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Sammanfattning 

Titel: En studie om hur motivationen hos medarbetarna i organisationen påverkas av 
företagsledningens belöningar 

Ämne/kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning verksamhetsstyrning och finansiering 

Författare: Anton Christiansen, Malin Johansson och Sabina Persson 

Handledare: Sven-Olof Collin 

Nyckelord: Belöning, motivation, agentteori, organizational justice och tournament theory 

Bakgrund: I media har det debatterats om huruvida belöningar i form av bonusar till 
företagsledningen är befogade då företaget går dåligt om man istället för att belöna ledningen 
kunnat behålla fler anställda. Debatterna har fokuserat på personerna som har valt att ta emot 
belöningar, inte vad belöningarna är till för att medföra i organisationen. Detta är bakgrunden 
till att vi vill undersöka hur företagsledningens belöningar kan påverka övriga medarbetare i 
organisationen. Vår problemformulering är följande; hur påverkar företagsledningens 
belöningar motivationen hos medarbetarna i organisationen? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att vi vill se vilket sambandet är mellan ledningens 
belöningar och motivationen hos medarbetarna i organisationen.  

Empirisk Metod: Vi har valt en kvantitativ ansats och genomfört en enkätundersökning för 
att ta reda på hur företagsledningens belöningar påverkar motivationen hos medarbetarna i 
organisationen. Enkäten skickade vi till individer med någon form av chefsposition i 
medelstora och stora noterade publika aktiebolag inom olika branscher.  

Slutsatser: Beroende av vad medarbetaren har för förutsättningar, såsom ålder, tid på samma 
tjänst, befattning och om man har befordrats, så kan vi acceptera eller förkasta vår hypotes att 
motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar. Vi kan av vår 
undersökning dra slutsatsen att ålder och befattning påverkar huruvida ledningens belöningar 
uppfattas som rättvisa eller orättvisa.  
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Kapitel 1: Inledning 
	  

Vi inleder detta kapitel med att förklara varför vi valt att skriva om belöningssystem till 
ledningen. Sedan kommer vi att presentera de teorier som är relevanta i vår studie med tanke 
på att vi vill ta reda på hur medarbetarna i organisationen påverkas av att företagsledningen 
får belöningar. Därefter redovisar vi uppsatsens disposition. 

	  

1.1 Problembakgrund 
I media har det under de senaste åren diskuterats om företag som betalar stora summor i 
bonus till företagsledningen samtidigt som de måste säga upp anställda för att nå lönsamhet. 
Det har lett till en debatt om huruvida belöningssystem i form av bonusar är befogade då 
företaget går dåligt och man istället för att belöna ledningen kunnat behålla fler anställda. 
Medias uppmärksamhet kring detta har lett till ett ökat intresse bland allmänheten.   

Det typiska belöningssystemet består av baslön, förmåner, rörlig lön, långsiktigt incitament 
(LTI) och en pensionslösning” (Smitt et al. 2004, s.228), men det finns olika former av 
morötter att ge till anställda. Morötter i form av t.ex. beröm, kompetensutveckling, en trevlig 
arbetsmiljö, att känna delaktighet m.m. är saker som enligt Fredriksson (2005) kan ge minst 
lika bra effekt som bonusar på ett mindre förpliktigande sätt. 

Forskarna Nils-Göran Olve och Carl-Johan Petri skriver i en artikel i Dagens Industri den 25 
februari 2003 att företagsledningen borde belönas mer när det går dåligt för företaget än när 
det går bra. Björn Wahlroos är en företagsledare som anser att debatten om bonusar är 
överdriven. Han menar att ”..en del av kompensationen för företagsledningen får vara rörlig 
beroende på hur det går för företaget. Går det bra kan man betala lite mer och går det mindre 
bra kan man betala lite mindre.” (Svenska Dagbladet 1 december 2009) Thomas Östros (S) är 
ekonomisk politisk talesperson. Han tycker att bankernas bonusar strider mot vad som kan 
anses vara samhällsekonomiskt sunt. ”Vi är öppna för att se över möjligheten att helt förbjuda 
bonusar.” (Dagens Nyheter 29 januari 2010) 

Enligt Hijazi och Bhatti (2007) beror belöningssystemets storlek på organisationens storlek. 
Ju fler olika chefsnivåer desto högre blir belöningen i den absoluta toppen. Antal nivåer i 
hierarkin i organisationen skapar då en motivation i organisationen att uppnå en högre nivå 
och därmed en större belöning.  

Syftet med belöningssystem är att få medarbetarna i organisationen till att förstå vad 
företagets vision är och varför, för att det på så sätt ska få medarbetarna motiverade att 
prestera bättre. (Wiscombe, 2002) 

Enligt Meyerson (1995) är företagsledningen central för företagets framgång. 
Företagsledningens handlingar påverkar effektiviteten för dem som arbetar under dem i 
organisationen, därför sprids och stärks de olika hierarkiska nivåerna. Designen av 
företagsledningens belöningssystem är därför av stor vikt för företaget. Ersättningen har inte  
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bara följder för individuella direktörers och ägares framgång utan även för hela samhällets 
slagkraft eftersom den visar vilka prestationer som belönas och vilka som bestraffas.  

Diskussionerna som har förts i media har till största delen varit kritik riktad mot personerna 
som valt att ta emot bonusar. Allmänheten har varit oförstående och tyckt att dessa pengar 
borde ha använts annorlunda. Det har inte pratats om vad belöningarna är till för att bidra med 
för organisationerna. Därför vill vi nu undersöka hur ledningarnas belöningar påverkar 
motivationen hos medarbetarna i organisationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns olika teorier om hur belöningssystem ska vara utformade. Relevant för vår studie är 
belöningssystem som berör högre delen av hierarkin i organisationen. Detta beror på att i 
kollektiva belöningssystem belönas samtliga led i hierarkin. Eftersom vi vill undersöka hur de 
lägre nivåerna i organisationen påverkas av att ledningen får belöningar är kollektiva 
belöningar inte väsentlig för vår studie. Aktuella teorier är bland annat Maslow's och 
McClelland's motivationsteorier, agentteorin, tournament theory och organizational justice.  

Maslow's motivationsteori går ut på att en person stegvis behöver uppfylla fem grundläggande 
behov för att nå målet som är självförverkligande. McClelland har med utgångspunkt från 
Maslow’s teori och den kritik som teorin har fått, utvecklat en motivationsteori som innefattar 
tre behov. De tre behoven behöver enligt honom inte uppfyllas i en specifik ordning. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

Agentteorin försöker förklara relationen mellan principalen, den som delegerar arbetet 
(ägare), och agenten, den som utför arbetet (företagsledningen).	  (Eisenhardt, 1989) Teorin går 
ut på att konflikter kan uppstå mellan ägaren och företagsledningen om de inte har samma 
intresse. Därför använder sig ägaren av bonus eller belöning för att få företagsledningen 
motiverad att nå uppsatta finansiella mål. (Joyce, 2001; Lausten, 2002)  

Tournament theory antar att stora skillnader i lön mellan den högsta chefen och de anställda 
under denne leder till ökad prestation bland medarbetarna. Teorin ser det som att samtliga 
anställda i organisationen hela tiden ingår i turneringar. (Srivastava & Insch, 2007) Harbring 
och Irlenbusch (2003) använde sig av tournament theory i en undersökning. Enligt dem beror 
graden av ansträngning under turneringens gång på två faktorer, antal deltagare och antal 
priser. De kom fram till att de deltagare som har flera priser att tävla om, d.v.s. har större 
chans att vinna ett pris, anstränger sig mer än då chansen att vinna ett pris är mindre. 
(Harbring & Irlenbusch, 2003). Becker och Huselid (1992) menar att tournament theory 
förespråkar att det är mer troligt att det finns tournamentstruktur där det är svårt eller dyrt att 
övervaka individuell ansträngning eller prestation.   

