p<0.001), uppgiftsbetydelse (p<0,001), autonomi (p<0,001) och feedback (p<0,01). 

Personer med komplexa arbetsuppgifter anser att de på sin arbetsplats har 

arbetsuppgifter med större uppgiftsvariation (mean rank = 39,62), uppgiftsbetydelse 

(mean rank = 36,79), autonomi (mean rank = 38,93) och feedback (mean rank = 

35,29) än vad de med icke-komplexa arbetsuppgifter anser sig ha. 
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Tabell 8. Frågeblock 4. – Medelvärden med standard avvikelser samt median för de olika 
arbetskaraktäristikan hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa 
arbetsuppgifter. 
 
Tabell 8 visar att personer med icke-komplexa arbetsuppgifter på Företag A upplever 

att det finns en låg uppgiftsvariation (x=1,729, std=0,64), låg autonomi (x=2,7, 

std=0,71) samt låg feedback (x=2,51, std=0,64). 

De anställda på Företag A som har komplexa arbetsuppgifter upplever att det finns 

en låg grad av feedback (x=2,89, std=0,62). De övriga kategorierna fick medelvärden 

mellan 3 och 3,5. 

Tabell 8 visar att de anställda på Företag B har fått ett relativt högt utslag i samtliga 

kategorier. 
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Tabell 9a. Frågeblock 4. - Mann-Whitney del 1 som visar de olika arbetskaraktäristikans rangvärde 
hos de anställda som innehar komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter på respektive 
företag . 
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Tabell 9b. Frågeblock 4. - Företagsspecifikt - Mann-Whitney del 2. 
 
Tabell 9b visar att det på Företag A föreligger statistiskt signifikanta skillnader 

mellan de som har komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter vad gäller 

uppgiftsvariation (p<0,001), uppgiftsbetydelse (p<0,01), autonomi (p<0,001) samt 

feedback (p<0,05).  

Tabell 9a visar att de anställda med komplexa arbetsuppgifter på Företag A anser att 

det på deras arbete finns en större grad utav uppgiftsvariation (mean rank=34,41), 

uppgiftsbetydelse (mean rank=31,14), autonomi (mean rank=32,82) samt feedback 

(mean rank=27,77) än vad de med icke-komplexa arbetsuppgifter anser att de har. 
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4.3 Intervjustudie av chefer 
4.3.1 Resultat för Företag A 
 
Stor differens 
Måttlig differens 
Liten differens 
Väldigt liten differens 
 
 
Belöning Medelvärde Median Chef Komplexitet IK/K Företag 
Verbal uppskattning 3,57 4 5 IK A 
Bekräftelse fr. medarbetarna 3,38 3 5 IK A 
Offentligt beröm 3,17 3 5 IK A 
Befordran 3,23 3 5 IK A 
Kvalificerad utbildning 3,1 3 5 IK A 
Gruppaktiviteter 3 3 5 IK A 
Spontana belöningar 3,53 4 5 IK A 
Företräda företaget 2,47 3 5 IK A 
Flextid 3,18 3 5 IK A 
Ökad självständighet 3,77 4 5 IK A 
Varierande arbetsuppgifter 4,1 4 5 IK A 
Extra semester 4,06 5 5 IK A 
 
 
Belöning Medelvärde Median Chef Komplexitet IK/K Företag 
Verbal uppskattning 3,9 4 5 K A 
Bekräftelse fr. medarbetarna 3,55 3 5 K A 
Offentligt beröm 3 3 5 K A 
Befordran 3,18 3 5 K A 
Kvalificerad utbildning 3,27 3 5 K A 
Gruppaktiviteter 3 3 5 K A 
Spontana belöningar 3,18 3 5 K A 
Företräda företaget 3,55 4 5 K A 
Flextid 3,9 4 5 K A 
Ökad självständighet 4 4 5 K A 
Varierande arbetsuppgifter 4,09 4 5 K A 
Extra semester 3,18 3 5 K A 
 
Tabell 10. Företag A - Anställdas och chefernas svar gällande icke-monetära belöningar.  
 
Chefen på Företag A gav högsta betyg 5 - mycket hög påverkan på arbetsmotivation 

på samtliga frågor gällande icke-monetära belöningar hos både anställda med 

komplexa såsom de med icke-komplexa arbetsuppgifter. Motivering till detta var att 

alla belöningar som togs upp i studien var något som alla eftersträvade, både som 

arbetsgivare att kunna ge, men även som arbetstagare att kunna få. Chefen på Företag 

A tyckte att den mest motiverande belöningen för dennes anställda är en trygg 
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arbetsplats, i närheten av hemmet samt att det finns en stor variation på 

arbetsuppgifter om man vill. Detta oavsett arbetskomplexitet.  

4.3.2 Resultat för Företag B 
 
Belöning Medelvärde Median Chef Komplexitet IK/K Företag 
Verbal uppskattning 4,4 4 5 K B 
Bekräftelse fr. medarbetare 3,9 4 5 K B 
Offentligt beröm 3,5 3 5 K B 
Befordran 4,1 4 4 K B 
Kvalificerad utbildning 3,4 3,5 3 K B 
Gruppaktiviteter 3,3 3,5 3 K B 
Spontana belöningar 3,4 3,5 4 K B 
Företräda företaget 2,89 3 1 K B 
Flextid 2,5 3 2 K B 
Ökad självständighet 3,8 4 3 K B 
Varierande arbetsuppgifter 4 4 3 K B 
Extra semester 3,6 4 2 K B 
 
Tabell 11. Företag B - Anställdas och chefernas svar gällande icke-monetära belöningar. 
 

Chefen på Företag B upplevde att anställda motiveras mest utav verbal uppskattning, 

bekräftelse samt offentligt beröm då han svarat 5 på alla dessa belöningar. Verbal 

uppskattning betygsattes även högst av hans anställda. Bekräftelse och offentligt 

beröm hade enligt anställda lägre påverkan på motivation - dessa belöningar 

rankades strax under 4. 

