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Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att studera samband mellan de anställdas ansträngning och olika 

belöningsområden. Ytterligare syfte med studien var även att testa hypoteser om de anställdas 

upplevelse i arbetet i förhållande till faktorer som kön, ålder och anställningsform. 

Undersökningen genomfördes med stöd av Johannes Siegrists ansträngning- och 

belöningsmodell (1996). Studien var kvantitativ, där 119 anställda inom organisationen 

besvarade enkätfrågorna. Enkäten som använts är framtagen av Siegrist (1996). Resultatet 

visade att majoriteten av de anställda upplevde ansträngningen i arbetet som hög och de olika 

belöningsområdena som höga. Det belöningsområdet som var mest utmärkande i resultatet var 

den sociala belöningen. Med hjälp av undersökningen kunde vi dra slutsatsen att ett samband 

fanns mellan de utförda ansträngningarna och till enstaka belöningar inom organisationen. 

Nyckelord: Ansträngning, materiell belöning, psykologisk belöning, social belöning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the study was to gain knowledge about the relationship between employee efforts 

and different reward areas. Further aim of the study was also to test hypotheses about the 

employee's experience at work in relation to factors such as gender, age and form of 

employment. The study was carried out with the support of Johannes Siegrist's effort- and 

reward model (1996). The study has been quantitative, with 119 employees within the 

organization answered questionnaires. The questionnaires used was developed by Siegrist 

(1996). The result showed that the majority of employees experience the effort at work as high 

and the various reward areas as high. The most rewarding reward for the result was the social 

reward. With the help of the study, we could conclude that a connection exists between the 

experienced efforts and some of the received reward within the organization. 

Keywords: Effort, material reward, psychological reward, social reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till organisationen och våra kontaktpersoner Pernilla och Inger för 

all deras hjälp, tid och engagemang. Även ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tiden 

att besvara enkäten.  

Vi vill även tacka vår handledare Linette Törnqvist, Universitetsadjunkt på Halmstad Högskola, 

för hjälp och vägledning under uppsatsprocessen. Slutligen, ett tack till Hansi Hinic, som ställt 

upp och stöttat oss i uppsatsprocessen.    
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1. Inledning 

Detta kapitel behandlar en introduktion av studiens ämne, syfte och hypoteser samt 

organisationsbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Belöningar är något en organisation använder för att ge anställda uppskattning. De belönas även 

utefter deras kompetens och den utförda prestationen (Armstrong, 2002). Olika former av 

belöningar och belöningssystem tillgodoser anställdas behov och förstärker ett produktivt 

beteende (Wiley, 1997). En grundläggande förutsättning i arbetet är att det finns ömsesidighet 

mellan anställdas utförda ansträngning och prestation kopplat till den belöning som mottas 

(Siegrist, 1996). Detta stärks av Stringer, Didham, & Theivananthampillai (2011) som menar 

att om anställda får en lön som motsvarar förväntningarna, kan detta öka deras ansträngning 

och arbetsinsats. Siegrist (1996) menar att om en utförd ansträngning inte motsvarar den 

anställdas förväntning av belöningen, skapas en obalans och ett stressigt arbete kan uppstå. 

Detta kan även bidra till hälsorisker och kardiovaskulära sjukdomar hos de anställda om 

stressiga arbeten pågår under en längre tid (Siegrist, 1996). Om belöningar sker i samband med 

den utförda ansträngningen så kopplas ansträngningen till belöningen. Återkopplingen från 

organisationen till den anställda är viktig (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). 

Detta kan främja önskvärda beteenden, då organisationen belönar ett uppnått resultat och kan 

bidra till hög motivation och prestation hos de anställda. Detta är även syftet med belöningar 

inom en organisation (Armstrong, 2002).  

Det finns olika belöningsområden som en organisation kan använda för att belöna de anställda. 

Den vanligaste av dessa är den materiella belöningen som består av lön, bonus, möjligheter till 

avancemang och andra förmåner som en anställning kan ge (Siegrist, 1996). Ytterligare 

belöningsområden som finns enligt Siegrist (1996) är psykologisk belöning som innefattar 

erkännande och beröm för utfört arbetet. Ytterligare ett belöningsområde är social belöning som 

består av arbetsvillkor samt säkerhet och hälsa, som då bidrar till en säker och trygg arbetsplats. 

I undersökningen har vi valt att fokusera på dessa tre belöningsområden samt den ansträngning 

som utförs och då även se om samband uppkommer. Den valda organisationen där 

undersökningen kommer att genomföras har ett väldigt positivt rykte beträffande personal och 

deras välmående. De har även olika former av belöningar som främjar de anställdas hälsa och 

välmående, som kan ge goda förutsättningarna för att utföra ett bra arbete. Efter kontakt med 

organisationen började intresset för belöningar växa och då i relation med den ansträngning 

som utförs. De anställdas prestation genereras i en högre tillväxt för organisationen och att nya 

rekord fastställs. Detta väckte vår undran gällande de anställdas upplevelse om den 

ansträngning som utförs motsvarar den mottagna belöningen.  

Tidigare studier har visat ett starkt samband mellan den ansträngning som utförs och den 

belöning som mottas (Kinman & Jones, 2008). Anledningen till det valda området är Siegrist 

(1996) modell som ger möjlighet att kombinera psykologiska och sociologiska aspekter, något 

som är mindre förekommande i arbetsvetenskapliga forskningsaspekter. Flertalet tidigare 

studier använder modellen för att mäta andra faktorer i förhållande till ansträngning och 

belöning, exempelvis stress eller ohälsa inom arbetet. I undersökningen har vi således valt att 

endast fokusera på om det finns samband mellan ansträngning och belöning, samt förhållandet 

till faktorer som kön, ålder och anställningsform.  
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1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att med hjälp av Siegrists (1996) modell undersöka om det finns 

samband mellan de anställdas ansträngning inom detaljhandel och de mottagna 

belöningsområdena; materiell, social och psykologisk.  

Följande hypoteser används för att svara på undersökningens syfte: 

(H 1) Det finns ett samband mellan ansträngning och materiell belöning. 

(H 2) Det finns ett samband mellan ansträngning och psykologisk belöning. 

(H 3) Det finns ett samband mellan ansträngning och social belöning.  

(H 4) De anställdas anställningsform i förhållande till sambandet mellan ansträngning och 

belöningsområdena.  

(H 5) De anställdas kön i förhållande till sambandet mellan ansträngning och 

belöningsområdena. 

(H 6) De anställdas ålder i förhållande till sambandet mellan ansträngning och 

belöningsområdena.  

1.3 Organisationsbeskrivning  

Organisationen är inom branschen detaljhandel och består av tre bolag, där var och ett bolag 

har en egen VD. Organisationen har även en koncern-VD med övergripande ansvar för hela 

organisationen. Organisationsstrukturen är förhållandevis platt, då de hierarkiska stegen är få 

mellan golvanställda och VD. Organisationen är säsongsbaserad och har under vinterhalvåret 

ca 1000 anställda och under sommarhalvåret ca 1800 anställda. Organisationen är utöver de tre 

bolagen indelad i flertalet avdelningar, där antalet medarbetare skiftar beroende på storlek och 

en ansvarig ledare för respektive avdelning. Organisationen är ett av Europas största utflyktsmål 

med över 5 miljoner besökare per år. Organisationen erbjuder olika former av övernattning-och 

boenden bestående av campingplats, stugor och hotell. På området finns även ett stort antal 

restauranger och caféer. Organisationen har sedan öppning ökat sin omsättning varje år och 

2015 sattes försäljningsrekordet med 37,3 miljoner kr under en och samma dag. 

Organisationens mål är konstant utveckla utflyktsmålet med en affärsidé av försäljning till 

oslagbart låga priser. Organisationen har sedan start en tydlig prisfilosofi vilket består av att 

alltid ha marknadens bästa erbjudande.  

De anställda inom organisationen erbjuds, utöver ekonomisk ersättning, olika former av 

belöningar vid försäljningsrekord och årliga sammankomster.  Organisationen erbjuder även 

träning på arbetstid, hälsoförmåner som massage, och gymmedlemskap då det finns ett gym 

tillgängligt i samma lokal.  
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet kommer de centrala begreppen beskrivas som används i studien samt en beskrivning 

av tidigare forskning. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan förklaras de centrala begrepp som använts i studien.  

” Societal rewards are distributed by three transmitter systems to the working population: 

money, esteem, and status control” (Siegrist, 1996, s. 29).  

“This model (1996) builds on the notion of social reciprocity, a fundamental principle rooted 

in an ‘evolutionary old’ grammar of interpersonal exchange. Social reciprocity lies at the 

core of the employment (or work) contract which defines distinct obligations or tasks to be 

performed in exchange for adequate rewards. These rewards include money esteem and 

career opportunities, including job security” (Siegrist, 2006, s. 8). 

2.2 Ansträngning- och belöningsmodellen 

Tidigare forskning som Kinman & Jones (2008) utfört är en undersökning bland 

universitetsanställda i Storbritannien. I undersökningen användes Siegrists (1996) enkät som 

berör ansträngning- och belöningsmodellen. Syftet var att studera förutsedda konflikter i 

arbetslivet. Resultatet visade signifikans mellan ansträngning och belöning, där ansträngningen 

var mest utmärkande (Kinman & Jones, 2008). En annan studie som genomförts i Sverige 

använde även dem Siegrists (1996) enkät, där resultatet visade ett tillförlitligt samband mellan 

ansträngning och belöning (Leineweber et. al, 2010). I vår undersökning kommer Siegrists 

(1996) enkät att användas för att studera ansträngning, de olika belöningsområdena.  

2.3 Materiell belöning 

Tidigare forskning visar att belöningssystem och andra ekonomiska belöningar är en faktor som 

får anställda att utföra ett bra arbete och kan leda till motivation. Forskningen delger att 

anställda har en önskan om att förstå hur lönesystemet inom organisationen fungerar. Detta för 

att kunna påverka en eventuell löneökning i framtiden (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 

2012). Ytterligare forskning påvisar att rättvis lön är viktigt för de anställda. Om upplevelsen 

inte motsvarar förväntningen om rättvis lön i allmänhet, upplevde de anställda att lönen inte 

reflekterade den utförda ansträngningen (Stringer et. al, 2011). Lön är en viktig belöning då den 

tillfredsställer ett stort behov (Wiley, 1997). Anställda kan även öka ansträngningen genom lön 

som belöning och skapa trivsel inom arbetet och på arbetsplatsen. Detta stärker resultatet i en 

studie som påvisar att lönetillfredställelse och motivation har ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse (Stringer et. al, 2011). Tidigare forskning påvisar även att desto mindre 

lönen är, desto större är missnöjet kring all materiell belöning från den anställda. Missnöje 

gentemot lönen påvisar i samma studie vara en av de större anledningarna till att den anställde 

väljer att lämna en organisation (Rebrov, 2012). Tidigare forskning visar att betalning och goda 

löner ofta är högt värderat av anställda oavsett kön, ålder, yrke och anställningsstatus. Samma 

forskning påvisar även att lön har varit en av de mest frekventa topp fem faktorer som ökar 

produktiviteten hos de anställda (Wiley, 1997).  