Syftet med Organizational justice är att försöka förstå vad den arbetande individen upplever 
som rättvist och hur individen reagerar på rättvisa och orättvisa. (Li & Cropanzano, 2009) När 
anställda upplever att de blir orättvist behandlade så reagerar de ofta på ett ofördelaktigt sätt.  
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Det kan exempelvis vara att den anställda deltar i improduktivt arbetsbeteende.  ( Lavelle, 
Rupp & Brockner, 2007) När medarbetare uppfattar att de behandlas rättvist så är de gladare 
och arbetsgruppen fungerar mer harmoniskt. (Li & Cropanzano, 2009)  

Ovan nämnda teorier använder vi oss av för att forma hypoteser så att vi kan besvara följande 
problemformulering.  

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar företagsledningens belöningar motivationen hos medarbetarna i organisationen? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att vi vill se vilket sambandet är mellan ledningens belöningar 
och motivationen hos medarbetarna i organisationen.  

1.5 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod. Vi har valt en kvantitativ metod och en 
deduktiv ansats. Vi kommer att utgå från teorier och hypoteser för att genom en 
enkätundersökning testa verkligheten.   

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet börjar vi med att presentera vår modell. Därefter redogör vi för de teorier 
som är relevanta för vår studie och hur de kan knytas till vår modell. Med hjälp av befintliga 
teorier har vi utformat hypoteser.  

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel börjar vi med att redogöra för vårt val av undersökningsmetod. Vi utför en 
enkätundersökning. Därefter motiverar vi urval och operationalisering. Kapitlet avslutas med 
en bortfallsanalys. 

Kapitel 5: Analys 

Analyskapitlet inleds med en redogörelse av de svar vi fått in av respondenterna i vår 
enkätundersökning. Sambanden mellan de olika svaren testas genom korrelationstester, sedan 
analyserar vi de samband som är relevanta i vår studie. 

Kapitel 6: Slutsats  

I detta kapitel knyter vi ihop vårt syfte med teori och analys. Efter det redogör vi för våra 
slutsatser och egna reflektioner. Vi avslutar kapitlet med förslag till fortsatt forskning.   
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Kapitel 2: Uppsatsens metod  
	  

I detta kapitel redogör vi för vårt val av kvantitativ metod och en deduktiv ansats. 
Anledningen till att vi valt en kvantitativ metod är att vi vill kunna få en representativ 
överblick.  Vi kommer att utgå från teorier och hypoteser för att genom en enkätundersökning 
testa verkligheten vilket är orsaken till att vi valt en deduktiv ansats.   

	  

2.1 Val av metod 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om ledningens belöningar påverkar motivationen hos 
medarbetarna i organisationen. Vi kommer att skapa en egen modell som vi sedan utgår ifrån. 
Därefter stöttar vi upp modellen med befintliga teorier. Med hjälp av vår teoretiska 
referensram kommer vi att utforma hypoteser som vi testar genom en enkätundersökning.  

Vi har börjat med att formulera en problemställning, hur påverkar företagsledningens 
belöningar motivationen hos medarbetarna i organisationen? För att besvara vår 
problemformulering kommer vi att använda oss av befintliga teorier som leder fram till en 
egen modell, och skapa hypoteser som vi sedan prövar. De teorier som kommer att bli 
aktuella för oss är Maslow’s och McClelland's motivationsteorier, agentteorin, tournament 
theory och organizational justice. Motivationsteorierna är relevanta eftersom att vi i vår 
frågeställning undrar hur motivationen påverkas. Agentteorin går ut på att ägaren ger 
ledningen en belöning för att nå ägarens målsättning. Eftersom att ledningen får en belöning 
men medarbetarna inte är inkluderade i teorin säger den att medarbetarnas motivation inte 
påverkas. Det som gör tournament theory väsentlig för oss är att den tar upp scenariot att 
ledningen får betydigt större belöningar utöver lön än övriga anställda, och hur det påverkar 
medarbetarna. Den säger att motivationen hos medarbetarna ökar om företagsledningen får en 
belöning. Organizational justice är relevant för oss för att den tar upp medarbetarnas syn på 
rättvisa, om de anser att ledningens belöningar är rättvisa. Teorin säger att medarbetarnas 
motivation ökar eller minskar beroende på om de uppfattar ledningens belöningar som rättvisa 
eller orättvisa. 

Vårt syfte är att se vilket sambandet är mellan ledningens belöningssystem och medarbetarnas 
motivation i organisationen. Vi vill få en representativ överblick för att få resultat som är 
giltiga för fler än de organisationer som vi väljer att undersöka, vilket Larsen (2009) anser att 
en kvantitativ metod gör. För att få en representativ överblick väljer vi att samla information 
om få variabler från många enheter vilket vi kommer att göra genom en enkätundersökning. 
Kvantitativ data är mätbar data, som kan kategoriseras och i t.ex. en enkätundersökning göra 
det möjligt att uppge antal personer som angivit ett visst svarsalternativ. (Larsen, 2009) En 
kvantitativ metod är enligt Eggeby och Söderberg (1999) till hjälp för att strukturera upp data 
och på ett effektivt sätt kunna förmedla komplex information till andra. Vi kommer att utgå 
från teorier och hypoteser när vi utför vår empiriska undersökning och har därför valt att utgå 
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från en kvantitativ metod, vilket Jacobsen (2002) anser att man bör.  Fördelarna med att välja 
en kvantitativ metod är att informationen som samlas in är lätt att standardisera vilket 
förenklar processen att analysera den insamlade informationen. Genom att använda sig av en 
kvantitativ datainsamlingsmetod går det att nå ut till fler respondenter på kortare tid än vad 
det hade gjort genom en kvalitativ metod. Fler respondenter innebär ett större urval ur 
populationen, vilket gör det möjligt att generalisera resultaten av analysen. (Jacobsen, 2002) 

 

2.2 Val av ansats 
Ansatsen kan göras induktivt eller deduktivt. En induktiv ansats innebär att man utgår från 
verkligheten och gör sedan en egen tolkning och utformar en egen teori. (Jacobsen, 2002) I 
vårt fall blir det aktuellt med en deduktiv ansats eftersom att vi utgår från teori för att med 
hjälp av den undersöka verkligheten. Med hjälp av de teorier som vi har valt att använda oss 
av kommer vi att forma en egen teori. Utifrån denna skapar vi en modell för att avslutningsvis 
utforma hypoteser som vi sedan kommer att pröva empiriskt. Genom den deduktiva ansatsen 
använder man sig av hypotesprövning för att testa teoriers hållbarhet. (Larsen, 2009) För att 
pröva våra hypoteser kommer vi att utföra en enkätundersökning med fasta frågor och givna 
svarsalternativ, med undantag av några öppna frågor. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med 
en sådan undersökning att man får fram den information som är relevant för undersökaren.  