Anställda uppskattade även befordran och varierande arbetsuppgifter som faktorer 

som har hög positiv påverkan på deras motivation. Befordran hade en hög positiv 

påverkan på anställdas motivation även enligt chefen. 

Att företräda företaget utåt samt flextid hade lägst positiv påverkan på 

arbetsmotivation både enligt chefen och anställda. Dock svarade chefen att företräda 

företaget utåt inte hade någon positiv påverkan på anställdas arbetsmotivation medan 

anställda tyckte att denna belöning hade en moderat påverkan på deras motivation. 

Stora åsiktsskillnader kunde konstateras i  belöningarna offentligt beröm samt extra 

semester. Offentligt beröm överskattades av chefen då denna enligt honom hade en 

mycket hög positiv påverkan på arbetsmotivationen medan anställda däremot ansåg 

att den hade en moderat påverkan. Extra semester, å andra sidan, underskattades av 

chefen då anställda tyckte att denna belöning hade en hög positiv påverkan på 
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motivationen, till skillnad från chefen som tyckte att denna belöning hade en liten 

påverkan. 

På den öppna frågan: “Vad tycker du är den mest motiverande belöningen för dina 

anställda?” och med uppföljningsfrågan; “Varför just det?” svarade chefen på 

Företag B att den belöning som motiverar mest är att berömma en personlig 

egenskap hos en anställd som har påverkat företaget. 

Följande uttryck användes av chefen från Företag B vid beskrivning av den mest 

motiverande belöningen: 

Verbal uppskattning:  berömma, uppmärksammar, tala om hur duktig personen är 

Feedback: vidarebefordra bra kritik från kunder 

Monetära belöningar: ekonomiska belöningar, resultatinriktade 

 
 
Icke-monetär belöning Chefens 

svar 
Chefens kommentar 

Verbal uppskattning 5 ● personlig uppskattning, 
● personligt engagemang, 
● att se folks arbetsinsats 

Bekräftelse 5 ● viktigt att man syns, 
● cheferna ser det man gör 

 
Offentligt beröm 5 ● kul att få applåder, 

● på ett möte, 
● höjer självförtroendet 

Befordran 4 ● som en ekonomisk kompensation, 
● viktig 

Kvalificerade 
utbildningar 

3 ● folk uppskattar alltid utbildning, 
● någonting som man tar för givet att 

arbetsgivare ska står för 
Gruppaktiviteter 3 ● ökar sammanhållningen i gruppen, 

● ökar trivsel, 
● roligt, 
● men just arbetsmotivation..? 
● ingenting som påverkar själva 

arbetsinsatsen 
Spontana belöningar 4 ● ökar glädje ett kort tag sedan faller det 

tillbaka i sina vanliga mönster i alla fall 
● exempel på en anställd som fick följa med 

på en branschmässa -  olika belöningar 
som blandades in: spontan belöning 
(resa), uppmärksamhet (just denna 
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person fick följa med, han kände att han 
syntes), företräda företaget utåt (fick 
representera företaget) 

Företräda företaget utåt 1 ● det tillhör jobbet 
Flextid 2 ● en grej som folk tar för givet 

Ökad självständighet 3 ● folk uppskattar ändå nästan alltid det, 
● det leder ju till personlig självutveckling, 
● att de tvingas tänka själv istället för att 

springa å fråga oss om allting 
● det beror lite på personen. 

Varierande 
arbetsuppgifter 

3 ● alla uppskattar men det påverkar inte så 
mycket, 

● folk tar det som en förutsättning för att 
man ska jobba kvar, 

● vid ett monotont arbete blir man sällan 
kvar 

Extra semester 2 ● det är en grej som är lagstadgad och man 
tar det för givet, 

● extra semester är som en kortsiktig 
belöning, man blir glad den dagen man 
får det men man tar det för givet när man 
har den 

 
Tabell 12. Intervjustude. Chefen för Företag B.  
 
I tabell 12 sammanställdes chefens kommentarer gällande samtliga belöningar som 
listades upp i Frågeblock 1. Varje svar motiverades utförligt av chefen.  
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5 DISKUSSION 
5.1 Övergripande kommentarer 
Resultaten av denna studie har visat att arbetets komplexitet bestämmer vilken sorts 

motivation som finns tillgänglig för den anställde. Anställda med komplexa 

arbetsuppgifter får en klar möjlighet till att uppleva en inre motivation. De med icke-

komplexa arbetsuppgifter, däremot, erhåller möjlighet till att enbart uppleva en yttre 

motivation trots att de även efterfrågar en inre. 

Vidare har studien visat att de två grupperna (komplexa och icke-komplexa 

arbetsuppgifter) preferenser vad gäller icke-monetära belöningar är väldigt lika. Till 

exempel motiveras både anställda med komplexa såsom icke-komplexa 

arbetsuppgifter mycket utav varierande arbetsuppgifter vilket anses vara inre faktor. 

Studien visade olika resultat när det gäller hur väl cheferna på de undersökta 

företagen var medvetna om sina anställdas belöningspreferenser. Chefen från Företag 

A ansåg att alla belöningar som behandlades i studien hade mycket positiv påverkan 

på hennes anställdas motivation för både komplexa och icke-komplexa 

arbetsuppgifter. 

Chefen från Företag B ansåg inte att belöningen varierande arbetsuppgifter var av 

mycket hög motivationsvärde till hans anställda. Däremot tyckte han att verbal 

uppskattning, bekräftelse och offentlig beröm var de mest motiverande icke-monetära 

belöningar. 