En studie som utförts i Australien visar på faktorer som kan ha motiverande effekt på de 

anställda inom detaljhandel (Stringer et. al, 2011). Syftet med undersökningen var att hitta 

samband mellan arbetstillfredsställelse och lönetillfredsställelse. Studien byggde på en 

fallstudie genomförd på sju olika butiker, där de anställda fick svara på frågor samt interaktion 

mellan forskarna och anställda. Organisationer betalar förutom lön bonus efter prestation till 
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alla fastanställda, då både heltid och deltid (Stringer et. al, 2011). Lönetillfredsställelse påvisade 

det starkaste sambandet med arbetstillfredsställelse inom organisationen. Det innebär om 

cheferna och organisationen betalar ut tillräckligt höga löner, som motsvarar de anställdas 

förväntning så bidrar detta till godare trivsel för golvpersonalen (Stringer et. al, 2011). 

Belöningsfaktorer så som karriärmöjligheter och möjligheter till befordran är faktorer som kan 

påverka de anställdas prestation att på lång sikt utföra ett så bra arbete som möjligt. En av de 

mest framgångsrika metoderna för att skapa högre produktivitet hos de anställda, är att alstra 

utmaningar och möjligheter för prestation i arbetsuppgifterna. Organisationer kan även skapa 

förändringar i arbetsuppgifterna och på så sätt berika den anställdas arbete och genom det skapa 

mer arbetsglädje (Wiley, 1997).  

2.4 Psykologisk belöning  

Tidigare forskning påvisar att icke-ekonomiska belöningar har motiverande effekt långsiktigt 

hos de anställda. Dessa belöningar kan bestå av flexibla arbetsscheman, förmånsprogram och 

bättre utbildning. Organisationen ska kunna tillmötesgå de anställdas behov och förväntningar 

genom den strategi som finns (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Erkännande och 

beröm för utfört arbetet är ett behov hos anställda där tidigare forskning visar att det aldrig kan 

finnas för mycket av detta, utan ju mer desto bättre. Beröm och erkännande kan leda till bättre 

självkänsla hos de anställda, skapa högre produktivitet och öka viljan att uppnå organisationens 

mål. Genom beröm och erkännande skapar organisationen även lojalitet hos den anställda. En 

organisation bör ge rättvis, inkluderande, frekvent uppskattning och den måste vara meningsfull 

för mottagaren för att kunna ha effekt (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Ledaren 

inom en organisation spelar stor roll för den anställdes engagemang i arbetet och har en direkt 

påverkan på utförandet av arbetsuppgifterna. Ledare som respekterar och värdesätter anställdas 

kompetens samt uppmärksammar deras prestationer har enligt undersökningen visat att de är 

mer engagerade och presterar bättre (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Ledaren 

påverkar de anställdas ansträngning och belöning genom att skapa trivsel, tillfredsställa behov 

och tillmötesgå förväntningar som anställda har (Stringer et. al, 2011). Detsamma påvisas även 

i tidigare forskning där erkännande och beröm samt återkoppling gällande utförda 

arbetsuppgifter var en av faktorerna som påverkar den anställdas prestation. Positiv feedback 

påverkar och förstärker även ett beteende och kan genom det skapa högpresterande anställda. 

Exempel på positiv feedback kan vara arbetsplatsbesök, handskrivna eller personliga brev från 

chefer eller ägare av organisationen samt telefonsamtal till anställdas hem (Wiley, 1997).  

Det psykologiska kontraktet innebär en oskriven överenskommelse av förväntningar som finns 

mellan organisationen och den anställda som kan påverka ansträngningen. Kontraktet 

uppkommer när den anställde menar att organisationen har lovat att utge belöningar för den 

utförda prestationen och den ansträngning som lagts ner på att utföra arbetet. Om 

förväntningarna inte tillmötesgås bryts kontraktet och den anställdes lojalitet gentemot arbetet 

kan påverkas (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012).  

2.5 Social belöning 

Arbetskaraktären är en faktor som kan bidra till att skapa en högre arbetsinsats hos de anställda 

enligt Balbuena Aguenza & Puad Mat Som (2012). Anställda arbetar för att skapa mening och 

tillfredsställelse i livet, och inte endast för ekonomisk ersättning. En anställd kan motiveras av 

att ta sig an en utmanade uppgift, men kan de-motiveras av att ha monotona och repetitiva 

arbetsuppgifter. När organisationen och arbetsuppgifterna erbjuder kunskapsökning och 

informationsutbyte för den anställde, så minskar risken att de väljer att avsluta sin anställning 

(Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Tidigare forskning visar även att anställda kan 

uppleva högre arbetstillfredsställelse om chans till utveckling i karriären finns och då kunna ta 
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ansvar för sin egen karriärsutveckling. Detta kan bidra till att anställda motiveras till att utföra 

ett bra arbete och kan även utveckla organisationen (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 

2012). De anställdas motivation kan öka om trivseln är hög och organisationens strategi främjar 

ett kollegialt arbetsklimat, där organisationskulturen främjar samarbete och stöd (Balbuena 

Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Ytterligare tidigare forskning indikerar även att den sociala 

omgivningen och miljön kan påverka en anställds arbetsprestation (Rebrov, 2012). En studie 

av Murphy & Patrick (2007) visar att den vanligaste typ av belöning de anställda behöver är 

erkännande och uppskattning från kollegor och chefer. Resultatet visar att de anställda önskade 

erkännande från närmsta chef, men att ett större erkännande från interna kunder var av behov. 

De menar även att om de anställda ska få mer uppskattning är det viktigt att det är äkta, och 

kommer från någon som förstår vad ansträngning och utfört arbete innebär. I samma forskning 

förklaras de anställdas tankar och känslor om erkännande och uppskattning relaterat till 

självkänsla med hjälp av ansträngning- och belöningsmodellen. Självkänsla och respekt är 

något som är väldigt viktigt för de anställda i arbetet enligt tidigare forskning. Det sociala stödet 

kan ha både positiva och negativa effekter på de anställdas välmående. Ansträngning- och 

belöningsmodellen bygger på ömsesidighet mellan en anställds upplevelse och det sociala 

stödet i form av självkänsla. Detta behöver inte betyda att det sociala stödet mottas direkt vid 

utförd ansträngning (Murphy & Patrick, 2007).  

Ytterligare en faktor som kan påverka individens ansträngning är organisationens framtid och 

tryggheten en anställd upplever i sin arbetsposition. Upplevs den osäker och svag kan det 

påverka ansträngningen, då arbetet inte längre är garanterat och bidrar till en rädsla att förlora 

arbetet. Den anställda känner då ingen anledning att lägga ner extra ansträngning om det finns 

risk att organisationen inte överlever till nästa lönedag (Rebrov, 2012). Ytterligare faktorer 

påvisas ha liknande effekt om anställda upplever att deras jobbsäkerhet är hotad. Detta kan då 

påverka anställda psykiskt och skapa reaktioner som exempelvis låg självkänsla, lågt 

självförtroende, social isolation och en känsla av maktlöshet. Denna typ av osäkerhet påverkar 

inte endast individen utan kan ha effekt på organisationens produktivitet. Resultatet av 

jobbosäkerhet är vanligtvis negativ och för att motverka en sådan reaktion använder 

organisationer sig ofta av belöningssystem. Dessa är då avsedda att påverka de anställdas 

psykiska tillstånd och upprätthålla produktiviteten. Det kan även påverka och motverka 

destruktiva arbetsbeteenden hos de anställda (Wiley, 1997).  

Forskning påvisar att de finns tre faktorer som minskar ansträngningen; en dålig relation med 

överordnade, sämre relation med kollegor och ohjälpsamma kollegor (Damij, Levnajić, Reject 

Skrt & Suklan, 2015). Forskningen visar även att relationen till sina kollegor är den viktigaste 

faktorn som har belöningseffekt. Enligt undersökningen har relationer inom en organisation 

stor effekt och kan påverka de anställdas motivation, då mer än både lön och förmåner. Faktorer 

som bidrar eller hämmar ansträngningen i arbetet har ett starkt samband. Skulle en individ öka 

sin prestation av en speciell faktor och den försvinner, så kan det bidra till en lägre 

prestationsnivå för den anställda. Detta innebär att en anställds arbetsglädje kan minskas om 

relationen till kollegorna tidigare varit bra och sedan förändrats. Det är inte bara relationen som 

förändras, utan även arbetssituationen. Detta kan bidra till att den anställda inte längre upplever 

lika hög trivsel (Damij et. al, 2015). 

2.6 Anställningsform, kön och ålder 

Tidigare forskning gällande ålder visar ett positivt samband mellan engagemang gentemot 

organisationen och anställdas motivation. Sambandet är svagare för den yngre åldersgruppen 

än den äldre. Detta innebär att de policys som har införts förmodligen kan komma att bidra till 

en förbättrad prestation inom organisationen. För de kvinnliga anställda samt de äldre på 

arbetsplatsen är den mest effektiva metoden för att öka produktiviteten uppskattning. De 
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upplever det också viktigt att fira arbetsinsatsen och prestationerna, men även belöningar i form 

av utbildning som är direkt kopplat till specifik kunskap eller till att lösa problem i 

organisationen (Linz, 2004). Ytterligare forskning visar att upplevelsen av ekonomisk belöning 

ökar i takt med åldern, där de yngre deltagarna i studien rapporterades som mindre nöjda med 

denna belöning. Detta innebär att de äldre deltagarna ansågs som mer nöjda (von Bonsdorff, 

2011). Samma undersökning visade även att den äldre åldersgruppen hade större behov av 

erkännande och uppskattning, flexibla arbetsscheman samt arbetssäkerhet än vad den yngre 

åldersgruppen hade (von Bonsdorff, 2011).  

Tidigare forskning har visat på att de anställda anser lön vara betydelsefull, oavsett kön eller 

åldersgrupp, vilket kan förklara variationen i de anställdas engagemang. Genom att betala ut 

högre löner skulle alltså organisationen kunna öka prestationen då engagemanget förbättras. 

Kön spelar dock en stor roll när det kommer till den relativa betydelsen av vad som engagerar 

de anställda. Det innebär att kvinnorna som deltog i studien tenderade att visa starkare känslor 

mot vad det mottog i belöning, än vad män gjorde. Däremot visade det sig att ålder bara spelade 

roll när det handlade om förväntan av en viss belöning (Linz, 2004). Ytterligare forskning visar 

att män värderar ekonomiska belöningar högre, vilket gör att de åsidosätter negativa faktorer 

inom arbetet för att lönen är tillräcklig. Lönen ses som en kompensation för negativa faktorer 

inom arbetet. Samma undersökning visar att kvinnor söker annan belöning, då gärna beröm och 

erkännande för utförd uppgift och värdesätter denna högre än den materiella belöningen. 

Kvinnor mottar i större utsträckning psykologisk och social belöning, medan män mottar 

materiell belöning (Ross & Mirowsky, 1996). Studien visar även att en organisation som visar 

tacksamhet och uppskattning för utförd ansträngning inte ökar känslan av välbefinnande hos 

något av könen. Tidigare forskning visar ingen skillnad i upplevelsen av psykologisk belöning 

mellan män och kvinnor. Detsamma gäller skillnaden i den sociala belöningen, där 

arbetskvalitén inte visade någon skillnad mellan de både könen. Den visade även att båda könen 

reagerar positivt på erkännande och uppskattning som ges från organisationen (Ross & 

Mirowsky, 1996).  