	  

2.3 Kapitelsammanfattning 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att få en generell överblick av hur 
motivationen hos medarbetare påverkas av att företagsledningen får belöningar. Vi kommer 
att samla in data med hjälp av en enkätundersökning. I vårt fall blir det aktuellt med en 
deduktiv ansats eftersom att vi utgår från teori som vi sedan testar empiriskt. 	  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
	  

I detta kapitel börjar vi med att presentera vår modell. Därefter redogör vi för de teorier som 
är relevanta för vår studie och hur de kan knytas till vår modell. Med hjälp av befintliga 
teorier har vi utformat två hypoteser som vi ska pröva.  

	  

3.1 Vår modell 
Vi har valt att skapa en modell som förklarar att belöningssystem till ledningen påverkar 
motivationen hos medarbetarna i organisationen. Uppsatsens syfte är att ta reda på vilket 
samband det finns mellan att ledningen får belöningar och motivationen hos medarbetarna i 
organisationen. Enligt vår modell påverkas motivationen hos medarbetarna av att ledningen 
får belöningar. Medarbetarna kan bli motiverade att prestera bättre så att de själva kan klättra i 
hierarkin för att på så sätt bli delaktiga i belöningarna. Det skulle även kunna leda till motsatt 
effekt, att medarbetarna känner sig omotiverade. Bristen på motivation kan bero på att de 
känner sig oförmögna att ta sig upp i hierarkin, att de upplever ledarnas belöningar som 
orättvisa eller att de inte känner någon mening i att avancera. 

Figur 1 Medarbetarnas motivation påverkas av ledningens belöningar (Egen bearbetning) 

 

Figuren ovan illustrerar vår modell. Den svarta pilen visar att företagsledningen tar emot en 
belöning. Det är denna händelse som påverkar motivationen hos medarbetarna, vilket den 
streckade pilen visar.  

För att förklara och tydliggöra vår modell har vi använt oss av följande avsnitt i teoridelen; 
Belöningssystem, motivationsteorier, agentteorin, tournament theory och organizational 
justice.  
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3.2 Belöningssystem 
Anthony och Govindarajan (2001) anser att belöningssystem är nyckeln till att motivera 
anställda att sträva efter att uppnå organisationens mål genom att de anställda kan relatera till 
de målen. Smitt et al. (2002) säger att införande av belöningssystem är ett sätt för företag att 
skapa motivation och förmå de anställda att arbeta bättre så att företaget blir effektivare. 
Syftet med belöningssystem är enligt Svensson och Wilhelmson (1988) att dra nytta av 
medarbetarnas kompetens och resurser. Lönesystemet är det mest huvudsakliga fragmentet i 
alla belöningssystem. Enligt Smitt et al (2002) använder företag belöningssystem som ett 
strategiskt verktyg att uppmana och motivera anställda att förbättra sina prestationer för att 
skapa mervärde för företaget. Svensson och Wilhelmson (1988) menar att belöningssystem är 
varierande då de kan vara materiella, immateriella, personliga, gemensamma, direkta och 
långsiktiga. Belöningar, utöver lön, finns i de flesta organisationer på ett eller annat sätt. Även 
utformningen varierar kraftigt och kan ha ett eller flera syften, som att skapa gemenskap, 
belöna utomordentliga prestationer, behålla kompetent personal och nyckelpersoner, och 
locka till sig rätt personal vid nyanställning genom ökad konkurrenskraft. 

Vår frågeställning handlar om hur medarbetarna i organisationen påverkas av att ledningen får 
belöningar. Det är därför relevant för oss att veta syftet och funktionerna med 
belöningssystem så att vi kan mäta om effekterna motsvarar avsikten. Belöningssystem 
används av företag för att skapa motivation, prestationer och behålla kompetens bland de 
anställda. 

Arvidsson (2005, s.24) har punktat upp tre kriterier för belöningssystem till företagsledningen 
som handlar om att rekrytera, kommunicera och motivera. Det första kriteriet säger att för att 
kunna attrahera och behålla de bästa cheferna behöver belöningarna vara konkurrenskraftiga. 
Den andra säger att ”Belöningarna skall kommunicera och förstärka företagets 
huvudprioriteringar genom att knyta belöning till önskad prestation”. Den tredje handlar om 
att ”Belöningarna skall främja ett prestationsorienterat klimat i företaget genom att 
uppmärksamma goda prestationer relativt potentialen”.  

Vid uppfyllandet av dessa tre kriterier får man ett belöningssystem till företagsledningen som 
leder till att man kan rekrytera och behålla de bästa cheferna, förstärka företagets 
huvudprioriteringar och främja ett prestationsorienterat klimat. När ledningen belönas 
påverkar det medarbetarnas motivation. Motivationen hos medarbetarna kan förstärkas eller 
försvagas beroende på om t.ex. belöningen upplevs som rättvis.  

 

3.3 Motivationsteorier 

3.3.1 Maslow’s motivationsteori 
Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver i sin bok Maslow’s motivationsteori. Den är 
uppbyggd på fem grundläggande behov. Behoven är uppbyggda i en hierarki där de lägsta 
stegen måste vara uppfyllda för att man ska kunna ta sig upp till de högre stegen.  
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Figur 2 Maslow’s behovstrappa (Egen bearbetning) 

 

 

• Fysiologiska behov: Detta behov består av törst, hunger och sömn.  

• Trygghetsbehov: I detta steg innefattar trygghet både fysikisk och känslomässig 
trygghetsbehov. Vuxna människor har oftast detta behov uppfyllt genom ordnade och 
trygga förhållanden.  

• Sociala behov: Det som innefattar sociala behov är vänskap, känslomässiga band till 
andra människor och samhörighet i sociala grupper. Vid brist av sociala behov kan det 
leda till anpassningssvårigheter i samhället.  

• Behov av status och prestige: Vid uppfyllande av detta steg får individen 
självförtroende men för att nå det krävs att individen värdesätter sig själv och får 
erkännande från andra.  

• Behov av självförverkligande: I detta steg handlar det om hur individen når framgång i 
att utnyttja sin förmåga och förverkliga sina möjligheter. Det är individuellt hur detta 
behov kommer till uttryck. Har en person nått självförverkligande är målet uppfyllt.  

 

Det tredje steget, sociala behov, är en väsentlig del för medarbetarna eftersom att brist på 
detta kan leda till anpassningssvårigheter vilket skulle påverka deras arbetsförmåga. För att 
uppnå sociala behov krävs att fysiologiska och trygghetsbehov är uppfyllda. Uppfyllandet av 
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det sociala behovet leder till motivation för det fjärde steget som är behov av status och 
prestige, vilket ger individen självförtroende. Det krävs dock att personen får erkännande från 
andra. Lyckas man nå upp till status och prestige så kan man ta sig till toppen av hierarkin och 
nå självförverkligande. Medarbetare som har nått självförverkligande är en tillgång för 
företaget eftersom att de kan utnyttja sin förmåga och förverkliga sina möjligheter. Individen 
behöver sina medarbetare för att kunna nå dit. 