5.2 Inre och yttre motivation hos medarbetare med komplexa 
respektive icke-komplexa arbetsuppgifter 
 
Resultatet på frågeblock 2 om Herzberg’s tvåfaktorteori visar att det i de flesta fall 

inte föreligger någon signifikant skillnad mellan anställda med komplexa och icke-

komplexa arbetsuppgifter när det gäller arbetsmotivation. De anställda i båda 

kategorierna anser att de flesta motivationsfaktorer och hygienfaktorer har en 

moderat eller högre påverkan på deras motivation. Detta kan innebära att både 

motivations- och hygienfaktorer är något som båda grupper värderar som högt 

motiverande. När anställda även motiveras av hygienfaktorer är det inte orsakat av 

inre motivation. Hygienfaktorer får anställda att prestera bra men en sådan strategi 

för ökad effektivitet kan vara ganska kortsiktig. Ökad lön, till exempel, flyttar 

människor framåt i den riktningen som ledningen vill motivera dem till att gå. Även 
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om detta fungerar så är det en belöning som hela tiden blir dyrare och dyrare då det 

behövs mer lön för att fortsätta öka motivationen.  

Majoriteten av deltagarna, både vad gäller de med komplexa och icke-komplexa 

arbetsuppgifter, ansåg att de flesta faktorfrågorna hade en moderat eller högre 

påverkan på deras motivation. Undantagen från ovanstående konstaterande var 

resultatet från Mann-Whitney testet som visade att de anställda som hade komplexa 

arbetsuppgifter ansåg att motivationsfaktorerna prestationer (p<0,001) och 

utveckling (p<0,05) hade en högre påverkan på deras motivation än vad de anställda 

som hade icke-komplexa arbetsuppgifter ansåg. De anställda med icke-komplexa 

arbetsuppgifter tyckte att hygienfaktorn trygghet i arbetslivet (p<0,05) hade en högre 

påverkan på deras motivation än vad de anställda som har komplexa arbetsuppgifter 

ansåg. Vad gäller de övriga motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna fanns det 

ingen signifikant skillnad mellan hur de med komplexa respektive icke-komplexa 

arbetsuppgifter hade svarat. 

Resultat är för svagt för att med säkerhet kunna konstatera att anställda med 

komplexa arbetsuppgifter motiveras mer av inre faktorer än vad anställda med icke-

komplexa arbetsuppgifter gör. Detta eftersom respondenter med komplexa eller icke-

komplexa arbetsuppgifter sätter en hög gradering på de olika faktorerna. 

Däremot pekar just motivationsfaktorerna prestationer och utveckling på att det finns 

tecken på att det möjligen finns ett samband mellan komplexa arbetsuppgifter och 

inre motivation.  

Skillnaden mellan anställda med komplexa eller icke-komplexa arbetsuppgifter 

synliggörs i resultatet i frågeblock 3 som berör Self-determination theory (SDT). Här 

uppvisade anställda med komplexa arbetsuppgifter signifikanta skillnader i de 

motivationsområden som rör inre motivation, där de med komplexa arbetsuppgifter 

hade mycket högre grad av inre motivation.  

Studiens resultat i W-SDI-analys bekräftar Pink’s (2012) resonemang om att 

personer med komplexa arbetsuppgifter drivs av inre motivation och de med icke-

komplexa arbetsuppgifter motiveras av yttre motivation. W-SDI analysen visar 

tydligt att de flesta anställda med komplexa arbetsuppgifter (95%) tillhör typen 

“självbestämmande”. Självbestämmande personer motiveras mest utav inre faktorer. 

Dessa personer jobbar på sitt nuvarande jobb eftersom de anser att det är intressant 
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och tillfredsställande. De identifierar sig ofta med värderingar som tillhör deras 

arbetsuppgifter vilket kan leda till att de ser dessa värderingar som sina egna. Dessa 

personer känner att de har full kontroll över sina handlingar och denna känsla av 

självbestämmande värderas mycket högre än yttre belöningar. 

Vidare visar W-SDI analysen att de flesta personer med icke-komplexa 

arbetsuppgifter tillhörde typen “icke-självbestämmande”. Enligt SDT är dessa 

personer högst motiverade utav yttre faktorer såsom inkomst och extern belöning 

vilket även bekräftas i analysen av frågeblock 1 (icke-monetära belöningar) där de 

till exempel värderade extra semester som högmotiverande belöning. En del personer 

i gruppen med icke-komplexa arbetsuppgifter visade även tecken på amotivation 

vilket innebär att de inte har någon arbetsmotivation alls och agerar passivt. Det 

fanns dock även några personer med icke-komplexa arbetsuppgifter som 

klassificerades i typen självbestämmande. 

Resultatet ifrån W-SDI analysen kan knytas an till premissen om att personer med 

komplexa arbetsuppgifter till fullo upplever de tre viktiga psykologiska behoven 

kompetens, autonomi och samhörighet, vilka enligt SDT leder till en hög grad av inre 

motivation. Faktumet att de med icke-komplexa arbetsuppgifter upplever en mindre 

grad av självbestämmande tyder på att en eller flera av dessa psykologiska faktorer 

saknas hos dem. Troligast är det autonomin som begränsas mest bland de med icke-

komplexa arbetsuppgifter då dessa personer oftast måste följa externa intsruktioner 

och kontrolleras mer utifrån. 

När svaren gällande lön i frågeblocket om tvåfaktorteorin (frågeblock 2) jämförs 

finns det ingen signifikant skillnad mellan de anställda som har komplexa respektive 

icke-komplexa arbetsuppgifter. 

Däremot syns det tydligt att det förekommer olika svar hos de anställda med 

komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter på frågorna om extern motivation i 

SDT.  

Frågorna för tvåfaktorteorin löd enligt följande; 

“Min arbetsmotivation påverkas av… 

- Min lön. 

- Att min lön är rättvis. 
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Frågorna i SDT löd som följande: 

“Varför fortsätter du att jobba på ditt nuvarande jobb? 

- För inkomstens skull. 

- För pengarna jag tjänar. 

- För att tjänsten ger mig anställningstrygghet. 
 
Undersökningens resultat visar att både de med komplexa samt de med icke-

komplexa arbetsuppgifter har uppfattningen att lönen har högre än moderat påverkan 

på deras motivation. Detta resultat skulle kunna tolkas som att både personer med 

komplexa och de med icke-komplexa arbetsuppgifter motiveras utav monetära 

belöningar. Det förekommer dock stora skillnader i svaren vid frågeblock 3 om SDT. 