Tidigare forskning som genomförts inom handelsbranschen i Grekland riktar sin forskning 

gentemot anställningsformer på golvanställda inom serviceyrken. Denna forskning visar att 

deltids-anställda i större utsträckning är missnöjda med materiell belöning i form av lön. Likaså 

med social belöning i form av arbetssäkerhet, då i jämförelse med heltidsanställda (Giannikis 

& Mihail, 2011). Samma undersökning visar att de som arbetar deltid i större utsträckning är 

mer nöjda och trivs bättre med sina kollegor än heltidsanställda. En anledning till detta anser 

forskarna kan vara att deltidsanställda kan ha lägre förväntningar kring det psykologiska 

kontraktet. Detta då de spenderar mindre tid på arbetsplatsen samt att de av samma anledning 

inte utsätts för obekväma situationer som påverkar relationen till kollegorna. Studien visade 

även att möjligheter till befordran upplevdes likt mellan de olika anställningsformerna 

(Giannikis & Mihail, 2011). Thorsteinson (2003) menar att heltidsanställda är mer nöjda med 

den materiella belöningen som organisationen ger. Samma studie visar att heltidsanställda är 

mer engagerade och involverade i sitt arbete än vad deltidsanställda är (Thorsteinson, 2003). 

En anledning till detta kan vara att deltidsanställda valt den anställningsformen, på grund av 

privatliv eller annan form av sysselsättning vid sidan av arbetet, exempelvis studier. Detta kan 

vara en förklarade orsak till engagemanget och att deltidsanställda är mindre delaktiga i arbetet. 

Då inte för att arbetet i sig saknar utmaning eller tillfredställelse (Thorsteinson, 2003). 

2.7 Kunskapslucka 

Tidigare forskning visar att hälften av de golvanställda anser att arbetet och ansträngningen som 

utförs och den belöning som mottas, är av stor betydelse. Detta är ovanligt i undersökningar 

inom detaljhandel då normen inom branschen är att inneha minimilön (Stringer et. al, 2011). I 
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samma undersökning påvisar forskaren att det finns få studier som undersöker engagemang, 

motivation och prestation bland golvpersonal inom detaljhandel. Undersökningen visar att 

anställdas uppfattning kring rättvis lön varierar beroende på prestationsnivå, ålder och kön. 

Denna undersökning går inte att generalisera då den endast är utförd på golvpersonal (Stringer 

et. al, 2011). Fokus i flera undersökningar har varit motivation, därför behöver framtida 

forskning visa beteendemodeller från psykologi och sociologi samt belöningsfaktorer, då detta 

inte inkluderats i tidigare undersökningar (Stringer et. al, 2011). Vår undersökning behandlar 

liknande ämne och respondenterna som deltagit i undersökningen är golvanställda inom 

detaljhandel och utan personalansvar, så anser vi att den är aktuell som tidigare forskning.  
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3. Teori 

Detta kapitel behandlar valda teorier och modeller som är relevanta i undersökningen. 

3.1 Ansträngning- och belöningsmodellen 

Siegrist (1996) introducerade ansträngning-och belöningsmodellen som fokuserar på 

ömsesidighet i arbetslivet, där hög ansträngning och låg belöning anses vara stressigt för den 

anställda. I modellen finns variabler som mäter låg belöning i form av låg kontroll av status, i 

samband med hög yttre och/eller inre ansträngning som är oberoende av förutsägbara händelser.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av ansträngning- och belöningsmodellen i arbetet (Siegrist, 1996, s. 30). 

Enligt Siegrists (2006) ansträngning- och belöningsmodell är social ömsesidighet viktigt i 

arbetet. Detta definierar utförandet av arbetsuppgifter i utbyte mot lämplig belöning. Dessa 

belöningar kan exempelvis bestå av pengar, självkänsla och karriärmöjligheter. Ansträngning- 

och belöningsmodellen hävdar att brist på förväntad belöning uppstår med jämna mellanrum 

och den misslyckade förväntan ger negativa känslor hos den anställde. Detta kan ha tre olika 

orsaker; den första består av nedskärningar, sammanslagningar eller tekniska förändringar. 

Andra orsaken kan vara ett strategiskt val då den anställda accepterar en hög ansträngning som 

ger en låg belöning under en kortare period. Detta på grund av att det förhållandet oftast ökar 

chansen för belöning vid ett senare tillfälle. Den sista orsaken är psykologisk, då den 

kännetecknas av anställdas mönster, som består av ett överdrivet, arbetsrelaterat engagemang. 

Den anställda strävar mot kontinuerligt goda prestationer och detta engagemang tillmötesgås 

sällan med belöning, men den anställda fortsätter ändå att prestera. Detta är anledningen till att 

denna motiverande stil påverkar hur kraven värderar en anställd. Konsekvensen blir att de 

anställda underskattar kraven och överskattar sin egen förmåga, och då inte är uppmärksamma 

på den uteblivna belöningen (Siegrist, 2006). Ansträngning- och belöningsmodellen hävdar att 

individer som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning på grund av orsakerna 

ovan utsätts för en misslyckad social ömsesidighet i arbetet. Det kan också leda till negativa 

hälsokonsekvenser hos de anställda (Siegrist, 2008). 

3.2 Materiell belöning 

Låg belöning och låg ansträngning i arbetslivet kan ge effekter för de anställda, exempelvis 

tvingande förändringar i arbetet eller få möjligheter till befordran. Omständigheter med låg 

kontroll i kombination med hög ansträngning visar en saknad av ömsesidighet i form av 

belöning. Ett arbete som kräver hög ansträngning, utan ett erbjudande av tillräcklig belöning, 

då i form av lön och befordran, är exempel på stressiga arbeten (Siegrist, 1996). Materiella 

belöningar som organisationer kan erbjuda till de anställda är exempelvis ekonomiska 

belöningar, som flexibla lönesystem, friskvårdsbidrag och möjlighet till motion. Ersättningen 

kopplas till arbetsinsatsen och företagets resultat. Detta fungerar som en slags extra ersättning, 

eller bonus, för den utförda prestationen. Motion och friskvårdsbidrag är faktorer som tidigare 

visat vara uppskattade av anställda (Smitt et. al, 2002). Organisationen vill genom belöningar 
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skapa motivation bland anställda att utföra sina uppgifter effektivare, för att stärkas och bli mer 

konkurrenskraftiga. Strävan är att skapa större effektivitet och minskade kostnader. Styrelsen 

och ledningens uppgift är att utforma ett effektivt belöningssystem, där de anställdas prestation 

är kopplad direkt till företagets mål. Detta är avgörande för organisationen, då anställdas 

beteende och engagemang påverkas av belöningssystemet. Om systemet misslyckas, ökar 

organisationens kostnader och de anställdas prestation kan försämras (Smitt et. al, 2002).  

Belöningssystem är komplicerade, vilket gör att ledningen inom en organisation måste kunna 

kommunicera, tillmötesgå, klargöra och övertyga de anställda att belöningssystemet är något 

bra. Ett belöningssystem som skickat tydliga signaler på vad som kommer att belönas påverkar 

hela organisationskulturen. Avsikten är att skapa ett gemensamt mål för organisationens 

utveckling och framgång på marknaden. Det är inte endast de anställdas prestation som 

påverkar organisationskulturen, det är även organisationens resultat. Om belöningen är 

likvärdig med den anställdas prestation, kan det leda till en bättre organisationskultur och högre 

motivation. Ett belöningssystem som uppfattas som orättvist, motverkar istället sitt syfte. 

Belöningssystem är ett viktigt instrument för att skapa eller förstärka en vi-anda i 

organisationen och utgör en del av kulturen (Smitt et. al, 2002). Ett belöningssystem är viktigt 

för organisationen, dels ur ett rekryteringsperspektiv men också för att individer ska söka sig 

till organisationen. Det är även viktigt för andra intressenter, då organisationens rykte 

förbättras. En grundläggande faktor för att belöningssystem inom en organisation ska fungera, 

är att de anställda vet vad organisationen förväntar sig gällande prestation. För att utföra 

prestationen är det viktigt att de anställda vet vilken typ av belöning som kan mottas, efter att 

prestationen är utförd. Desto tydligare ledningen är på denna punkt, desto större chans att 

belöningssystemet ger den avsedda effekten. Efter ett belöningssystem införts, är det viktigt 

med återkoppling över tid. Om det tar för lång tid mellan införandet och till den anställda mottar 

en belöning, kan engagemanget i arbetet avta (Smitt et. al, 2002).  

3.3 Psykologisk belöning 

I Siegrist (1996) modell finns två källor av hög ansträngning, yttre och inre ansträngning. Den 

yttre ansträngningen innebär krav på arbetet och den inre är motivationen anställda har i en 

specifik situation. Enligt Siegrist (1996) är det högst troligt att en person som kräver hög 

kontroll lägger mycket energi på att vara insatt i arbetet, även under omständigheter med lite 

belöningar. Detta kan förklaras genom den anställdas karaktär, delvis genom erfarenheten av 

att inneha kontroll. Av den anledningen krävs en bedömning om vilken typ av ansträngning det 

berör, inre eller yttre. Siegrist (1996) menar att anställda som får minskade möjligheter att 

förändra sitt arbete, inte kommer att minska sin ansträngning även om belöningen är liten. 

Anledningen till detta anses vara tydlig, då det som riskeras på grund av mindre engagemang 

inte alls upplevs lika viktig som den risk som tas genom att acceptera otillräckliga belöningar. 

Detta innebär att stor ansträngning, som ger liten belöning, kommer uppstå i grupper med låg 

kontroll över arbetet. Det tar inte bort det faktum att det även kan uppstå i grupper med hög 

kontroll (Siegrist, 1996). 

Psykosocial arbetsmiljö definieras som den sociala strukturen av möjligheter som är tillgängliga 

för anställda där behoven av välbefinnande, produktivitet och positivitet kan bemötas. Själv-

förmåga och självkänsla är två viktiga aspekter som behövs för att uppleva högt välbefinnande. 

Själv-förmåga handlar om att en anställd har möjlighet att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

utan problem. En psykosocial arbetsmiljö som erbjuder anställda en känsla av själv-förmåga 

ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande. I en arbetsmiljö där de anställda är begränsade 

blir effekterna tvärtom och liknande relation har självkänslan (Siegrist, 2006). I en psykosocial 

arbetsmiljö som främjar självkänsla är det möjligt för anställda att ta kontakt med kollegor för 

att få betydande feedback för väl genomförda uppgifter. Självkänslan stärker känslan av 
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tillhörighet, godkännande och framgång. Om den psykosociala miljön hindrar den anställda 

från att uppleva tillhörighet och godkännande, uppstår känslor av besvikelse och frustration. 

Brist på belöning skapar arbetsstress, då de anställdas ansträngning inte besvaras. Den 

psykosociala miljön fungerar likt ett koncept som bygger på den sociala möjligheten av 

gynnsam själv-förmåga och självkänsla. Det antas att hälsa och välbefinnande i stor 

utsträckning påverkas av kvalitén i arbetet och av dess process. Den psykosociala miljön är 

viktig för anställningen och kvalitén av ett bra arbete. Inte för att det är en nödvändig 

förutsättning av en regelbunden lön, utan för att det ger en social status och möjlighet att uppnå 

uppsatta mål (Siegrist, 2006). 

3.4 Social belöning 

En obalans mellan ansträngning och belöning visar brist på ömsesidighet mellan 

förväntningarna av dessa. Det definierar en känslomässig stress som visar sig genom en 

återkommande upprördhet och belastningsreaktioner. Genom att studera de negativa effekterna 

av hög ansträngning och låg belöning skiftar fokus från kontroll till belöning (Siegrist, 1996). 

Arbetsrollen som innehas definierar även ett viktigt samband mellan självkänsla och den sociala 

möjligheten. Status på arbetet är kopplat till prestation, som medför belöning och uppskattning. 