3.3.2 McClelland’s motivationsteori 
Maslow’s behovshierarki har fått mycket kritik för att hans fem behov är oklart formulerade 
vilket har lett till att teorin bara fått begränsat stöd från empirisk forskning. Davis McClelland 
utgick ifrån Maslow’s teori och kritiken den fått och utvecklade sin egen teori. Denna teori 
har fått stort inflytande och respekt hos individorienterande behovsteoretiker. Enligt Maslow 
måste det första steget vara uppfyllt för att kunna gå vidare till nästa, men det håller inte 
McClelland med om. Han anser att man kan röra sig i båda leden. Enligt hans teori finns det 
tre grundläggande behov som människan strävar efter; behov av makt, behov av samhörighet 
och behov av prestation. Vid behov av makt är personer upptagna med att ha kontroll över, 
och påverka, andra människor. Personer med maktbehov känner sig lockade till status, 
prestige och de är duktiga på att prata med andra människor. Behov av samhörighet är något 
som alla människor har. När personer känner behov av samhörighet finns det en tydlig 
benägenhet att vilja vara omtyckt och personer undviker därför konfliktsituationer för att inte 
bli avvisade. Personer som känner behov av prestation är ofta väldigt kreativa. Det beror på 
att vid detta behov handlar det om att göra något bättre. De personer som har starkt 
prestationsbehov gillar att ta personligt ansvar i situationer, de är resultatinriktade och rädda 
för att misslyckas.  (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

McClelland påstår att det endast finns tre grundläggande behov, som kan uppfyllas i icke 
specifik ordning. Detta har han kommit fram till genom att utgå från Maslow’s 
motivationsteori och tagit hänsyn till kritiken som den har fått. De tre behoven är behov av 
makt, behov av samhörighet och behov av prestation. Även här är medarbetarna delaktiga i 
individens process till motivation. Motivation ser vi som en nödvändighet bland anställda 
eftersom att det är vad som driver dem till att prestera mer på arbetsplatsen. Vi undrar om det 
är motiverande för medarbetarna i organisationen när ledningen får belöningar, vilket gör 
motivation aktuell i denna uppsats. 

 

3.4 Agentteorin 
Agentteorin kan definieras som ett optimalt belöningssystem som utformas efter behovet av 
att balansera en agents insatser och riskminimering. (Bloom & Milkovich, 1998; Wallace, 
Huffman & Richard, 2000) För att rekrytera de bästa företagsledarna i företaget använder man 
sig av attraktiva belöningar. Incitamenten är till för att motivera och uppnå uppsatta mål. 
Agentteorin förklarar detta. (Meyerson, 1995; Schiehll & Bellavance, 2009) Teorin går ut på 
att konflikter kan uppstå mellan principalen och agenten om de inte har samma intresse. 
(Joyce, 2001) Principalen är den som delegerar arbetet, oftast ägaren, och agenten, oftast 
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VD:n, är den som utför arbetet. (Eisenhardt, 1988) Därför använder sig ägarna av bonus eller 
belöning för att få vd:n motiverad att nå uppsatta finansiella mål. Det är endast kortsiktigt, för 
att få vd:n att arbeta mot långsiktiga mål finns möjligheten med aktieoptioner. (Joyce, 2001)  

Anthony (2001) anser att beroende på vilken plats de anställda har i hierarkin så har man olika 
preferenser och därför behövs det olika belöningar på olika nivåer. Agentteorin är en teori 
som handlar om belöningssystem till ledningen från ägaren. Teorin går ut på att skapa en 
motivation hos ledningen (agenten) att uppnå målen som ägaren (principalen) satt upp. Det är 
alltså ett kontrollmedel som ägarna använder sig av för övervakning av ledningen. Genom 
belöningssystem försöker principalen att utnyttja agentens preferenser för att få sina mål 
uppfyllda. Om agenten agerar efter principalens vilja kommer agenten att belönas med det 
som han/hon prefererar. Enligt Anthony finns det två olika typer av belöningssystem för 
företagsledningen. Dels en kortsiktigt där relationen till belöningen är kopplad till 
företagsvinst, dels en långsiktig där kopplingen till belöningen ligger över en längre period. 
Många faktorer ska dock tas med i behandlingen av ett belöningssystem. (Anthony, 2001) 

 

Figur 3 Agentteorin (Egen bearbetning) 

 

Figuren ovan illustrerar agentteorins uppbyggnad, med ett streckat tillägg gjort av oss. Vi 
har valt att komplettera figuren för att visa varför agentteorin är relevant i vår studie. I 
agentteorin ger ägaren belöning till företagsledningen (svarta pilar), medarbetarna är inte 
medräknade i teorin. Enligt vår modell påverkas medarbetarnas motivation av att 
företagsledningen får belöningar, därför har vi valt att lägga till den streckade rutan.   

Agentteorin utgår ifrån relationen mellan ägare och ledning. Ledningen belönas i syfte att 
infria ägarens mål. Vad teorin inte inkluderar är resterande medarbetare i organisationen. De 
bör påverkas eftersom att ledningen får en belöning. Vad vi vill ta reda på med vår uppsats är 
hur motivationen hos medarbetarna påverkas av att företagsledningen får en belöning. 
Agentteorin ger en nollhypotes till vår teori som säger att motivationen hos medarbetarna inte 
påverkas av att ledningen får belöningar. Därför blir agentteorin relevant för oss. 
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3.5 Tournament theory 
Tournament theory antar att stora skillnader i lön mellan den högsta chefen och de anställda 
under denne leder till ökad prestation bland medarbetarna. (Lin & Lu, 2009) Teorin ser det 
som att samtliga anställda i organisationen hela tiden ingår i turneringar. I dessa turneringar 
tävlar de om att till sist vinna det högsta priset, att uppgraderas till högsta chefspositionen som 
innefattar betydande högre lön och andra förmåner. (Srivastava & Insch, 2007; Main, 
O’Reilly III & Wade, 1993; Kubo, 2001) Enligt Eriksson (1996) och Sharma och Huang 
(2010) ökar lönen i förhållande till vart i hierarkin man befinner sig. Detta beror på att värdet i 
att vinna på varje nivå inkluderar den ökade lönen men även möjligheten att tävla om att ta 
sig ännu längre upp. Den högsta chefen kan inte ta sig högre upp, därför bör belöningen på 
denna position vara extra stor. (Eriksson, 1996) Det krävs att det är en signifikant skillnad i 
inkomst mellan VD:n och chefen direkt under för att de anställda ska kämpa och genom att 
arbeta hårt ta sig uppåt mot förstaplatsen i turneringen. (Srivastava & Insch, 2007)	  För att öka 
sannolikheten att vinna väljer deltagare med låg förmåga högre riskstrategier. Detta leder till 
att deltagarens förmåga är negativt relaterad till variationer av personens framförande.  (Lee, 
Lev, Yeo, 2007) När en person vinner en turnering ger det möjligheten att ge sig in i en ny 
kamp om befordran och högre lön vilket ökar ansträngningen på den nuvarande positionen. Ju 
högre pris desto större sporre för en person att försöka vinna. (Sunde, 2003)	  Detta leder i sin 
tur till att medarbetarna i organisationen presterar sitt bästa. (Srivastava & Insch, 2007; 
Ehrenberg & Bognanno, 1990)  