Där syns det tydligt att personer med icke-komplexa arbetsuppgifter fick ett lågt 

medelvärde på faktorer kopplade till inre motivation (IDENTIFIERAD x=1,94, 

INRE x=2,46 samt INTEGRERAD x=2,43) medan de hade höga värden på yttre 

motivation (EXTERN x=3,70). De med komplexa arbetsuppgifter hade högre värden 

på inre faktorer (IDENTIFIERAD x=3,0, INRE x=3,06 och INTEGRERAD x=3,06) 

samt lågt värde på yttre motivation (EXTERN x=2,84). En förklaring för ett sådant 

resultat kan vara ett antagande om att personer med komplexa arbetsuppgifter har en 

tillfredsställande lön och upplever därmed inte ett behov av högre lön för att öka sin 

motivation.  

Svaren på frågeblock 4. som berör JCM (Job Characteristics Model) visar hur de som 

har komplexa respektive icke-komplexa arbetsuppgifter anser att motivationen på 

deras arbete ser ut. Studiens resultat stämmer överens med teorin där anställda med 

komplexa arbetsuppgifter påstås styras av inre motivation. MPS 

(motivationspotentialen) är mycket högre bland de med komplexa arbetsuppgifter än 

de med icke-komplexa arbetsuppgifter. Detta innebär att arbetsuppgiften i sig får 

personer med komplexa arbetsuppgifter att vilja prestera bra. Låg MPS hos de med 

icke-komplexa arbetsuppgifter är ett tydligt tecken på att deras arbetsuppgifter i 

dagsläget har väldigt liten motivationspotenial. 

Svaren rörande de olika komponenterna i MPS visar att de med komplexa 

arbetsuppgifter har signifikant högre svar på uppgiftsvariation (p<0,001), 

uppgiftsbetydelse (p<0,001), autonomi (p<0,001) och feedback (p<0,01). Detta 

betyder enligt JCM att de med komplexa arbetsuppgifter upplever en högre grad utav 
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arbetsresultat, personligt ansvar och meningsfullhet. Detta leder enligt JCM till högre 

inre motivation, kvalitativt gott arbete och hög trivsel. 

Det bör dock visas en medvetenhet om att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om 

hela populationen hade svarat på enkätstudien. Samtidigt pekar de starkt signifikanta 

skillnaderna på att det kan föreligga en skillnad mellan de som har komplexa 

respektive de som har icke-komplexa arbetsuppgifter. Genom att öka 

uppgiftsvariationen, uppgiftsbetydelsen, autonomin och feedback  skulle den inre 

motivationen kunna höjas hos de som innehar icke-komplexa arbetsuppgifter. Enligt 

arbetsmotivationsteorierna ökar de anställdas prestation genom att 

arbetsmotivationen höjs. 

Det erhållna resultatet pekar på att det är utformningen av arbetsuppgifterna i sig som 

inverkar på vilken motivation som de anställda upplever. När anställda får gradera 

hur hög påverkan olika faktorer har på deras motivation anser både de personerna 

med komplexa och de med icke-komplexa uppgifter att flera faktorer har högre än 

moderat påverkan på dem. Då icke-komplexa arbetsuppgifter avsaknar inre 

motivationsfaktorer återstår de yttre motivationsfaktorerna för att motivera dessa 

anställda. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det enligt SDT-teorin finns 

samband mellan de med komplexa arbetsuppgifter som styrs av inre motivation och 

de med icke-komplexa arbetsuppgifter som styrs av yttre motivation. Om det i 

arbetsuppgifterna finns en avsaknad eller lägre grad av inre motivation återstår bara 

den yttre motivationen att motiveras av. 

Det finns ett signifikant samband mellan arbetsuppgiftens grad utav komplexitet och 

huruvida den anställde motiveras utav inre eller yttre motivation. Det kan konstateras 

att medarbetare med komplexa arbetsuppgifter styrs utav inre motivation och 

medarbetare med icke-komplexa arbetsuppgifter styrs utav yttre motivation. Studiens 

resultat pekar dock på att de anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter upplever 

en avsaknad utav inre motivationsfaktorer i sina arbetsuppgifter. 
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5.3 Belöningspreferenser hos medarbetare med komplexa 
respektive icke-komplexa arbetsuppgifter 
  
  
Enligt Herzberg’s tvåfaktorteori samt SDT borde personer med icke-komplexa 

arbetsuppgifter uppskatta yttre belöningar framför de inre. Det förväntade resultatet 

skulle då vara att spontana belöningar, gruppaktiviteter, flextid samt extra semester 

värderas som högst motiverande bland personer med icke-komplexa arbetsuppgifter. 

Mediananalysen pekar på likheter mellan empiri och teori då anställda med icke-

komplexa arbetsuppgifter värderade sådana yttre belöningar som extra semester samt 

spontana belöningar högst. Det finns dock skillnader när hänsyn tas till 

medelvärdesanalys där de anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter värderade 

varierande arbetsuppgifter (x = 4.1, std = 0.84) och extrasemester (x=4.06, std=1.23) 

som de högst motiverande icke-monetära belöningarna. Varierande uppgifter är 

exempel på en inre icke-monetär belöning, vilken enligt teorierna borde uppskattas 

högst av personer med komplexa arbetsuppgifter.  

Personer med komplexa arbetsuppgifter ska enligt de tidigare beskrivna 

motivationsteorierna motiveras högst utav inre icke-monetära belöningar såsom 

verbal uppskattning, offentligt beröm, bekräftelse, kvalificerade utbildningar, 

varierande arbetsuppgifter samt ökad självständighet. Resultatet från både 

mediananalysen och medelvärdesanalysen stämmer överens med teoriernas 

påståenden. De med komplexa arbetsuppgifter anser att verbal uppskattning, 

varierande arbetsuppgifter och ökad självständighet har en hög påverkan på deras 

motivation. Dessa tre icke-monetära belöningar är komponenter i inre motivation och 

pekar på att personer med komplexa arbetsuppgifter värderar inre motivation högt. 