Denna status uppkommer från tillhörandet av en speciell grupp, exempelvis arbetskollegor eller 

arbetsgrupper. Därav är ansträngningen som utförs på arbetet en del av det sociala utbytet som 

erhålls i form av belöning. Den sociala belöningen som anställda kan ta del av är exempelvis 

uppskattning och kontroll av status (Siegrist, 1996). Kontroll av status handlar om den egna 

identiteten som kan hotas om de sociala rollerna på arbetet avbryts eller försvinner. Under 

sådana omständigheter är kontrollen över de grundläggande individuella belöningarna 

begränsad, och konsekvenserna kan göra att självkänslan och välmående försämras hos de 

anställda (Siegrist, 1996). En viktig faktor för god arbetsförmåga och hälsa är kvalitén på 

arbetet. Detta innebär att låg kvalité på arbetet förstärker de anställdas avsikter att avsluta 

anställningen så fort som möjligt. Ett arbete med dålig kvalité är otryggt, vilket kännetecknas 

av låg nivå av arbetssäkerhet och låg kontroll av arbetsvillkor (Siegrist, 2006). Fler arbeten är 

idag mindre fysiska, det viktiga ligger istället i det mentala och känslomässiga. Det är också 

fler anställningar inom serviceyrken. Att arbeta med högt tempo, monotona arbetsuppgifter och 

direkt kontakt med kunder är mer vanligt och med denna typ av arbete tillkommer då 

oregelbundna arbetstider, flexibla arbetsförhållanden och skiftarbete. Detta resulterar i att de 

sociala och psykologiska aspekterna är viktigare nu än tidigare. En förbättring av kvalitén i 

arbetet i allmänhet, men speciellt för de med låg status, kan ge bättre hälsa och möjlighet att 

arbeta i flera år. Därför är det viktigt att analysera den inverkan som dålig kvalité av arbete ger 

på hälsa, och med hjälp av det utveckla och implementera en bättre kvalité av arbetet (Siegrist, 

2006). 

3.5 Etiska perspektiv 

Gällande den tidigare forskningen och de etiska perspektiven så berör en av våra hypoteser 

ämnet kön. Av den anledning har vi valt tidigare forskning som berört detta ämne och vi 

kommer att försöka behålla objektivitet om ämnet genus. Även vad som kan uppfattas manligt 

och kvinnligt, exempelvis branschmässigt och fysisk förmåga. Gällande Siegrists (1996) teori 

så behandlas inte demografiska faktorer som ålder, kön och anställningsform. Vi är medvetna 

om att faktorerna ålder och kön kan uppfattas olika beroende på individen och dess uppfattning 

om vad ansträngning och belöning innebär. Detta är något vi kommer ha i åtanke under studiens 

process. I Siegrists (1996) modell har undersökningar och studier främst genomförts bland 

produktion- och golvanställda. Det innebär att respondenterna inte har någon makt eller stort 

inflytande inom organisationen. I enlighet med den valda tidigare forskningen, så har 

respondenterna i vår undersökning ingen större makt eller inflytande. 
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4. Metod 

I nedan kapitel kommer metodval, urval, material och datainsamling samt etik och avslutande 

metoddiskussion.  

4.1 Metodval 

Undersökningen utfördes med deduktiv ansats då den kommer att utgå från teori. Denna ansats 

utgår från en generell regel som sedan testats så att ett resultat framkom (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Utgångspunkten i studien var positivistisk och med hjälp av den önskade vi att kritiskt 

undersöka påståenden och ta stöd från fakta för att kunna analysera insamlade data. Detta 

medförde möjligheten att kunna dra slutsatser från det insamlade materialet (Thurén, 2007). 

Instrumentet som användes för insamlingen av data var en enkät, vilket gjorde det möjligt att 

utföra mätningar och få fram statistiska resultat och möjliga samband mellan variablerna. En 

positivistisk utgångspunkt framtog möjligheten att genomföra en intensivstudie på ett mindre 

antal respondenter (Alvesson & Sköldberg, 2008). Undersökningsmetoden gav möjligheten att 

omvandla insamlad empiri till siffror och då kunna analysera dessa. Detta medförde även att vi 

kunde utföra en bredare undersökning med fler respondenter, vilket gav möjligheten att besvara 

syftet (Eliasson, 2013).  

Organisationen har gett tillstånd till genomförandet på plats, vilket möjligt medförde en chans 

till mindre bortfall (Eliasson, 2013). Eftersom enkäten delades ut på plats, kan 

intervjuareffekten minskas och skapade då anonymitet för respondenterna (Ejlertsson, 2014).  

4.2 Urval   

Urvalet som var ett klusterurval har utgått från att de olika avdelningarna inom organisationen 

är kluster. Utifrån dessa kluster valdes två större och två mindre avdelningar, för att kunna 

jämföra dessa. Vi gjorde ett tvåstegsurval genom att först välja avdelningar och sen välja 

lämpliga personer som är tillgängliga (Dahmström, 2011). Populationen inom organisationen 

är totalt ca 1000 personer. Respondenterna har valts ut i enlighet med organisationen samt 

författarna i uppsatsen och bestod av ca 130 respondenter. De som deltog i undersökningen är 

"golvpersonal", alltså ingen med personalansvar. 

4.3 Material och datainsamling 

Enkäten bestod av frågor som är utsprungna ur Siegrists (1996) ansträngning- och 

belöningsmodell (bilaga 2). Enkäten om ansträngning- och belöning översattes och validerades 

i Sverige (Leineweber et. al, 2010) och bestod av frågor med fyra svarsalternativ. 

Svarsalternativ ett innebar ”stämmer inte alls” och fyra innebar ”instämmer helt” (Eliasson, 

2013). De valda frågorna blev sammansatta i ett annat dokument, som skapade tydlig struktur 

och översikt (Ejlertsson, 2014). Enkätfrågan som gällde arbete ”heltid eller deltid” har vi 

utformat själva och lagt till i bakgrundsfrågorna då vi tror att det kan vara relevant i studien 

(Ejlertsson, 2014). I denna fråga har vi följt SCB:s riktlinje gällande form av anställning, där 

36,4 timmar/vecka eller mer räknas som heltidsarbete (SCB, 2016). Enkäten har även testats i 

en pilotstudie där utomstående personer som liknar respondenterna fyllde i den för att få fram 

eventuella frågor och försöka se till att missförstånd kunde undvikas (Ejlertsson, 2014). Det 

framkom oklarheter och missförstånd på frågan ”mitt arbete är hotat”, vilket medförde att en 

utförligare förklaring lades till under frågan.  

Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till respondenterna för att informera om vår 

undersökning, att deltagandet var frivilligt och att enkäten kunde återlämnas till oss eller i den 

utmärka lådan som ställts ut på markerade platser på organisationen (Ejlertsson, 2014). Vi var 

på plats i den valda organisationen för att dela ut enkäten. Respondenterna hade sedan ha 
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möjlighet att besvara enkäten under ett par dagar innan vi ska samlade in svaren. Datumen för 

enkätutlämningen skedde i samråd med organisationen och innan organisationens högsäsong. 

Detta för att minska bortfallet (Ejlertsson, 2014). Vi tror även att risken för bortfall minskade 

då vi var på plats för att besvara eventuella frågor samt ge respondenterna möjligheten att få 

kunskap om deltagandet och studien.  

4.4 Analysmetod 

Väl på plats i organisationen delades 132 enkäter ut på de olika avdelningarna. Vi fick tillbaka 

119 ifyllda enkäter, alltså var det endast 13 stycken som inte besvarades. Bortfallet blev då 9,8 

%. Metoden som använts för bearbetning av det kvantitativa materialet var verktyget SPSS. 

Frågorna har lagts in i programmet tillsammans med de möjliga svarsalternativen som fanns i 

enkäten. Tabellerna i den beskrivande statistiken togs fram genom frekvenstabeller och för att 

få fram övriga resultat användes korstabeller och Chi 2 test. En korstabell används för att 

kombinera frekvensfördelningen för att se hur många observationer som framkommer av 

samtliga värden. Dessa tabeller innehåller procentsammanräkningar, vilket ger möjlighet till att 

utläsa om det finns ett samband. Chi 2 test användes vid tillfällen där vi statistiskt önskade att 

testa om en variabels frekvensfördelning avvek från en förväntad eller specificerad fördelning 

i populationen samt Pearson R för att se eventuella samband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). 

De första fem frågorna i enkäten var bakgrundsfrågor. Efterföljande sex frågor behandlade 

socialt stöd (kommer inte att presenteras) och de nästkommande tio frågorna var de frågor som 

berörde ansträngning- och belöning. Kategoriseringen gjordes i enlighet med Siegrist (1996) 

modell och bekräftades av honom via mail. I kategorin ansträngning ingick tre frågor (12, 13 

och 14). I materiell belöning ingick också tre frågor (16, 20 och 21). I psykologisk belöning 

ingick två frågor (15 och 19). I kategorin socialt stöd ingick sex frågor (6-11) och i social 

belöning ingick två frågor (17 och 18). För att få bättre översikt i resultatet kodades 

svarsalternativen i enkäten om. Svarsalternativen ”stämmer inte alls” och ”stämmer inte särskilt 

bra” har fått benämning låg i resultatredovisningen. Svarsalternativen ”stämmer ganska bra” 

och ”stämmer helt och hållet” benämnas som hög i resultatredovisningen. Indelningen utgjorde 

möjligheten att se om respondenterna upplevde ansträngning, de olika belöningarna samt 

socialt stöd som höga eller låga. Variabeln ålder kodades också om i olika kategorier. Genom 

att ta fram en frekvenstabell kunde uppdelningen ske samt säkerställa att fördelningen av antalet 

respondenter spreds ut jämt i respektive kategori så att resultatet förblev korrekt. Gällande 

variablerna utbildning och antal arbetade år genomfördes samma procedur.     

4.5 Etik 

Det finns fyra allmänna huvudkrav som författare måste ta hänsyn till i forskning, där det första 

är informationskravet. Detta innebär att forskaren måste informera respondenterna om 

forskningens syfte samt vad deras roll innebär och vilka villkor som gäller för undersökningen. 

Det är viktigt att förmedla att respondenternas deltagande är frivilligt, konfidentiellt och att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande om de önskar (Vetenskapsrådet, 2002). Det andra kravet är 

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Det innebär även att de får bestämma på vilka villkor deltagandet ska ske, t.ex. att de ska kunna 

avbryta i förtid utan att det ska bli några negativa konsekvenser. Deltagarna får inte utsättas för 

några påtryckningar eller påverkan i beslutet att delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

tredje kravet är kravet om konfidenstialitet som innebär att deltagarna i undersökningen ska 

behandlas med konfidenstialitet och att inga obehöriga personer ska kunna ta del av deras 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Det sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att 

uppgifterna som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningens ändamål. 
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Uppgifterna får inte spridas för icke-vetenskapliga syften. Personuppgifterna får heller inte 

användas för beslut som direkt kan påverka den enskilde om det inte finns särskilt medgivande 

från personen i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan undersökningen utfördes skickades ett informationsbrev ut till respondenterna med 

förklaring av syftet med studien och kontaktuppgifter, samt vad deltagandet skulle innebära. 

Väl på plats valde vi återigen att berätta om kraven och att deltagandet var konfidentiellt. 

Informationen utgavs muntligt och skriftligt vilket medförde att informationskravet är uppfyllt. 

Även samtyckeskravet uppfylldes då deltagandet i undersökningen var frivilligt. De utvalda 

respondenterna hade även möjlighet att avbryta sin medverkan under undersökningens gång. 