Harbring och Irlenbusch (2003) använde sig av tournament theory i en undersökning. Enligt 
dem beror graden av ansträngning under tävlingens gång på två faktorer, antal deltagare och 
antal priser. De utförde undersökningar i golfturneringar och testade om det är någon skillnad 
på deltagarnas ansträngning om de har många eller få konkurrenter samt om det finns flera 
eller endast ett pris. De kom fram till att de deltagare som har flera priser att tävla om, d.v.s. 
har större chans att vinna ett pris, anstränger sig mer än då chansen att vinna ett pris är 
mindre. Metoden med vilken de utförde undersökningen kan enligt dem även appliceras i en 
arbetsmiljö då de t.ex. valde att innan varje tävling be deltagarna att på en skala mellan 1-10 
ange hur mycket de planerar att anstränga sig för att vinna. Efteråt fick deltagarna ta del av 
sina konkurrenters svar. Anledningen till detta var att tävlingen skulle likna miljön på en 
arbetsplats, där arbetarna hela tiden vet hur det går för sina medarbetare. Därför medför deras 
resultat att i teorin gäller det att de arbetare som har större möjlighet att ta sig uppåt i hierarkin 
kommer att anstränga sig mer.  
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Figur 4 Tournament theory (Egen bearbetning) 

 

Figuren ovan illustrerar tournament theory. Den svarta pilen visar att företagsledningen får 
belöningar. Enligt tournament theory ökar detta motivationen hos medarbetarna, vilket den 
streckade pilen visar. Den ökade motivationen beror på att medarbetarna ser möjligheten att 
avancera och ta sig till toppen av hierarkin där belöningar utdelas. Vad teorin inte inkluderar 
är de medarbetare som av olika anledningar inte är delaktiga i kampen om belöningar. Detta 
är en teori som liknar vår modell. Vad som skiljer dem åt är att tournament theory bara tar 
hänsyn till dem vars motivation ökar, medan vår modell ser till möjligheten att motivationen 
även kan minska. 

Tournament theory är en teori som påstår att personal presterar bättre om ledningen får högre 
lön och ytterligare förmåner, genom att de själva strävar efter att ta sig dit. En tänkbar svaghet 
med teorin är att den inte räknar med de personer som inte har som mål att ta sig till toppen. 
Dessa personer kan påverkas i både positiv och negativ bemärkelse ur organisationens 
synpunkt. En negativ effekt kan uppstå hos de personer som inte har som mål att ta sig till 
toppen på grund av att de inte tror att de har möjlighet att vinna och därför blir omotiverade. 
Teorin tar heller inte upp vad som händer med de personer som vill ta sig uppåt men som inte 
vinner, och åker ut ur turneringen. Dessa svagheter kan leda till att motivationen hos 
medarbetarna i organisationen försvagas. Vissa kan känna sig tillräckliga i sig nuvarande 
position och känner sig motiverade trots att de inte vill vara med och tävla. Teorin är relevant 
i vår uppsats eftersom att den gäller scenariot där endast ledningen får ta del av belöningar 
utöver lön, vilket är vad vi vill undersöka. Den säger att medarbetarnas motivation ökar då 
ledningen får belöningar, vilket ger oss vår första hypotes. 

Hypotes 1: Motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar.  

 

3.6 Organizational justice 
Organizational justice beskriver rollen av rättvisa på en arbetsplats. Teorin försöker förklara 
på vilka sätt medarbetarna bestämmer om de har blivit rättvist behandlade på arbetsplatsen 
och hur detta påverkar arbetsrelaterade variabler. (Moorman, 1991) En handling som upplevs 
orättvis blir inte det förrän någon har utvärderat den. När anställda känner sig rättvist 
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behandlande så leder det till att deras mentala hälsa förbättras och de känner sig mindre 
stressade. När gruppmedlemmar uppfattar att de behandlas rättvist så är de gladare och 
arbetsgruppen fungerar mer harmoniskt. (Li & Cropanzano, 2009)  
 
I vår uppsats kan man använda teorin för att ta reda på hur organisationen påverkas av att 
ledningen får belöningar. En organisation består av en grupp individer. Huruvida dessa 
individer uppfattar om ledningens belöningar är rättvisa eller inte påverkar indirekt 
organisationen eftersom att det påverkar deras välmående. 

Det finns två typer av rättvisekoncept enligt Elanain (2009); distributiv rättvisa och 
processuell rättvisa. Hur individer reagerar på mängden och formen av belöningar de får är 
vad distributiv rättvisa försöker förklara. (Tremblay, Sire, Balkin, 2000; Fassina, Jones & 
Uggerslev, 2008) Det kan även innefatta uppfattad rättvisa av exempelvis befordran, uppdrag 
och jobbtitel. (Karriker & Williams, 2009)	   Processuell rättvisa innefattar den sociala 
arbetsmiljön med en rättvis och synlig policy i beslutsfattande som ger medarbetarna en 
möjlighet att vara delaktiga i beslutstagandeprocessen. Processuell rättvisa på en arbetsplats 
bidrar med att medarbetarna kan känna att de får mer befogenhet och mer kontroll över sina 
egna arbetsuppgifter.	   (Inoue et al. 2010) Li och Cropanzano (2009) samt Olkkonen och 
Lipponen (2006) har ytterligare en typ; interaktionell rättvisa. Det som interaktionell rättvisa 
innefattar är rättvisa av mellanmänsklig behandling som en person får från andra. Distributiv-, 
processuell- och interaktionell rättvisa bildar tillsammans en trekomponent- modell av 
organizational justice enligt Lavelle et al (2007). De menar att det också finns en 
fyrakomponentmodell, även denna bestående av distributiv- och processuell rättvisa. Enligt 
denna modell delas interaktionell rättvisa upp i informationsmässig- och interpersonell 
rättvisa. Med informationsmässig rättvisa menas om medarbetarna uppfattar den information 
de får under implementeringsprocessen som rättvis.(Lavelle et al, 2007) Interpersonell rättvisa 
fokuserar på hur medarbetare blir behandlade under beslutsfattarprocessen. (Whisenant & 
Smucker, 2009)	  Enligt Elanain (2009) har det visats att när personal upplever negativa känslor 
till distributiv och processuell rättvisa i organisationen så leder det till att de presterar sämre, 
ökad frånvaro, minskat engagemang och nedsatt medborgarskapsbeteende i organisationen.  
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Figur 5 Organizational justice (Egen bearbetning) 

 

Figuren ovan illustrerar organizational justice. Den svarta pilen visar att företagsledningen 
får en belöning. Detta kan medarbetarna uppfatta som rättvist eller orättvist vilket de vita 
pilarna visar. Beroende på om medarbetaren uppfattar belöningen som rättvis eller orättvis 
leder det till att motivationen minskar eller ökar, vilket de streckade pilarna visar.  