Varierande arbetsuppgifter är en del av vad Herzberg förordar för att berika 

arbetsuppgiften så att den anställde upplever en inre motivation. Varierande 

arbetsuppgifter är även en del i JCM’s uppgiftsvariation och en viktig komponent för 

att öka den anställdes motivation. Med hjälp av det erhållna resultatet kan det 

fastställas att de med icke-komplexa arbetsuppgifter eftertraktar en ökad inre 

motivation, i alla fall vad gäller varierande arbetsuppgifter. 

Pink (2012) nämner att västvärldens industri i allt högre grad konkurrerar med 

komplexa produkter och tjänster på den globala marknaden. Enligt Herzberg (1971) 

resulterar en ökning av den inre motivationen hos de anställda i en ökad kvalitetsnivå 
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i både själva arbetet och i produkten. Mot bakgrund av dessa påståenden ligger det 

nära till hands att utveckla inre motivation hos de med icke-komplexa arbetsuppgifter 

genom tillämpning av inre belöningar. Konkurrenskraften skulle då kunna höjas 

genom mer utvecklade produkter och tjänster. 

Det kan förekomma skevheter i svaren hos de med komplexa arbetsuppgifter på 

grund av att kategorin “personer med komplexa arbetsuppgifter” bestod av anställda 

från två olika företag. Vid närmare undersökning visar det sig att de med komplexa 

arbetsuppgifter på Företag A har en annorlunda rangordning utav vilka icke-

monetära belöningar som de anser har högst påverkan på deras motivation än vad de 

på Företag B har. Det är dock fortfarande inre icke-monetära belöningar som 

rangordnas högst. Skillnader i själva rangordningen kan bero på sådana faktorer som 

företagspecifika omständigheter (så som företagets storlek, ledningsstil, 

företagskultur) eller olika demografiska förutsättningar. Företag A är ett mycket 

större företag med lång tradition som har påverkat organisationsstrukturen starkt. Till 

skillnad från Företag A är Företag B ett litet företag med en flexibel organisation. 

Dessutom ligger detta företag i en större ort där arbetsmarknaden ser annorlunda ut 

än vad den gör där Företag A finns.  

5.3.1 Belöningspreferenser på Företag A  
Att anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter på Företag A värderade inre 

belöning varierande arbetsuppgifter som högst motiverande kan vara en signal om 

att  arbetskaraktäristikan uppgiftsvariationen har en låg nivå hos dessa personer. De 

med icke-komplexa arbetsuppgifter kan vidare ha svårt att hitta arbetsglädjen och 

arbetsmotivation på arbetsplatsen och uppskattar därför extra semester. Prestationen 

bör därför höjas genom att den inre motivationen tillgodoses, till exempel genom att 

öka variationen i arbetsuppgifterna. 

De anställda med komplexa arbetsuppgifter i Företag A värderade inre belöningar 

varierande arbetsuppgifter och ökad självständighet samt yttre belöning flextid som 

högst motiverande, mätt i medelvärde. De var minst motiverade av offentligt beröm 

och gruppaktiviteter, mätt i medelvärde. Att anställda med komplexa arbetsuppgifter 

på Företag A inte motiveras högt av offentligt beröm och gruppaktiviteter skulle 

kunna tolkas som att dessa personer inte värderar känsla av samhörighet, som 

beskrivs i SDT, högt . Tack vare stark autonomi och känsla av kompetens får de dock 

en hög nivå av självbestämmande vilket leder till inre motivation. I detta fall kan det 
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fastställas att de med komplexa arbetsuppgifter på Företag A i högre grad än de med 

icke-komplexa arbetsuppgifter vill stanna kvar på sitt arbete på grund utav den 

upplevda inre motivationen. 

5.3.2 Belöningsprefernser på Företag B 
Resultat från medelvärdeanalysen om de anställda i Företag B  där alla innehar 

komplexa arbetsuppgifter visar att de värderar inre belöningarna verbal uppskattning, 

befordran och varierande arbetsuppgifter som högst motiverande. I mediananalysen 

syns även att yttre belöning extra semester var en högt uppskattad belöning. 

Arbetskaraktäristikorna uppgiftsvariation samt autonomi värderades högst av dessa 

personer. De anställdas preferenser vad gäller icke-monetära belöningar samt 

resultatet från arbetsinnehållsanalysen (frågeblock 3) bekräftar att anställda på 

Företag B har stark känsla av självbestämmande och motiveras inifrån. Enkätstudiens 

resultat på detta fallföretag kan bero på att anställda handplockas av chefen som 

redan vid rekryteringsprocessen lägger märke till dessa personers nivå av 

självständighet. 

Anställda på detta företag var minst motiverade utav flextid vilket kan förklaras av att 

just denna belöning har existerat på detta företag sedan tidigare och anses som en 

förmån som ingår i arbetet.  

5.4 Cheferenas syn på medarbetarnas belöningsprefernser 
5.4.1 Företag A 
På Företag A är det svårt att bedöma chefens verkliga kunskap om anställdas 

preferenser vad gäller icke-monetära belöningar då chefen satte 5 - mycket hög 

påverkan på arbetsmotivation på samtliga frågor.  

Svaret på inledningsfrågan om vilken belöning var mest motiverande från chefen för 

Företag A (det vill säga trygg arbetsplats) stämmer överens med det som anställda på 

detta företag svarade i enkätstudien. Hygienfaktorn trygghet i arbetslivet 

uppskattades högt  av de med icke-komplexa arbetsuppgifter. När det gäller övriga 

icke-monetära belöningar tyckte chefen att alla var högst motiverande dock stämde 

inte detta antagande med enkätstudiens resultat.  