Kravet gällande konfidenstialitet anser vi vara uppfyllt, då respondenterna inte behövde 

utlämna några personuppgifter. Frågorna som enkäten bestod av angav inga detaljer om 

respondenterna, vilket gör att de inte kan identifieras utefter de angivna svaren. Nyttjandekravet 

anser vi vara uppfyllt, då svaren från enkäten endast kommer att presenteras i resultatet. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Som nämnt tidigare var det viktigt att bortfallet blev så litet som möjligt. Andra aspekter som 

kan påverka studiens kvalitet är validitet och reliabilitet (Ejlertsson, 2014). Reliabiliteten 

handlar om tillförlitligheten i enkäten. Det innebär att frågorna ska vara väl utformade så att 

samma frågor vid upprepade tillfällen ska få liknande svar. Svaren ska även bli liknande 

oberoende av vem som genomför studien eller i vilket sammanhang den utförs. Även 

reliabiliteten är beroende av att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Vanligast vid 

enkätundersökningar är att genomföra test-re testmetoden. Ju högre reliabiliteten är, desto mer 

går det att lita på att resultatet kan upprepas. Detta är viktigt för att andra ska kunna kontrollera 

de data undersökningens slutsatser är uppbyggda på. Om det inte går att kontrollera kan 

undersökningens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas (Eliasson, 2013). Reliabiliteten 

påverkar i sin tur validiteten, högre reliabilitet ger också högre validitet (Eliasson, 2013). 

Validitet menar frågans förmåga att mäta det som är tänkt att mätas, därför är det viktigt att 

frågorna ställs på ett sätt som inte kan feltolkas eller besvarar något annat. Det är inte enkäten 

eller frågorna i sig som valideras, utan frågorna i relation till syftet i undersökningen (Ejlertsson, 

2014). En studie genomfördes i Sverige för att validera den korta version av ansträngning- och 

belöningsmodellensenkäten, där resultatet visade ett tillförlitligt samband mellan ansträngning 

och belöning. Versionen som använts i denna undersökning är den korta, och trots att den inte 

innehåller alla ursprungsfrågor så uppfyller den kriterierna som behövs för att vara validerad 

(Leineweber et. al, 2010). Detta är bekräftat av Siegrist via personlig kontakt, tillsammans med 

en närmare specificering om vilka frågor som berör vilket belöningsområde. 

4.7 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metod som valts har genomförts med enkäter på organisationen där 

respondenterna bestått av anställda utan personalansvar. Det anses vara det mest lämpade 

metodval, då det gjort det möjligt att utföra en bred undersökning och även att det framtagna 

resultatet kan besvara hypoteserna och uppfyller syftet (Denscombe, 2016). Fördelar med den 

valda metoden och en kvantitativ undersökning är att den baseras på matematiska principer och 

sannolikhet. Det medförde att analysen baserades på objektivitet och inte på egna värderingar. 

Detta gav undersökningen högre trovärdighet (Denscombe, 2016). Nackdelar med den valda 

metoden och den kvantitativa undersökningen var att den kunde ge felaktiga indikationer, då 

data måste vara valid om analysen ska ha något värde. Från statistiken kunde fakta fås fram och 

slutsatser dras vilket skapade ett resultat. Dock kan det bidra till en försmalnad analys baserat 

på den förkunskap och upplevelse som fanns kring ämnet, vilket gjorde att bredden av 

undersökningen minskades och ytterligare information missades. Undersökningsmetoden gav 
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möjlighet att samla in objektiva data och vi som undersökte ämnet kunde till större delen 

bibehålla objektiviteten även om det fanns en risk att vårt omdöme påverkades under 

undersökningens gång. Detta kan ha påverkat objektiviteten i undersökningen (Denscombe, 

2016).  

Enkäten som användes i undersökningen är validerad i Sverige och skapad av Siegrist. Enkätens 

frågor är korta och utan innehåll av avancerade språktermer och uttryck, för att vara 

lättförståeliga och inte skapa missuppförstånd hos respondenterna. Detsamma gäller negationer 

eftersom de kan skapa missförstånd och då påverka validiteten i undersökningen (Eliasson, 

2013). Enkäten har även täckt in ämnet då frågorna är systematiska och har genom det 

nyskapade dokumentet en tydlig struktur vilket är viktigt då enkäten inte ska missförstås 

(Eliasson, 2013). En pilotstudie genomfördes på enkäten där det framkom att fråga 18 skapade 

frågor och kunde bidra till missförstånd. En förklaring och specificering lades till från Siegrists 

(2006) artikel för att undvika uteblivna svar och missförstånd. Detta medförde även att frågan 

kunde användas och inte uteslutas av ovanstående anledning (Ejlertsson, 2014). Fråga 17 

innehöll enligt oss två frågor eller delfrågor, vilket kan ha skapat förvirring eller oklarhet hos 

respondenterna. Anledningen till att frågan inte ändrades och behöll den ursprungliga 

utformningen grundade sig i validiteten i enkäten (Ejlertsson, 2014).  

Urvalet av respondenter gjordes i samråd med handledaren och kontaktpersonen inom 

organisationen. En fördel med det valda urvalet var att det bidrog till tidsbesparing, då 

organisationen är stor så fanns ingen möjlighet att genomföra undersökningen på hela 

populationen. Dock kunde urvalet medföra att resultatet skiljer sig åt beroende på vilka 

respondenter som deltog i undersökningen, vilket skulle kunna vara en nackdel (Denscombe, 

2016).   

Vår kontaktperson inom organisationen hade på förhand meddelat respondenterna om vilken 

dag vi skulle besöka dem och delat ut informationsbrevet. Motivationen för respondenterna att 

medverka fanns och skulle kunna vara en stor anledning till det mindre bortfallet (Ejlertsson, 

2014). Enkätens utformning och det faktum att organisationen avsatt tid för besvarande av 

enkäten samt antalet frågor anser vi även kan ha bidragit till ett litet bortfall på 9,8 %. Om 

respondenterna upplevde tidspress eller önskade att besvara enkäten vid ett senare tillfälle sattes 

markerade lådor ut på respektive avdelning, där enkäterna kunde lämnas in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. Resultat 

Nedan presenteras beskrivande statistik samt resultattabeller som framkommit av 

undersökningen.  

5.1 Beskrivande statistik 

Den utförda undersökningen resulterade i 119 besvarade enkäter av 132 utdelade, vilket ger ett 

bortfall på 9,8 %. Nedan presenteras beskrivande statistik av bakgrundsfrågor som rör de 

anställda inom organisationen och är de första fem frågorna i enkäten. I studien deltog 119 

respondenter, varav 19 % män och 81 % kvinnor. I bakgrundsfrågorna ställdes en fråga om 

ålder där respondenterna själva fick fylla i svaret (se Tabell 1). 

Tabell 1. Åldersfördelning i procent av respondenterna. (n=119).  

 

Resultatet visar att 12,6 % har avslutat grundskolan, 77,3 % har en avslutad gymnasieutbildning 

eller motsvarande, 4,2 % har studerat på högskola eller universitet mindre än tre år och 5,9 % 

har universitet eller högskoleutbildning som är tre år eller längre.  

Anställningsformen hos respondenterna visar att av 31,9 % arbetar heltid och 68,1 % arbetar 

deltid.  

En majoritet, ca 60 % har arbetat i organisationen upp till 10 år, medan ca 40 % har arbetat 

inom organisationen mer än 10 år (se Tabell 2).  

Tabell 2. Antal arbetade år inom organisationen i procent av respondenterna. (n=119).  

 
 

5.2 Resultattabeller 

Resultat kommer att presenteras utifrån hypoteserna och är indelade enligt de undersökta 

områdena; ansträngning, materiell belöning, psykologisk belöning och social belöning. En 

sammanställning av dessa samt variablerna kön, ålder och anställningsform presenteras i 

tabellform nedan.  

5.2.1 Ansträngning och belöningsområdena 

Resultatet visar att 46,2 % av respondenterna upplever en låg ansträngning i arbetet. 

Motsvarande 53,8 % upplever en hög ansträngning i arbetet. Gällande de olika 

belöningsområdena visar resultatet att majoriteten av respondenterna anser dessa vara höga. 

Det resultat som är utmärkande är den sociala belöningen, där nästan 90 % anser den vara hög. 
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Detta innebär att respondenterna inte förväntar sig eller upplever en försämring i 

arbetssituationen. Det visar att ca 10 % anser att deras arbete är hotat. Materiella belöningen 

upplevs som hög, vilket kan indikera att möjligheterna till befordran och avancemang är goda, 

samt att lönen uppfattas som rimlig med hjälp av enkätens frågor (se Tabell 3). Dessa 

indikationer baseras på frågorna som ställdes i enkäten.  

Tabell 3. Tabellen visar respondenternas upplevelse av ansträngning och belöningsområdena. (n=119).   

 
 

5.2.2 Anställningsaspekten  

Resultatet visar oavsett anställningsform att en majoritet av respondenterna upplevde den 

materiella belöningen som hög. Resultatet av den psykologiska belöningen, oavsett 

anställningsform, upplevs som högt av de anställda. Dock erhölls inga signifikanser (se Tabell 

4).  

Resultatet gällande den sociala belöningen indikerar på ett högt resultat. I Tabell 4 utläses att 

majoriteten av respondenterna upplever sociala belöningen som hög.  

Tabell 4. Tabellen visar heltids- och deltidsanställda i förhållande till ansträngning och 

belöningsområdena. (n=119).    

 

5.2.3 Könsaspekten  

Resultatet visar att en majoritet av såväl kvinnorna som männen uppfattade ansträngningen, de 

olika belöningar som högt (se Tabell 5). Vidare visar resultaten att kvinnor i högre utsträckning 

än män uppfattade högre ansträngning i arbetet, Chi2 (1)=4,19, p=0,041.  

Dessutom påvisades att en majoritet av såväl män som kvinnor uppfattade hög social belöning 

(se vidare Tabell 5). Inga övriga signifikanser erhölls.  

 



17 
 

Tabell 5. Tabellen visar kön i förhållande till ansträngning och belöningsområdena. (n=119). 

 

5.2.4 Åldersaspekten  

Resultatet visar att en majoritet, oavsett åldersgrupp, uppfattar materiell belöning som hög (se 

Tabell 6). Dessutom påvisas att medelålders och äldre anställda uppfattade högre ansträngning, 

medan yngre uppfattade lägre ansträngning i arbetet, Chi 2 (2)=14,37, p=0,001. 

Åldersgrupperna visar ett samlat resultat angående den sociala belöningen, där skillnaden även 

i denna frågeställning är stor mellan upplevelsen av hur hög eller låg belöningen uppfattas. 

Detta innebär att majoriteten av respondenterna ansåg att deras arbete inte var hotat eller att de 

förväntar sig en försämring i arbetet.  

Resultatet visar också att den psykologiska belöningen upplevs som hög av både den yngre och 

äldre åldersgruppen, medan medelgruppen upplever den som låg. Även om det inte finns någon 

signifikans, så visas en tendens till samband, Chi2 (2)=5,36, p=0,069.  
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Tabell 6. Tabellen visa ålder i förhållande till ansträngning och belöningsområdena. (n=119). 

 
 

5.3 Sambandsmått mellan ansträngning och de tre belöningsområdena 

Nedan visas tabeller över de olika belöningsområdena samt ansträngning och eventuella 

samband.  

Tabell 7. Tabellen visar sambandsmått mellan ansträngning och materiell belöning. (n=119). 

 

Resultatet visar en negativ korrelation mellan ansträngning och materiell belöning. Det innebär 

att det är höga värden på ena variabeln, och låga på den andra. Vidare innebär det även att om 

ansträngningen är hög, är den materiella belöningen liten och även motsatt, om då 

ansträngningen är låg, är den materiella belöningen hög. Korrelationen är svag vilket tyder på 

att det inte finns något linjärt samband mellan ansträngning och materiell belöning. Resultatet 

visar ingen signifikans då signifikansnivån är över 0,05. R(119) = ,936, P=-,008. 