Organizational justice är väsentlig i vår uppsats eftersom att den tar upp personalens syn på 
rättvisa och vad de tycker om, i vårt fall, belöningssystem endast till högsta ledningen. 
Uppfattas ledningens belöningar som rättvisa så kan det leda till ökad motivation. Detta kan 
bland annat resultera i mindre stress bland medarbetarna, vilket bidrar till en mer harmoniskt 
fungerande arbetsgrupp. Om ledningens belöningar däremot uppfattas som orättvisa av 
organisationens medarbetare så kan det komma att leda till minskad motivation som leder till 
flera negativa konsekvenser för organisationen; sämre prestation, ökad frånvaro, minskat 
engagemang och nedsatt medborgarskapsbeteende. Detta leder oss till vår andra hypotes. 

Hypotes 2: Medarbetarnas motivation minskar om de upplever ledningens belöningar som 
orättvisa 

 

3.7 Kapitelsammanfattning 
Vår modell säger att motivationen hos medarbetarna påverkas av att ledning får belöningar. 
Syftet med belöningssystem är att skapa motivation, prestationer och behålla kompetens bland 
de anställda. När ledningen belönas påverkar det medarbetarnas motivation. Motivationen hos 
medarbetarna kan förstärkas eller försvagas beroende på om t.ex. belöningen upplevs som 
rättvis. Maslow’s och McClelland’s motivationsteorier handlar båda om att människan 
genomgår ett antal steg som motiverar dem att ta sig framåt. Agentteorin ser inte någon 
påverkan på medarbetarnas motivation av att ledningen får belöningar, vilket leder till en 
nollhypotes till vår teori. Enligt tournament theory finns det ett positivt samband mellan 
ledningens belöningar och medarbetarnas motivation. Teorin tar inte hänsyn till att 
motivationen kan minska. Detta skapar den första hypotesen som säger att motivationen hos 
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medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar. Organizational justice är en teori som 
säger att medarbetarnas motivation är negativt korrelerad med uppfattad orättvisa. Den ger 
oss en andra hypotes som är en mothypotes till tournament theory och som säger att 
medarbetarnas motivation minskar om de upplever ledningens belöningar som orättvisa. 
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Kapitel 4: Empirisk metod 
	  

I följande kapitel börjar vi med att redogöra för vårt val av metod att genomföra 
undersökningen på. Vi har utfört en enkätundersökning. Därefter motiverar vi urval och 
operationalisering och avslutar kapitlet med en bortfallsanalys. 

	  

4.1 Undersökningsmetod 
Vad vi har valt att undersöka är hur motivationen påverkas hos medarbetare i en organisation 
av att företagsledningen får stora belöningar. Vi väljer att samla in kvantitativ data med hjälp 
av en enkätundersökning. Innan vi skickar ut enkäten till olika individer i företag kommer vi 
att utföra ett pilottest. Enligt Holme och Solvang (2006) går ett pilottest till så att en grupp av 
personer får prova att svara på enkäten för att sedan komma med synpunkter. Vi har låtit 
några personer med chefsposition svara på enkäten och komma med sina åsikter. Syftet med 
ett pilottest är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) att förfina enkäten så att 
respondenterna inte upplever det som svårt att svara på frågorna, och att underlätta att 
datainsamlingen går problemfritt. Vårt pilottest resulterade i att vi kompletterade de två 
frågorna där respondenten redogör för vilka belöningar den och dennes ledning fått ta del av 
under det senaste året. Texten vi valde att lägga till är ”mer än ett svar är möjligt”. Detta 
gjorde vi för att klargöra att de kan välja mer än en slags belöning. Dessutom hade vi missat 
att göra alla flervalsfrågor obligatoriska att svara på, vilket vi åtgärdade. Genom att ändra 
detta ser vi till att respondenterna inte kan välja att hoppa över några frågor och vi får in 
fullständiga svar.   

 

4.2 Urval 
För att kunna besvara vår fråga, hur påverkar företagsledningens belöningar motivationen hos 
medarbetarna i organisationen, har vi valt att undersöka individer som arbetar för företag som 
använder sig av belöningar till företagsledningen. De företag som är intressanta i vår studie 
finns i Sverige, är mellanstora eller stora, noterade publika aktiebolag inom olika branscher. 
Det är alla dessa som utgör vår population. Vi väljer bort små företag för att de har färre 
befattningar i företaget att konkurrera om. Populationen innefattar enligt Jacobsen (2002) alla 
de undersökningsenheter som vi vill uttala oss om. Ur vår population väljer vi slumpmässigt 
ett antal enheter som är mellanstora eller stora, noterade publika aktiebolag inom olika 
branscher för att få ett urval som representerar populationen. Vi kommer att skicka ut enkäten 
till individer som har någon form av chefsposition. Anledningen är att vi anser att chefer har 
större kunskap om sitt företag och de påverkas av ledningens belöningar eftersom att de är 
anställda under ledningsnivån, vilket ger bättre förutsättningar för att kunna besvara vår enkät.  
Dessutom är det lättare att nå ut med enkäten till chefer eftersom att de har en e-mail kopplad 
till företaget.  
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4.3 Datainsamling 
Datainsamling handlar om att hitta den information som behövs för att få tag i rätt material 
som utgör underlaget för det analytiska arbetet. (Larsen, 2009) Vi ska samla in nya data själva 
genom en enkätundersökning, vilket enligt Larsen (2009) är primärdata. Vår enkät kommer 
att skickas ut elektroniskt för att bespara tid för oss och respondenterna. Den kommer att 
besvaras anonymt för att öka möjligheten till ärliga svar. En mindre del av enkäten består av 
öppna frågor och resterande av slutna frågor med givna svarsalternativ. Det finns för- och 
nackdelar med båda alternativen. En kombination av öppna och slutna frågor är enligt Larsen 
(2009) en fördel eftersom att de båda frågetypernas nackdelar då uppvägs.   

 

4.4 Operationalisering 
Operationalisering innebär enligt Holme och Solvang (2006) att man går från en abstrakt 
teoretisk nivå till en konkret nivå där mätningar kan göras. Det är en förutsättning att den 
frågeställningen vi vill undersöka har ett precist och mätbart uttryck i en kvantitativ metod. 
(Holme & Solvang, 2006) Hur påverkar företagsledningens belöningar motivationen hos 
medarbetarna i organisationen? 