Belöningen variation av arbetsuppgifter värderades som högt motiverande bland 

både anställda med komplexa och de med icke-komplexa arbetsuppgifter. Resultatet 

från frågeblock 4 på Företag A pekar dock på att arbetskaraktäristikan 

uppgiftsvariation upplevs som väldigt låg på just detta företag. Detta leder till 
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slutsatsen att det är just belöningen variation av arbetsuppgifter som Företag A 

borde genomföra för att höja arbetsmotivationen bland både de med komplexa samt 

de med icke.komplexa arbetsuppgifter. 

5.4.2 Företag B 
Redan vid inledningsfrågan till intervjun pekade chefen på sådana icke-monetära 

belöningar som beröm, feedback och uppskattning som högmotiverande. Att chefen 

uppmärksammar sin anställdes personliga egenskap var enligt honom den mest 

motiverande belöningen av alla. Vidare konstaterade han att när det gäller 

resultatinriktade anställda, så som säljare, var ekonomiska kompensationer, alltså 

monetära belöningar, av stor vikt. Han tycket dock att även status och feedback 

spelade en stor roll för arbetsmotivation hos dessa anställda (“att vinna 

prestigetävlingar och få höra bra kritik från kunder”). 

Att uppmärksamma anställdas arbetsinsats och engagemang tillsammans med att få 

applåder på offentliga möten var enligt chefen viktiga faktorer som påverkade de 

anställdas självförtroende och arbetsmotivation positivt. Verbal uppskattning, 

bekräftelse och offentligt beröm finns bland de inre motivationsfaktorerna som enligt 

Herzberg (1987) leder till ökad arbetsmotivation.  

Anställda uppskattade även befordran och varierande arbetsuppgifter som faktorer 

som har hög positiv påverkan på deras motivation. Befordran hade en hög positiv 

påverkan på anställdas motivation även enligt chefen, dock ansåg han denna 

belöning mer som en ekonomisk kompensation istället för att se på den som ett sätt 

att utvecklas och avancera inom företaget. Att ha varierande uppgifter var enligt 

chefen en förutsättning för den anställde att jobba kvar då denne vid ett monotont 

arbete sällan stannar kvar. Han menar att denna belöning alltid är uppskattad men 

den påverkar inte arbetsmotivtionen. I tvåfaktorteorin finns befordran med som en 

motivationsfaktor, vilken leder till ökad motivation. Både befordran och varierande 

arbetsuppgifter tas upp i JCM som faktorer för att nå “en känsla av meningsfullhet” 

som i sin tur leder till hög motivation. Känslan av meningsfullhet är en viktig 

komponent för att nå ökad prestation. 

Att företräda företaget utåt samt flextid hade lägst positiv påverkan på 

arbetsmotivationen både enligt chefen och de anställda. Chefen svarade dock att 

företräda företaget utåt inte hade någon positiv påverkan på de anställdas 

arbetsmotivation, då denna belöning egentligen var en del av jobbet. De anställda 
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däremot tyckte att denna belöning hade en moderat påverkan på deras motivation. 

Tvåfaktoreorin menar att involvering är en motivationsfaktor dit att företräda 

företaget hör. Om involvering finns på arbetsplatsen ökar motivationen och därmed 

prestationen. Enligt JCM är arbetskaraktäristikan uppgiftsvariation en positiv 

beståndsdel av arbetsinnehållet, där “företräda jobbet” borde ingå. Även 

uppgiftsvariation leder till “en känsla av meningsfullhet” som tidigare nämnts, vilket 

är viktigt för att kunna leverera bra resultat eller en bra prestation.  

Stora åsiktsskillnader hittades även på belöningar offentligt beröm samt extra 

semester. Offentligt beröm fick högsta värderingen av chefen medan anställda ansåg 

att den hade en moderat påverkan. Extra semester, å andra sidan, underskattades av 

chefen som tyckte att denna belöning bara ger kortsiktigt resultat. Anställda tyckte att 

denna belöning hade hög positiv påverkan på deras motivation. Tvåfaktorteorin 

anger beröm som en motivationsfaktor vilket leder till ökad motivation på 

arbetsplatsen när den finns. Beröm är vidare en typ av feedback enligt JCM vilket 

leder till “en känsla av bra eller dåligt resultat” som är en förutsättning för att kunna 

känna motivation och prestera bra. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att chefen var väl medveten om vilka 

belöningar som motiverar hans anställda högst. Detta kan dock bero på att chefen 

under intervjun erkände att han väljer sina potentiella anställda utifrån ett specifikt 

perspektiv - han letar nämligen efter personer som liknar honom och är självständiga.  

5.5 Slutsatser 
Litteraturen angående vilken motivation som styr människor med komplexa 

respektive icke-komplexa arbetsuppgifter ger intrycket av att de människor som 

innehar komplexa arbetsuppgifter styrs av och eftertraktar inre motivation. Personer 

med icke-komplexa arbetsuppgifter å andra sidan styrs av och eftertraktar yttre 

motivation. Denna studies resultat visar att inre motivation har en hög påverkan på 

människors motivation oavsett om dessa innehar komplexa eller icke-komplexa 

arbetsuppgifter. Vidare visar studiens resultat att de människor som innehar 

komplexa arbetsuppgifter upplever inre motivation därför att den finns tillgänglig för 

dem. De som innehar icke-komplexa arbetsuppgifter upplever enbart yttre motivation 

som skapas av yttre belöningar i form av pengar och anställningstrygghet, då inre 

motivation, trots eftertraktelse, är något som undanhålles dem. Företagsledningar kan 
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öka den inre motivationen för de med icke-komplexa arbetsuppgifter, genom att 

berika arbetsinnehållet. Detta skulle få till följd att  prestationerna ökar. 

Att kunna påverka arbetsmotivationen hos sina anställda är ett önskemål bland de 

flesta cheferna. Det går dock inte att presentera en manual med steg-för-steg 

anvisningar för att motivera sina anställda. Det tillämpas därför strategier som tar 

hänsyn till olika arbetsmotivationsteorier. Vissa av dessa teorier utvecklades på 

1950-talet och frågan om dess aktualitet måste med tanke på de snabba 

förändringarna i företagens omvärld ständigt omprövas.  