Tabell 8. Tabellen visar sambandsmått mellan ansträngning och psykologisk belöning. 

(n=119). 

 

Resultatet visar en negativ korrelation mellan ansträngning och den psykologiska belöningen. 

Korrelationen är svag, vilket innebär att det inte finns något samband. Ansträngning och 

psykologisk belöning är signifikant, vilket innebär att vi kan utgå med 95 % säkerhet att det 

finns ett samband mellan de båda variablerna. R(119) = ,003, P=-,275. 
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Tabell 9. Tabellen visar sambandsmått mellan ansträngning och social belöning. (n=119). 

 

Resultatet visar en positiv korrelation mellan ansträngning och social belöning. Korrelationen 

är svag, vilket innebär att det inte finns något samband. Resultatet visar ingen signifikans mellan 

ansträngning och social belöning, då signifikansnivån är över 0.05. R(119) = ,130, P=,145. 

 

5.4 Övriga relevanta resultat 

Utöver de resultat som presenterats framkom andra intressanta resultat, som vi väljer att 

presentera här. Det första resultat behandlar antal arbetade år inom organisationen och hur de 

upplever ansträngningen i sitt arbete.  

Resultatet visar att de som arbetat i organisationen mer än 10 år, upplever ansträngningen i 

arbetet som hög. De respondenter som arbetat kortare tid upplever den som låg. Chi 2 (1)=5,27, 

p=0,022 (se Tabell 7). 

Tabell 10. Tabellen visar respondenternas antal arbetade år inom organisationen och ansträngning. 

(n=119).  

 

Ytterligare ett resultat som kan anses vara relevant i undersökningen är frågan som behandlar 

respondenternas utbildningsnivå och den upplevda ansträngningen i arbetet. En majoritet av 

låg- och medelutbildade uppfattade ansträngningen i arbetet som hög, medan en minoritet 

delade den samma uppfattningen (se Tabell 8).  

Resultaten visar att det framförallt är de låg- och medelutbildade som uppfattar hög social 

belöning, medan de med högre utbildning uppfattar lägre social belöning, Chi2 (2)=6,24, 

p=0,044. (Se vidare Tabell 8).   

Resultaten ovan har presenterats då de visar en signifikans och är av betydelse för 

organisationen. Dessa resultat kommer inte att analyseras då våra hypoteser inte behandlar 

dessa frågor eller demografiska variabler.  

Tabell 11. Tabellen visar respondenternas utbildningsnivå, ansträngning samt social belöning. 

(n=119). 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning och valda teorier samt 

de ställda hypoteserna. Syftet kommer också att besvaras tillsammans med en slutsats.   

6.1 Ansträngning  

Ansträngning- och belöningsmodellen fokuserar på samband mellan utförd ansträngning och 

mottagna belöningar. Ömsesidigheten mellan dessa två är de som definierar utförandet av 

arbetsuppgifterna i utbyte mot belöningar av olika former. Om anställda upplever en instabilitet 

mellan den utförda ansträngningen och den förväntade belöningen, det vill säga att belöningen 

inte motsvarar den anställdas förväntning, kan det skapa stress och mindre engagemang hos den 

anställda (Siegrist, 2006). Det kan även bidra till negativa hälsoeffekter hos de anställda 

(Siegrist, 2008). Enligt den valda teorin finns ett samband mellan ansträngning och belöning. 

Resultatet från den genomförda undersökningen visar att majoriteten av respondenterna 

upplever att ansträngningen är högre, även om fördelning är jämn mellan hög och låg 

ansträngning. Frågorna i enkäten som behandlar ansträngning är faktorer som; arbetsbelastning, 

de anställda blir avbrutna eller störda i arbetet och att upplevelsen av tidspress blivit mer eller 

mindre påtaglig. Resultatet i undersökning går i linje med teorin och Siegrists (1996) modell. 

Tidigare forskning påvisade att heltidsanställda är mer engagerade och involverade i sitt arbete 

än vad deltidsanställda är. En anledning till detta menar Thorsteinson (2003) kan vara att 

deltidsanställda valt denna anställningsform, på grund av privatliv eller annan form av 

sysselsättning vid sidan om arbetet, exempelvis studier. Detta kan vara en förklarade orsak till 

engagemanget, och att deltidsanställda är mindre delaktiga i sina arbeten, inte på grund av att 

arbetet saknar utmaning eller tillfredställelse (Thorsteinson, 2003). Resultatet visar att heltids- 

(mer än 36,4 h/vecka) och deltidsanställda har liknande upplevelser om ansträngningen i 

arbetet. Dock visar resultatet att de som är deltidsanställda upplever ansträngningen som högre 

än de som arbetar heltid. Med hjälp av den tidigare forskningen av Thorsteinson (2003) anser 

vi detta kan vara en förklarande orsak till att ansträngningen upplevs högre, då deras 

engagemang kan vara lägre. Detta eftersom de spenderar mindre tid i organisationen och inte 

har någon helhetsbild av arbetet.  

Tidigare forskning påvisar att belöningar i olika former påverkar de anställdas engagemang, 

produktivitet samt prestationsförmåga (Linz, 2004). Resultatet gällande kön i förhållande till 

ansträngning visar att män upplever ansträngningen lägre, än vad kvinnorna upplever den. En 

anledning till de kvinnliga respondenternas upplevelse kring ansträngningen är högre, kan bero 

på brist av upplevd belöning från organisationen, vilket teorin stärker.  

I undersökningen som utförts är individerna indelade i åldersgrupper, för att kunna ge en 

översikt över vad de olika åldrarna anser om ansträngning i arbetet. Enligt indelningen tillhör 

16-25 år den yngre åldersgruppen, 26-45 år tillhör åldersgruppen medel. Den äldre 

åldersgruppen består av 46-65 år. Vad gäller ålder och ansträngning så upplever den yngre 

åldersgruppen att ansträngningen i arbetet är låg, då ca 70 % av respondenterna delade denna 

uppfattning. De som upplever ansträngning vara högst är de som tillhör åldersgruppen medel. 

De anställda som tillhör åldersgruppen äldst anser att ansträngningen är hög, men inte i så stor 

utsträckning som medel. En förklarande orsak till detta resultat anser vi skulle kunna vara 

naturens lag, det vill säga att individers fysiska förmåga och form kan ha betydelse för arbetet. 

Anställda som tillhör åldersgruppen yngre kan uppleva att ansträngningen är lägre, då arbetet 

som utförs kan innefatta fysisk ansträngning. Resultatet i undersökningen gällande ålder 

kopplat till ansträngning visade en stark signifikans. Detta visar att det finns ett samband mellan 

upplevelsen om ansträngning i arbetet och ålder enligt den genomförda undersökningen.   
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6.2 Materiell belöning 

En grundläggande faktor för att belöningssystem inom en organisation ska få förväntad effekt, 

är att de anställda får kunskap om vad de behöver prestera för att motta belöningen. Detsamma 

gäller tydlighet från ledningen, både vad gäller prestation och belöning. Det är då större chans 

att de anställda upplever samband mellan ansträngning och belöning (Smitt et. al, 2002). Enligt 

Siegrist (1996) består stressiga arbeten av hög ansträngning utan tillräcklig belöning, då i form 

av lön eller befordran. Resultatet av undersökningen indikerar på samband mellan ansträngning 

och materiell belöning, då majoriteten av de anställda upplevde materiell belöning som hög. 

Detta innebär att den materiella belöningen motsvarar den ansträngning som utförs även om det 

statistiska sambandet ej erhölls i resultatet. Detta anser vi vara på grund av att andra faktorer 

kan spela in, så som avtal angående lön och organisationens struktur då den är platt.   

Smitt (et. al 2002) menar att respondenterna ska kunna relatera belöningen till den utförda 

prestationen. Tidigare forskning visar att deltidsanställda i större utsträckning har ett större 

missnöje med materiell och social belöning, då i form av lön samt arbetssäkerhet (Giannikis & 

Mihail, 2011). Ytterligare forskning visar att heltidsanställda är mer nöjda med materiell 

belöningen, så som lön och möjligheter till avancemang (Thorsteinson, 2003). Resultatet visar 

att oavsett anställningsform så finns en upplevelse av att den materiella belöningen är hög. Dock 

upplever de som arbetar heltid i större utsträckning en högre materiell belöning. En anledning 

till detta skulle kunna vara att belöningar delas ut i samband med utförda ansträngningar, vilket 

innebär en snabb återkoppling från organisationen till de anställda. Detta stärks av den tidigare 

forskningen av Smitt (et. al, 2002). Den tidigare forskningen av Giannikis & Mihail (2011) och 

Thorsteinson (2003) stärker att anställningsformen kan ha inverkan på upplevelsen av materiell 

belöning. En anledning till att det upplevs olika och att det finns ett samband kan vara att 

respondenterna spenderar olika mycket tid i organisationen, samt kan arbeta vid olika tillfällen. 

Deltidsanställda kan alltså riskera att missa utdelningen av en materiell belöning av icke-

ekonomiskt slag exempelvis en gåva, då den kan vara tillfällig just den dagen.  

Enligt Smitts (et. al 2002) studie visar att möjlighet till motion och friskvård har positiv 

inverkan på de anställda. Ytterligare en faktor kan vara materiella belöningssystem, då de kan 

påverka de anställdas beteende och engagemang, vilket kan leda till en bättre 

organisationskultur. Belöningssystem som påvisar en instabilitet motverkar istället sitt syfte 

och bidrar till missnöje (Smitt et. al, 2002). Belöningssystemet är viktigt för att skapa och 

förstärka en vi-anda i organisationen. Då de anställda upplever denna belöning som hög, kan 

en stor teamkänsla infinna sig i organisationen. Enligt Smitt (et. al, 2002) är ekonomisk 

belöning en materiell belöning, vilket kan betyda att de anställda anser att de har en rimlig lön 

och överlag är nöjda med den materiella belöning som organisationen utdelar. Belöningar kan 

vara viktiga för att organisationen ska vara attraktiv arbetsplats (Smitt et. al, 2002). Resultatet 

visar att respondenterna, oberoende av faktorerna anställningsform, kön och ålder anser att den 

materiella belöningen är hög. Faktorer som kan ha påverkat resultatet kan vara att 

organisationen erbjuder exempelvis friskvårdsbidrag samt har ett gym som kan nyttjas. Den 

genomförda undersökningen visar också att män och kvinnors upplevelse av materiell belöning 

är lik, och uppfattningen är hög. Detta anser vi tyder på att organisationens belöningssystem 

kring den materiella belöningen fungerar bra och att de anställda uppskattar den. Resultatet är 

i linje med den tidigare forskningen.  

Tidigare forskning påvisade att upplevelsen av ekonomisk belöning ökar i takt med åldern, där 

de yngre deltagarna i studien rapporterades mindre nöjda med materiell belöning. Samma studie 

visade att de äldre deltagarna är mer nöjda med denna belöning (von Bonsdorff, 2011). 