Vi har utformat en elektronisk enkät för att kunna besvara vår frågeställning. Med hjälp av 
tidigare forskning har vi utformat hypoteser, vilka vi testar genom frågorna i enkäten. Vi 
inleder enkäten med faktainriktade frågor som uppvärmning för att inte avskräcka 
respondenterna med att behöva ta ställning redan i början. Sedan placerar vi påstående som 
respondenten kommer att värdera på en 7-skalig likertskala, där 1 står för instämmer inte alls 
och 7 står för instämmer helt. Detta upplägg är enligt Holme och Solvang (2006) optimalt för 
att få respondenterna till att svara på enkäten. En 7-skalig likertskala är enligt Wärneryd 
(1993) att föredra eftersom att för få alternativ kan uppfattas som otillfredsställande av 
respondenten. Holme och Solvang (2006) anser även att om enkäten blir för omfattande ökar 
risken för bortfall samt oseriösa svar. Vår enkät består av 34 frågor, varav 24 stycken är 
utformade som påståenden. Vi skriver både i kontaktbrevet och på första sidan av enkäten att 
respondenten svarar anonymt. Jacobsen (2002) påstår att graden av upplevd anonymitet spelar 
stor roll. Att respondenten svarar anonymt medför en större chans till att fler svarar och att 
svaren blir sanningsenliga. (Jacobsen, 2002)  

Härefter kommer vi att redogöra för val av frågor till enkäten. För att öka reliabiliteten har vi 
valt att vända på de frågor där respondenten ombeds att värdera ett påstående på en skala 
mellan 1-7. Vi testar hur reliabla svaren är genom att ställa samma fråga på två olika sätt. Alla 
frågor i enkäten kommer att vara obligatoriska att svara på så att vi får fullständiga svar från 
respondenterna. För att det inte ska bli uppenbart för respondenten att vi ställer liknande 
frågor kommer vi att placera frågorna i blandad ordning. Frågorna har vi kommit fram till 
genom att använda oss av de befintliga teorier och hypoteser som vi beskrivit i teorikapitlet. 
De frågor som vi ställer ska hjälpa oss att besvara vad vår beroende variabel, motivationen 
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hos medarbetarna, beror på eller påverkas av. I slutet av uppsatsen hittas enkäten bifogad som 
bilaga 1.  

4.4.1 Kön och ålder 
Vi vill kunna se om vi har en jämn fördelning av kön och ålder på respondenterna, men även 
om det finns skillnader och likheter i respondenternas svar beroende av kön och ålder. 
Exempelvis kan det tänkas att män eller kvinnor som är yngre i större utsträckning attraheras 
av att tournament theory tillämpas, eller att de finner företagsledningens belöningar mer 
rättvisa än den äldre generationen. Därför ställer vi frågorna: 
 

• Är du kvinna eller man? 
• Hur gammal är du? (År)  

4.4.2 Omsättning 
Vi vill ta reda på ungefärlig storlek på företaget, men att fråga vilket företag respondenten 
jobbar på kan vara känsligt eftersom att respondenten då kan känna att den lämnar ut sitt 
företag och därför inte vågar svara uppriktigt. Genom att fråga efter företagets omsättning får 
vi reda ungefärlig storlek på företaget. Vi kan då testa om företagets storlek avgör hur 
medarbetarnas motivation påverkas av företagsledningens belöningar. Det kan exempelvis 
tänkas att medarbetare på större företag i större utsträckning än på mellanstora företag anser 
att belöningar ska öka ju högre position man har. Om det visar sig finnas ett samband kan det 
tänkas att tournament theory i större utsträckning finns i stora företag än i mellanstora företag. 
 

• Hur många miljoner kronor omsatte företaget du jobbar på i fjol? 

4.4.3 Bransch 
För att respondenten inte ska behöva avslöja inom vilken organisation den arbetar väljer vi att 
istället fråga efter bransch. På så sätt får vi reda på vilken marknad företaget rör sig. Vi kan då 
se hur företagsledningens belöningar påverkar medarbetarnas motivation i olika branscher. 
Det kan exempelvis tänkas att medarbetare i finansiellverksamhet i större utsträckning än i 
byggverksamhet anser att belöningar ska öka ju högre position man har.  
 

• Inom vilken bransch tillhör företaget du jobbar på?  
 
Svarsalternativen är uppdelade enligt SNI (Svensk näringsgrensindelning), som finns 
tillgänglig på statistiska centralbyråns hemsida. 
 

• Jordbruk, jakt och skogsbruk 
• Fiske 
• Utvinning av mineral 
• Tillverkning 
• El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 
• Byggverksamhet 
• Partihandel och detaljhandel 
• Hotell- och restaurangverksamhet 
• Transport, magasinering och kommunikation 
• Finansiell verksamhet 
• Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 
• Offentlig förvaltning och försvar 
• Utbildning 
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• Hälso- och sjukvård 
• Andra samhälleliga och personliga tjänster 
• Hushållens verksamhet 
• Verksamhet vid internationella organisationer 

4.4.4 Befattning 
Hur respondenten uppfattar företagsledningens belöningar kan påverkas av vilken nivå i 
organisationen den befinner sig på. De som befinner sig på en hög chefsposition inom 
organisationen kan t.ex. i större utsträckning anse att belöningar ska öka ju högre position 
man har. Därför ställer vi frågan om vilken befattning respondenten har.  
  

• Vilken befattning har du inom organisationen? 

4.4.5 Befordran och anställning 
Antal år som anställd på sin nuvarande tjänst eller inom sin organisation och om man under 
dessa år har befordrats kan påverka hur man tar ställning till olika påståenden. Det kan tänkas 
att de medarbetare som har varit anställda i många år har en större tendens att anse t.ex. att de 
inte har goda möjligheter att befordras eller att de är missnöjda med sina belöningar. Om det 
visar sig finnas ett samband mellan antal år, om befordrats och de som anser sig ha sämre 
möjligheter att befordras så kan det betyda att tournament theory inte är lämplig för alla 
individer inom en organisation. Visar det sig finnas ett samband mellan antal år, om 
befordrats och om de är missnöjda med sina belöningar kan det hjälpa oss att acceptera eller 
förkasta organizational justice-hypotesen. Vi ställer därför följande frågor.      

• Hur många år har du varit anställd inom organisationen?  
• Hur många år har du varit anställd på din nuvarande tjänst?  
• Har du befordrats inom organisationen under din anställning?  

4.4.6 Belöningssystem 
För att mäta hur motivationen hos medarbetarna påverkas av företagsledningens belöningar så 
behöver vi veta vad för belöningar som finns inom organisationen. På så sätt får vi reda på om 
ledningens belöningar skiljer sig från respondentens egna belöningar. För att ta reda på detta 
så ber vi dem redogöra för följande. 
 

• Jag har under det senaste året fått ta del av följande belöningar: 
 

• Företagsledningen inom organisationen har under det senaste året fått ta del av 
följande belöningar: 

 
Alternativen som de har att välja mellan är:  
- Fast lön  
- Rörlig lön 
- Aktier 
- Optioner  
- Övriga materiella förmåner (t.ex. sjukförsäkring, tjänstepension, mm.)   
- Övriga immateriella förmåner (t.ex. större ansvarsområde, mer attraktivt tjänsterum mm) 
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Genom deras svar så får vi reda på vad skillnaden i belöningar är mellan medarbetaren och 
högsta ledningen. Anledningen till att vi väljer att begränsa belöningarna till under det senaste 
året är dels för att allas svar ska gälla under samma tidsperiod och dels för att de ska kunna 
minnas vilka belöningar de har tagit del av.  

4.4.7 Motivation 
För att mäta hur motivationen hos medarbetarna påverkas av företagsledningens belöningar så 
har vi med hjälp av tournament theory och organizational justice utformat två hypoteser.   

Hypotes 1: Motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar.  

Hypotes 2: Medarbetarnas motivation minskar om de upplever ledningens belöningar som 
orättvisa. 

För att testa hypoteserna så ber vi respondenterna att i enkäten ta ställning till olika 
påståenden om hur motivationen påverkas i olika scenarion. De olika påståendena redogör vi 
för under tournament theory och organizational justice nedan. 