Det noterades en överensstämmelse mellan arbetsmotivationsteorierna och den 

empiri som insamlats genom frågeblocken avseende JCM och SDT. Personer med 

icke-komplexa arbetsuppgifter hade betydligt lägre nivå av inre motivation än vad 

personer med komplexa arbetsuppgifter hade.  

Det kan dock identifieras skillnader mot vad de tillämpade teorierna förespråkar. 

Enkätstudien visade att arbetsinnehållet påverkar vilken typ av motivation som finns 

tillgänglig för den anställde. Det faktum att inre motivation i lägre grad är tillgänglig 

för de med icke-komplexa arbetsuppgifter innebär inte att dessa personer inte borde 

motiveras inifrån. Resultatet av studien pekar tydligt på att det faktiskt finns ett stort 

behov av att erhålla inre belöning bland de anställda med icke-komplexa 

arbetsuppgifter.  

Då studien inte visade klara samband mellan arbetsuppgiftens komplexitet och 

arbetsmotivation identifierades det ett behov för vidare forskning med syftet att 

förtydliga skillnaderna som uppstått bland de två fallföretagen. Ett intressant 

tillvägagångssätt skulle vara att följa upp denna studie med att fråga samma 

respondenter till vilken grad de anser att faktorerna i SDT och JCM påverkar deras 

motivation. Ett annat förslag på vidare forskning är att ta reda på till vilken grad 

motivations- och hygienfaktorerna från Herzberg’s tvåfaktorteori är närvarande på 

respondenternas arbetsplats. En sådan uppföljande undersökning skulle komplettera 

den nuvarande studien och i större utsträckning möjliggöra kartläggning av vad de 

anställda anser sig motiveras utav och hur situationen ser ut på respektive företag. 

Även demografiska skillnader skulle kunna undersökas för att hitta 

motivationsmönster som är av köns-, ålders- och  geografisk natur.  
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Bilaga 3. Enkätfrågor 
  
Hej!                                                                                                                                                                                   
Vi är tre studenter som skriver ett kandidatuppsatsarbete inom ekonomistyrning vid 
Linnéuniversitet. Uppsatsen ska handla om  arbetsmotivation och belöningssystem bland 
anställda inom den privata sektorn. Alla svar kommer förstås att behandlas konfidentiellt. Tack 
vare er medverkan kommer vi att kunna kartlägga vad som motiverar medarbetare på ert företag 
mest.                                       
Tack för er medverkan! 
                                                                                                                                             
Christer, Henrik, Ewelina                            
Examensarbete, Ekonomistyrning 15hp, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, 
Linnéuniversitet 
 
ICKE-MONETÄRA BELÖNINGARS INVERKAN 
1. Hur påverkas din arbetsmotivation av belöningar? Gradera (kryssa i siffran) följande 
belöningar i skala 1-5.     
1 - ingen positiv påverkan på min motivation 
2 - liten positiv påverkan på min motivation 
3 - moderat positiv påverkan på min motivation 
4 - hög positiv påverkan på min motivation 
5 - mycket  hög positiv påverkan på min motivation 
  
Min arbetsmotivation påverkas av...                     
Verbal uppskattning från medarbetare eller chefen för det jobbet som du utfört.                        
Den bekräftelse jag får från mina medarbetare när jag gjort mina uppgifter bra                             
Offentligt beröm                            
Befordran                          
Kvalificerad utbildning                  
Gruppaktiviteter utanför arbetsplatsen tillsammans med arbetskamrater                         
Spontana belöningar (t.ex. smågåvor, presentkort, restaurangbesök, teater- eller biobiljetter)      
Företräda företaget utåt (mässor, events m.m)                              
Flextid                  
Ökad självständighet                    
Varierande arbetsuppgifter                       
Extra semester 
  
HERZBERG’S TVÅFAKTORTEORI 
2. Hur påverkas din arbetsmotivation av följande faktorer? Gradera i skala 1-5 (kryssa i 
siffran) hur följande faktorer påverkar din arbetsmotivation. 
1 - ingen positiv påverkan på min motivation 
2 - liten positiv påverkan på min motivation 
3 - moderat positiv påverkan på min motivation 
4 - hög positiv påverkan på min motivation 
5 - mycket  hög positiv påverkan på min motivation 
  
  

IV 



  
 

Min arbetsmotivation påverkas av... 
1. Mitt förtroende i min chefs kompetens. 
2. Känsla av att åstadkomma något med mitt arbete. 
3. Möjlighet till befordran. 
4. Att chefen gratulerar mig när jag har presterat bra. 
5. Att jobbet ger mig mer erfarenhet och utökade färdigheter. 
6. Varierande arbetsuppgifter. 
7. Känsla av att bidra till att driva företaget framåt. 
8. Att kunna vara självständig, ha kontroll över när och hur arbetsuppgiften utförs. 
9. Att företagets administration (ledning, ekonomi, skötsel av personalfrågor, etc) är 
tillmötesgående. 
10. Hur andra ser på mig på grund av min tjänstbefattning. 
11. Att jobbet får mig att växa som person. 
12. Min lön. 
13. Att min arbetsplats är ergonomisk. 
14. Att företagets policy/administration är gynnsam för dess anställda. 
15. Att ha intressanta arbetsuppgifter. 
16. Att ha rättvisa arbetsledare. 
17. Sociala relationer med mina medarbetare. 
18. Att erhålla alla  hjälpmedel som är nödvändiga för att utföra mitt jobb (kontorsmaterial, 
arbetsverktyg). 
19. Att ha anställningstrygghet. 
20. Bra relationer med cheferna. 
21. Att jag själv kan bestämma över hur mina arbetsuppgifter utförs. 
22. Att min lön är rättvis. 
23. Att arbetet saknar negativ påverkan på mitt privatliv. 
24. Att min familj är stolt över att jag jobbar på denna organisation. 
25. Att ha möjlighet till att få lära mig färdigheter som kan leda till befordran. 
26. Att kunna jobba på samma företag fram till pension. 
27. Uppskattning för mina arbetsprestationer. 
28. Att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv.        
 