Undersökningen visar ett resultat där de olika åldersgrupperna anser att den materiella 

belöningen är hög. Utmärkande är den yngre åldersgruppen som upplever den som högst. Då 
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de anställda som tillhör den yngre åldersgruppen inte har arbetat i organisationen under en 

längre period, kan detta påverka deras upplevelse av den materiella belöningen. Detta kan vara 

en förklarande faktor till just det resultatet. Resultatet från den genomförda undersökningen 

skiljer sig från von Bonsdorffs (2011) tidigare forskning, där resultatet visade att den äldre 

åldersgruppen i större utsträckning var mer nöjda med ekonomisk belöning. Detta skulle kunna 

bero på vilken bransch undersökningen genomförts i. Olika branscher kan ha olika normer, 

exempel lön- och förmånsmässigt, vilket kan vara en förklaring till att resultatet skiljer sig från 

tidigare forskning.  

Teorin beskriver att upplevelsen av låg belöning kan vara betydande för de anställda, då det kan 

innebära att det finns få möjligheter till befordran, utökning av ansvar och 

utvecklingsmöjligheter eller att upplevelsen av den materiella belöning generellt är låg 

(Siegrist, 1996). Resultatet i den genomförda undersökningen visar att respondenterna i 

organisationen upplever en hög materiell belöning. Detta kan med hjälp av Siegrists (1996) 

modell påvisa att ett samband finns mellan materiell belöning och ansträngning, då vi tror att 

organisationen erbjuder sina anställda den materiella belöning som efterfrågas. Dock erhölls 

inga statistiska samband, vilket kan bero på andra faktorer.  

6.3 Psykologisk belöning 

Grundprincipen i Siegrists (1996) modell är att en ansträngning ska motsvara en belöning. Om 

belöningen inte motsvarar den utförda ansträngningen, behöver inte det påverka engagemanget 

hos den anställda. Detta på grund av att en anställd upplever en större risk genom att vara mindre 

engagerad gentemot vad som sker om denne mottar en liten belöning. Det innebär att en anställd 

känner att belöningen inte mottas direkt efter utförd ansträngning, så kommer inte 

engagemanget att förändras. Detta då förväntan fortfarande finns om att belöningen mottas vid 

ett senare tillfälle (Siegrist, 1996). Undersökningen visar att respondenterna generellt upplever 

att ansträngning är hög, samt att den psykologiska belöningen också är hög. Detta indikerar att 

det finns samband mellan dessa två, då de utförda ansträngningarna går i linje med vad som 

mottas i belöningar och går i enlighet med teorin. Detsamma visar även det statistiska 

sambandet. Dock så är det fortfarande ett stort antal respondenter som upplever den 

psykologiska belöningen som låg, vilket kan betyda att belöningen inte motsvarar deras 

förväntning. I enlighet med Siegrists (1996) modell skulle en anledning till resultatet kunna 

vara brist av feedback och stöd i arbetet.  

Tidigare forskning påvisade att deltidsanställda i större utsträckning än heltidsanställda, 

upplever större arbetstillfredsställelse när de mottar belöningar som beröm och erkännande, 

samt möjlighet till att utvecklas inom arbetet (Giannikis & Mihail, 2011). Resultatet i 

undersökningen visar att heltidsanställda anser den psykologiska belöningen vara hög. 

Respondenterna som arbetar deltid har en delad uppfattning, där hälften anser den vara hög och 

resterande anser att den vara låg. Till skillnad från den tidigare forskningen, så är de som arbetar 

heltid i större utsträckning mer nöjda med denna belöning än de respondenter som arbetar 

deltid. Detta innebär även att hälften av de som arbetar deltid är mindre nöjda, vilket inte 

stämmer överens med Giannikis & Mihails (2011) tidigare forskning. En förklarande orsak till 

resultatet kan vara att organisationen ger erkännande och feedback, dock inte i tillräcklig 

utsträckning.  

Annan tidigare forskning som undersökt kön och psykologisk belöning påvisade att en 

organisation som visar tacksamhet och uppskattning för utförd ansträngning inte visade någon 

skillnad av välbefinnande hos något av könen. Dock visade samma forskning att både män och 

kvinnor reagerar positivt vid beröm och uppskattning (Ross & Mirowsky, 1996). Resultatet i 

den genomförda undersökningen visar att skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse 
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gällande den psykologiska belöningen inte var särskilt stor, vilket är i enlighet med den tidigare 

forskningen. Dock upplever de manliga respondenterna denna belöning som något högre än de 

kvinnliga respondenterna, vilket vi tror kan bero på att antalet män som deltog i undersökningen 

var färre. Detta då vi tror att färre antal män arbetade de dagar undersökningen utfördes. 

Siegrist (2006) menar att anställda som upplever en låg och bristfällig belöning kan medföra en 

känsla av besvikelse och frustration (Siegrist, 2006). Resultatet visar att den psykologiska 

belöningen upplevs som hög av respondenterna. Detta kan ge indikationer på att de anställda 

upplever att de får feedback och att samhörighet främjas. Resultat visar även att en del 

respondenter upplever belöningen som låg, vilket kan innebära att de upplever att den saknas 

och eller behöver förbättras. Vi anser att en anledning till att den psykologiska belöningen 

uppfattas som både hög och låg kan vara organisationsstorleken eller avdelningsstorleken. 

Organisationen är stor, vilket kan göra det svårt att nå ut till de anställda och se till att alla får 

individuell feedback. Avdelningsstorleken kan även vara en förklarande orsak enligt oss, då en 

del avdelningar har ett stort antal medarbetare i förhållande till antalet ledare.  

Tidigare forskning som utförts av Linz (2004) hävdade att feedback och uppskattning är bra 

sätt att öka de anställdas engagemang i arbetet. En god psykosocial arbetsmiljö skapar en bra 

anställning och kan öka kvalitéten i arbetet (Siegrist, 2006). Annan forskning har påvisat att 

äldre åldersgrupper hade större behov av erkännande och uppskattning (von Bonsdorff, 2011). 

Resultatet i undersökningen visar att åldersgrupperna yngre och äldre upplever denna belöning 

som hög, medan åldersgruppen medel upplever den som låg. Resultatet stämmer överens med 

den tidigare forskningen gällande åldersgruppen äldre, då den upplevs som hög. Med hjälp av 

Linz (2004) och Siegrist (2006) kan vi utgå från att åldersgruppen medel i större utsträckning 

saknar psykologisk belöning eller önskar mer av den, i enlighet med tidigare forskning. De 

andra två åldersgrupperna visar ett högre resultat, vilket kan betyda att de anser att belöningen 

i större utsträckning är tillräcklig eller att kraven på den mottagna belöningen är lägre. Detta 

resultat visar en tendens till signifikans, vilket innebär att slumpen kan ha påverkat resultatet.   

6.4 Social belöning  

Siegrist (2006) menar att otrygga arbeten kännetecknas av låg nivå av arbetssäkerhet och låg 

kontroll av arbetsvillkoren från organisationens sida. Dessa arbeten innehåller även 

oregelbundna arbetstider och flexibla arbetsförhållanden. Med tanke på dessa faktorer är de 

sociala belöningarna viktiga menar Siegrist (2006). Detta medför även att ansträngningen som 

utförs inom arbetet, också är en del av det sociala utbyte som ges i form av belöning (Siegrist, 

1996). Undersökningen som genomförts har liknande arbetsförhållanden som beskrivs enligt 

Siegrist (2006), vilket understryker den sociala belöningens betydelse och relevans för de 

anställda. Undersökningen visar att den sociala belöningen upplevs vara högst av de olika 

belöningsområdena. Då den sociala belöningen anses vara hög, kan resultatet med hjälp av 

teorin indikera att respondenterna uppfattar sin arbetssituation som säker och trygg.  

Thorsteinson (2003) menar att heltidsanställda på grund av att de spenderar mer tid på 

arbetsplatsen upplever den sociala belöningen som högre, än vad en deltidsanställd gör. 

Undersökningen som genomförts visar att oavsett anställningsform upplevs den sociala 

belöningen som hög. Resultatet visar även att heltidsanställda upplever den som högre, vilket 

är i enlighet med tidigare forskning. Vi anser även att detta kan förklaras genom att 

heltidsanställda kan ha ett större engagemang och mer kunskap, då tiden de spenderar på 

arbetsplatsen kan ge en större helhetsbild över vad som sker inom organisationen.  

Tidigare forskning gällande kön och social belöning visade att män och kvinnor har liknande 

upplevelse. Samma resultat visades kring arbetskvalitén, där män och kvinnor inte skiljde sig 

åt i uppfattning (Ross & Mirowsky, 1996). Tidigare forskning visade att betydelsen av vad som 
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utdelas som belöning spelar roll, beroende på om det är en man eller kvinna som mottar 

belöningen (Linz, 2004). Resultatet från undersökningen visar att oavsett respondenternas kön 

så upplevdes den sociala belöningen som hög, även om kvinnor i större utsträckning anser den 

vara högre. Med hjälp av Linz (2004) anser vi att detta kan vara en förklaring till att de kvinnliga 

respondenterna upplever denna belöning som högre, då samma sociala belöning kan vara av 

olika betydelse beroende av kön och individuella behov.  

Tidigare forskning visade att äldre värdesatte flexibla arbetsscheman och arbetssäkerhet högt 

inom arbetet (von Bonsdorff, 2011). Siegrists (2006) menar att anställdas hälsa och 

välbefinnande och kan påverka de anställda möjlighet att kunna arbeta i flera år. Vårt resultat 

visar att åldersgrupperna medel och äldre upplever denna belöning vara högre, än vad den yngre 

åldersgruppen anser. Detta går i linje med tidigare forskning, då organisationen har flexibla 

arbetsscheman eftersom öppettiderna bestämmer arbetstiderna för respondenterna. Vidare visar 

resultatet från den genomförda undersökningen inga direkta skillnader mellan de olika 

åldersgrupperna, däremot visar det att upplevelsen av denna belöning generellt är hög. Det kan 

indikera att organisationen erbjuder en bra kvalitét i arbetet och anställda upplever bra 

arbetsförhållanden. Resultatet överensstämmer med den tidigare forskningen och teorin.   

6.5 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att studera ansträngning och belöningsområden inom en 

organisation med hjälp av Siegrists (1996) modell. Genom att ha utfört en enkätundersökning 

har resultat och analys kunnat genomföras. Resultat och analys visar att de olika 

belöningsområdena generellt upplevdes som höga av majoriteten. Det mest utmärkande 

belöningsområdet var den sociala belöningen, där den gemensamma uppfattningen var hög. 

Psykologisk belöning visade det lägsta resultatet av de anställdas upplevelse. Efter genomförd 

undersökning kan vi dra slutsatsen att det finns ett statistiskt samband mellan de detaljanställdas 

ansträngning och den psykologiska belöningen. De andra belöningsområdena, materiell och 

social visar endast en tendens till statistiska samband. Detta tror vi kan bero på att andra faktorer 

som kan vara orsaken till resultatet och då inte tas med i frågorna. Frågorna är mer breda och 

inte då inte djupa, vilket även kan ses som en orsak till att resultatet inte påvisar fler samband. 

Siegrist (1996) visar samband i sina undersökningar samt i sin modell mellan 

belöningsområdena och den utförda ansträngningen, i motsättning till vår undersökning där 

endast psykologisk belöning visade ett signifikant samband. Detta kan bero på att när 

ansträngningen ökar, så behöver även den psykologiska belöningen öka. Detta anser vi sker 

bland de andra, då de påvisar ett högre resultat medan den psykologiska belöningen inte ökar. 