SDT 
3. Varför fortsätter du att jobba på ditt nuvarande jobb? Vänligen gradera med skala 1-5, 
de anledningar till att du har ditt nuvarande arbete. 
Skala 1-5 
1 - Stämmer inte alls 
2 - Stämmer lite grann 
3 - Stämmer moderat 
4 - Stämmer bra 
5 - Stämmer mycket bra 
  
Varför fortsätter du att jobba på ditt nuvarande jobb? 
1. För att uppnå en önskad livsstil. 
2. För inkomstens skull. 
3. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte hantera de viktiga arbetsuppgifterna så bra. 
4. För att jag gillar att lära mig nya saker. 
5. För att arbetet har blivit en viktig del av vem jag är. 
6. För att jag vill lyckas med detta jobb, om jag inte gör det kommer jag att må dåligt. 

V 



  
 

7. För att uppnå mina karriärmål. 
8. För den tillfredsställelse jag får för att ta mig an intressanta utmaningar. 
9. För pengarna jag tjänar. 
10. För att det är en del av sättet jag har valt att leva mitt liv. 
11. För att jag vill bli mycket bra på detta jobb, annars blir jag besviken. 
12. Jag vet inte varför. De har orealistiska krav på oss. 
13. För att jag vill bli en “vinnare” i livet. 
14. För att det här jobbet låter mig uppnå viktiga målsättningar som jag har. 
15. För den tillfredsställelse jag får när jag framgångsrikt har klarat svåra uppgifter. 
16. För att tjänsten ger mig anställningstrygghet. 
17. Jag vet inte. Det förväntas för mycket av oss. 
18. För det här jobbet är en del av mitt liv.       
  
4. Hur anser du att ditt arbete ser ut? Använd den nedanstående skalan för att svara på 
hur pass väl beskrivningen passar in på ditt arbete. Gradera i skala 1 - 5 (kryssa i siffran) 
följande påståenden. 
Skala 1-5 
1 - Stämmer inte alls 
2 - Stämmer lite grann 
3 - Stämmer moderat 
4 - Stämmer bra 
5 - Stämmer mycket bra 
  
Hur väl stämmer det att... 
1. Jag har nästan helt och hållet ansvar för att bestämma hur och när arbetet ska vara klart. 
2. Jag har möjlighet att utföra en hel del olika arbetsuppgifter där jag tillämpar olika färdigheter 
och förmågor. 
3. Mina arbetsuppgifters resultat är klart och synligt identifierbart för mig. 
4. Det jag gör har en direkt påverkan på hur mina medmänniskor mår. 
5. Min chef ger mig kontinuerlig feedback om hur jag utför mitt arbete. 
6: Jobbet i sig själv ger mig  information om hur bra det går för mig. 
7. Jag bidrar ganska lite till hur slutprodukten eller tjänsten blir. 
8. Jag har möjlighet att tillämpa ett antal komplexa färdigheter i mitt arbete. 
9. Jag har ganska lite att säga till om hur arbetet ska utföras. 
10. Bara genom att utföra arbetet så får jag reda på hur bra jag presterar. 
11. Mina arbetsuppgifter består till stor del av upprepningar och är ganska enkla. 
12. Mina arbetsledare eller medarbetare ger mig sällan feedback på hur bra jag genomför 
arbetet. 
13. Vad jag gör är av ganska litet intresse för andra människor. 
14. I mitt jobb ingår det flera olika arbetsuppgifter. 
15. Arbetsledare informerar mig om hur väl jag utför mitt arbete. 
16. Mitt arbete är upplagt på det sättet att jag inte kan genomföra hela arbetsprocessen från 
början till slut. 
17. Mitt arbete tillåter mig inte att vara med i beslutsfattanden. 
18. Mitt arbete består i hög grad av rutinarbete. 
19. Mitt arbete ger ganska få ledtrådar till hur pass väl jag utför mitt arbete. 
20. Min arbetsuppgift har inte så stor betydelse för mitt företags överlevnad. 
21. Mitt arbete ger mig en stor frihet i hur jag utför mina arbetsuppgifter. 
22. På mitt jobb har jag chansen att göra klart alla arbetsuppgifter som jag har påbörjat. 

VI 



  
 

23. Många människor påverkas av det arbete som jag utför. 
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Bilaga 4. Intervjuguide - cheferna 

1. Vad tycker du är den mest motiverande belöningen för dina anställda? Varför just 

det?                                                           

2. Gradera följande belöningar i skala 1-5 (1-ingen alls påverkan på min motivation 

och 5-mycket stor påverkan på min motivation).                                                     
                                          

Vad tror du att dina anställda svarar?                                                                                   
   

1 - ingen positiv påverkan alls på min motivation                                                                                         
2 - liten positiv påverkan på min motivation                                                                                                 
3 - moderat positiv påverkan på min motivation                                                                                           
4 - hög positiv påverkan på min motivation                                                                                                  
5 - mycket hög positiv påverkan på min motivation                                                                                    
  
Vad tror du att dina anställda svarar? Motivera ditt svar. 

Verbal uppskattning från medarbetare eller chefen för det jobbet som du utfört.                        
Den bekräftelse jag får från mina medarbetare när jag gjort mina uppgifter bra                             
Offentligt beröm                            
Befordran                          
Kvalificerad utbildning                  
Gruppaktiviteter utanför arbetsplatsen tillsammans med arbetskamrater                         
Spontana belöningar (t.ex. smågåvor, presentkort, restaurangbesök, teater- eller biobiljetter)       
Företräda företaget utåt (mässor, events m.m)                              
Flextid                  
Ökad självständighet                    
Varierande arbetsuppgifter                       
Extra semester 
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