Vi anser att syftet uppfyllts då hypoteserna testats och besvarats med hjälp av Siegrists (1996) 

modell. Den tidigare forskningen av Kinman & Jones (2008) samt Leineweber (et. at, 2010), 

som också använt sig av Siegrists (1996) teori, påvisade samband mellan ansträngning och 

belöning vilket till större delen går i enlighet med vår undersökning.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultat och val av metod. Vidare kommer även egna 

reflektioner och arbetsvetenskapligt bidrag samt framtida forskning diskuteras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av den genomförda undersökningen påvisar ett visst samband mellan de 

ansträngningar som utförs och de belöningar som mottas, dock endast statistisk mellan 

ansträngning och den psykologiska belöningen. Majoriteten av respondenterna anser att 

ansträngningen som utförs i arbetet är hög. Upplevelsen av de olika belöningsområdena visades 

också vara höga. En bidragande faktor som kan ha påverkat resultatet är de demografiska 

variablerna där antalet kvinnor, ålder och heltid- och deltidsanställda kunde varit jämnare 

fördelat. Då organisationen är påverkad av säsong, kan resultatet blivit annorlunda om 

undersökningen genomförts under högsäsong, vilket är sommartid och högtider. Det är då fler 

anställda som arbetar och organisationen har ett högre besöksantal, vilket kan påverka hur 

ansträngningen och belöningarna upplevs av de anställda. 

Tidigare forskning visar att materiell belöning är en viktig faktor för de anställda, då den 

tillfredsställer ett av de viktigaste behoven (Wiley 2011). Detta stärks av Stringer et. al, (2011) 

som menar att om anställda får en lön som motsvarar förväntningarna, kan detta öka deras 

ansträngning och arbetsinsats. Den genomförda undersökningen handlar om upplevelsen av de 

olika belöningsområdena inom en organisation och om de upplevs höga eller låga i förhållande 

till den utförda ansträngningen. Den visar inte vilket av de olika belöningsområdena som de 

anställda anser vara viktigast, utan bara i vilken utsträckning de upplevs höga eller låga. 

Anledningen till detta är valet av metod, då frågorna inte kunde utvecklas eller följdfrågor 

kunde ställas. Däremot visar resultatet att materiell belöning generellt uppfattas som hög, trots 

det positiva resultat så är det fortfarande anställda som upplever den som låg. Det innebär att 

de anställda skulle kunna öka sin arbetsinsats om de upplevde den materiella belöningen som 

högre. Det är dock inte enbart den materiella belöningen som kan påverka den upplevda 

ansträngningen hos en anställd. Andra viktiga faktorer är trivsel och en god sammanhållning 

inom en organisation (Balbuena Aguenza & Puad Mat Som, 2012). Resultatet visar att den 

sociala belöningen upplevdes som högst, vilket kan betyda att de anställda utför en bra 

arbetsinsats, även om upplevelsen kring resterande belöningar inte motsvarar deras 

ansträngning. Tidigare forskning gällande psykologisk belöning menar att erkännande och 

beröm kan påverka och stärka ett beteende, och kan genom det skapa högpresterande anställda 

(Wiley, 1997). Resultatet visar att upplevelsen av den psykologiska belöningen är fördelad jämt 

mellan hög och låg och är även den belöning som resultatet visades vara lägst. En förklarande 

orsak kan vara att de anställda är i större behov av mer feedback, personlig kontakt med ledare 

och ansvariga, då det kan påverka och stärka de anställdas beteende.  

Den valda teorin i undersökningen har utgångspunkt i Siegrists (1996) ansträngning- och 

belöningsmodell. Med hjälp av den validerade enkäten och modellen har vi kunnat dra 

paralleller mellan teori och resultatet. Kunskap om organisationen var innan den genomförda 

studien liten, men vi hade på omväg hört att de var duktiga på att ta hand om de anställda och 

hade mycket väl fungerande belöningssystem. Detta väckte ett intresse, vilket även är 

anledningen till att utgångspunkten varit Siegrists (1996) modell. Då ämnet ansträngning- och 

belöning är det studien fokuserat på, så inkluderades annan teori om de olika 

belöningsområdena. Vi anser att den genomförda studien är tillförlitlig, då den uppfyller sitt 

syfte och testat genom hypoteser. Bortfallet i undersökningen är även lågt, vilket vi också anser 

vara en förklaring till att reliabiliteten och validiteten är hög. Det som skulle kunna vara ett hot 

mot trovärdigheten är att undersökningens resultat kan vara svår att upprepa. Detta för att de 



26 
 

anställdas upplevelse är subjektiv och individuell, och även på grund av att organisationen är 

utmärkande i sitt slag samt att belöningssystem inom denna bransch kan se olika ut.  

7.2 Metodval 

Undersökningen som genomförts har varit kvantitativ och bidragit till empiriska siffror som vi 

kunnat mäta och analysera genom SPSS. Dock anser vi att det kan vara svårt att mäta en 

ansträngning och belöning, då dessa upplevelser är subjektiva och individuella. Då för att en 

ansträngning eller belöning som anses vara hög av person A, kan upplevas som låg av person 

B. Enkäten är utformad till att mäta ansträngningar, men då frågorna endast berör några faktorer 

som gäller ansträngning, kan det skapa problem att hitta djup i undersökningen. Denscombe 

(2016) menar att en kvalitativ studie är ett bättre alternativ för en djupare studie. Det kan även 

vara svårt att undersöka vad som faktiskt upplevs vara en hög ansträngning av samma 

anledning. Däremot anser vi att enkätundersökningen istället bidragit till en bredare 

undersökning med fler deltagare, vilket även Ejlertsson (2014) stärker.  

Den använda enkäten består av fyra svarsalternativ. Resultatet skulle möjligen kunna bli 

annorlunda om den istället bestod av fem alternativ. När svaren från enkäten lades in i 

programmet kunde vi se en del respondenter som satt kryss mellan två alternativ. Dessa 

svarsalternativ benämndes som ”uppgift saknas”, vilket skapats som ett extra alternativ i SPSS. 

Det medförde att svaret registrerades men inte påverkade resultatet. Anledningen till att några 

respondenter kryssade mellan två alternativ, tror vi kan bero på att upplevelsen är delad. Därför 

anser vi att ett ytterligare alternativ borde funnits. Vi valde att behålla utformningen av enkäten, 

då den ena delen är validerad och tidigare testad av Leineweber (et. al, 2010). De fyra 

svarsalternativen gav oss dock möjligheten att slå de samman och skapa kategorier, som 

benämndes hög respektive låg. Detta anser vi ge oss en bättre indikation på hur upplevelsen 

faktiskt är i förhållande till ansträngning och om det finns samband med de olika 

belöningsområdena. Vissa frågor i enkäten kunde uppfattas som svårtolkade samt att det inte 

gav användbar empiri. Frågornas utformning ger inte möjlighet till ett djupare svar, vilket kan 

ses som en svaghet i undersökningen. Urvalsmetoden som användes kan i efterhand ses som en 

effektiv metod som bidrog till lågt bortfall. Detta var också avsikten när metodvalet gjordes. 

Resultatet kunde med hjälp av stickprovsurval blivit generaliserbart över en hel population, 

vilket den genomförda undersökningen inte kan.  

De etiska principerna som ska tas hänsyn till i forskning anser vi är uppfyllda. Detta genom att 

respondenterna blivit informerade om studien och dess syfte samt att deltagandet i studien är 

frivilligt och konfidentiellt. Vi har även tagit hänsyn till samtyckeskravet, då respondenterna 

kunnat avbryta utan konsekvenser under hela processens gång. Gällande konfidenstialiteten så 

fanns inga frågor i enkäten som angav detaljerade personuppgifter, vilket utgör anledningen till 

att kravet är uppfyllt. Den insamlade empirin har endast presenterats i resultatet och kommer 

inte att användas i ett icke vetenskapligt syfte annat än till studiens ändamål.  

7.3 Egna reflektioner  

Vi anser att studien har bidragit till en större förståelse om anställdas upplevelse av ansträngning 

och de olika belöningsområden samt samband mellan dessa och ytterligare faktorer som ålder, 

kön och anställningsform. Efter genomförd undersökning är förhoppning att studien kan ge 

organisationen en inblick i anställdas upplevelse samt vad som fungerar och vad som kan 

förbättras. Resultatet som framkommit genom undersökningen har enligt oss varit till större 

delen förväntat, då organisationen gett ett positivt intryck och uppfattning i sin helhet.  

En annan reflektion som uppkommit under studiens gång är svårigheten som organisationen 

står inför gällande sambandet mellan ansträngning och de olika belöningsområdena. 
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Svårigheten för organisationen blir att kunna tillgodose varje individs behov och tillfredsställda 

deras förväntning om vad en bra belöning är, då detta är en individuell och subjektiv 

uppfattning. Värt att nämna är även det stora antal respondenter som upplever belöningarna 

som lågt, vilket vi anser är något organisationen skulle kunna förändra och förbättra. Detta 

genom att exempelvis ha fler ledare per anställd, för att då öka möjligheten för psykologisk 

belöning. Detta kan ge möjligheten till mer feedback och en närmare relation med ledaren. 

Då undersökningen genomförts inom en specifik bransch, kan det vara svårt att få liknande 

resultat i andra branscher. Detta då respondenterna har daglig kontakt med kunder i sitt arbete. 

Det gäller även frågan ”jag blir ofta störd och avbruten i mitt arbete”, som vi anser har större 

relevans i undersökningen, då övriga branscher möjligen inte har kontakt med kunder på daglig 

basis.    

7.4 Arbetsvetenskapligt bidrag 

Genom studien önskar vi att bidra med psykologiska aspekter till arbetsvetenskapen. Detta 

genom utökad kunskap om mänskligt beteende och upplevelser som kan knytas till 

arbetsvetenskapen. Den genomförda undersökningen kan bidra med kunskap i arbetslivet, då 

förståelsen kring belöningsområdena och eventuella samband mellan utförd ansträngning samt 

i förhållande till faktorerna ålder, kön och anställningsform, kan vara viktig för att ha välmående 

och engagerade anställda.  

7.5 Framtida forskning 

Då undersökningen inriktat sig på samband mellan ansträngning och de olika 

belöningsområdena anser vi att intressant forskning i framtiden kan vara att inkludera 

motivationsaspekten. Då genom att utöka enkäten med frågor som berör motivation kopplat till 

ansträngning- och belöningsmodellen. För att få en djupare undersökning och förståelse anser 

vi att komplettering med intervjuer kan vara ett förslag till framtida forskning. De demografiska 

variablerna som togs upp i övriga relevanta resultat, behandlar ansträngning och belöning, 

kopplat till antal arbetade år och utbildning. Detta kan även vara intressant att undersöka 

ytterligare, då signifikanta resultat visades. För att få fram ytterligare resultat som 

organisationen kan ha nytta av, kan det vara av intresse att genomföra undersökningen under 

högsäsong samt lågsäsong då upplevelsen kan vara annorlunda.  
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Bilaga 1.  

Hej!  

 

Vi är två studenter från Halmstad Högskola, Emelie Lundkrantz och Louise 

Malmström, som skriver vårt examensarbete inom programmet 

Arbetsvetenskap. Vi har fått möjligheten att utföra vårt arbete här på Gekås som 

kommer ha inriktning motivation hos er anställda och undersöka mer kring just 

motivationsfaktorer och vad som bidrar till motivation.  

Vi kommer att utföra undersökning med enkäter där vi ställer några frågor som 

behandlar ämnet och skulle uppskatta om du tog dig tiden att besvara den. När 

den är ifylld kan du ge den till oss eller lämna i lådan märkt ”enkät Halmstad 

Högskola, Emelie & Louise”. Ditt deltagande är frivilligt, du är anonym och all 

information kommer att behandlas konfidentiellt samt endast användas för 

studiens ändamål.   

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss, vi är på 

plats 6:e och 7:e april.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie & Louise   
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Tack för din medverkan!   

Emelie & Louise  
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