4.4.8 Tournament theory 
Tournament theory går ut på att medarbetarna blir motiverade att klättra i hierarkin av att 
ledningen får stora belöningar. Vi anser att en eventuell svaghet med teorin är att det finns 
anställda som inte är med i tävlingen dels på grund av att de inte vill vara med och dels för att 
de känner att de inte har någon möjlighet att vinna. 
 
För att kunna besvara första hypotesen, motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen 
får belöningar, har vi skapat följande påståenden. För att skapa förutsättning att undersöka 
reliabiliteten i enkäten ställer vi även motfrågor till dessa. Nedan redovisas frågorna 
tillsammans med sina motfrågor i kursiv stil.   
 
De som anser att belöningar ska öka ju högre position man har skulle platsa i en organisation 
där tournament theory finns. Enligt teorin blir de motiverade av att företagsledningen får 
större belöningar och vill själva ta sig till en högre position. Om det visar sig att det finns de 
som inte anser att belöningar ska öka ju högre position man har så bekräftas vår kritik mot 
teorin, dvs. att det finns individer som inte vill vara med och tävla om en högre position. 
Därför ställer vi nedanstående fråga. 
 

• Jag anser att belöningar ska öka ju högre position man har i organisationen. 
 

• Jag anser att det inte ska vara någon större skillnad i lön mellan varje chefsnivå i 
organisationen.  
 

Tournament theory säger att det ska vara stora skillnader i belöningar mellan chefsnivåer. De 
som anser att ens chef ska ha större belöningar än en själv platsar i en arbetsmiljö där 
tournament theory finns. Vi vill testa om de som anser att skillnaden i belöningar mellan sig 
och sin chef är för stor inte blir motiverade att arbeta sig till en högre position. Det skulle 
betyda att tournament theory brister och att vår modell som säger att motivationen kan minska 
bekräftas. Därav nästa fråga. 
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• Jag anser att min chefs belöningar är lagom stora i förhållande till mina belöningar. 
• Jag anser att skillnaden i belöningar mellan mig och min chef är för stor. 

 
Vi vill ta reda om motivationen påverkas av hur goda möjligheter medarbetaren anser sig ha 
att befordras. En svaghet med tournament theory, som vi nämnt tidigare, är att det kan finnas 
individer som inte vill vara med och tävla om en högre position för att de inte tror sig ha en 
chans till befordran. För att kunna bekräfta detta ställer vi frågan: 

 
• Jag anser att jag har goda möjligheter att befordras inom organisationen. 
• Jag anser att chansen till att jag kan få en högre tjänst inom min organisation är liten. 

 
Tournament theory tar för givet att samliga medarbetare har som mål att ta sig till en högre 
position. Utan detta antagande faller teorin. Genom att ställa följande fråga tar vi reda på om 
det finns individer som inte har målsättningen att befordras. De är då inte med och tävlar om 
en högre position, och styrker vår kritik mot tournament theory. Vår kritik är att det kan 
finnas medarbetare som inte vill vara med och tävla om en högre position. 

 
• Jag har som mål att arbeta mig till en högre position inom min organisation. 

	  
Vi vill undersöka om respondenten anser att belöningarna som utdelas inom organisationen 
skapar tävling mellan medarbetare. Det skulle i så fall innebära att det finns inslag av 
tournament theory i organisationen. Vi vill också fråga om respondenten upplever att 
belöningar som utdelas inom organisationen skapar samarbetssvårigheter. Om det sedan visar 
sig finnas ett samband mellan dessa två påståenden så skulle det innebära att tävlingsbeteende 
skapar samarbetssvårigheter. Därför har vi med följande påståenden. 
	  

• Jag anser att belöningarna som utdelas inom min organisation skapar 
tävlingsbeteende. 

• Belöningarna som delas ut skapar inte en uppfattning av att man måste konkurrera 
med sina kollegor inom organisationen.  

• Jag anser att belöningarna som utdelas inom min organisation skapar 
samarbetssvårigheter. 

• Skillnader i belöningar inom organisationen påverkar inte sättet att arbeta 
tillsammans. 

 
Tournament theory menar att motivationen till att nå en högre tjänst ökar hos medarbetaren av 
att ledningen får en belöning. Vi frågar respondenten om motivationen att prestera på jobbet 
skulle öka av en större belöning. Av frågan får vi reda på om motivationen skulle öka om 
medarbetaren får en högre tjänst eftersom att en högre tjänst enligt tournament theory medför 
en större belöning. Vi har ifrågasatt teorins antagande om att medarbetarens motivation ökar 
av att ledningen får en belöning. Det kan tänkas vara så att medarbetarens motivation inte 
påverkas eller till och med minskar av ledningens belöningar. Därför frågar vi även om 
motivationen att prestera skulle minska eller inte påverkas av en större belöning. Om det visar 
sig att motivationen inte påverkas eller till och med minskar av en större belöning så innebär 
det att vår kritik mot tournament theory bekräftas.  
	  

• Min motivation att prestera på jobbet skulle öka om jag fick en större belöning. 
• Min motivation att prestera på jobbet skulle minska om jag fick en större belöning. 
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• Om jag fick en större belöning skulle min motivation att prestera på jobbet inte 
påverkas.  

4.4.9 Organizational justice 
Organizational justice går ut på att medarbetarnas motivation ökar om de anser att 
företagsledningens belöning är rättvis, eller minskar om de anser att belöningen är orättvis. 
För att kunna besvara andra hypotesen, medarbetarnas motivation minskar om de upplever 
ledningens belöningar som orättvisa, har vi skapat följande påståenden. Vi ställer även 
motfrågor till dessa för att skapa förutsättning att undersöka reliabiliteten i enkäten. Nedan 
redovisas frågorna tillsammans med sina motfrågor i kursiv stil.   
 
Enligt organizational justice är en förutsättning att ledningens belöningar ska uppfattas som 
rättvisa för att medarbetarna ska bli motiverade. Vi frågar om respondenten anser att 
belöningarna är rättvist fördelade. Vi kan då testa om det finns ett samband mellan de som 
anser att belöningarna är rättvist fördelade och ökad motivation. Ett samband mellan dessa 
skulle styrka organizational justice.  

• Jag anser att belöningarna inom min organisation är rättvist fördelade. 
• Jag är missnöjd med hur belöningarna i min organisation fördelas.  
 

Organizational justice menar att de som uppfattar belöningar som rättvisa får ökad 
motivation. Vi vill veta om respondenterna är nöjda med sina egna belöningar för att på så 
sätt få reda på om de anser att belöningarna är rättvisa. Vi vill också undersöka om 
respondenten anser att företagsledningens belöningar är rättvisa. Då kan vi testa om det finns 
ett samband mellan de som är motiverade och de som anser att sina belöningar och ledningens 
belöningar är rättvisa. Ett samband skulle tyda på att organizational justice kan bekräftas. Vi 
ställer därför följande frågor.  

 
• Jag anser att de belöningar jag har fått ta del av under det senaste året är tillräckligt 

stora.  
• Jag är missnöjd med hur jag blir belönad idag 
 
• Jag anser att företagsledningen i min organisation är väl förtjänta av sina belöningar. 
• Jag anser att företagsledningen i min organisation får för stora belöningar 

 
 
Vi vill ta reda på om belöningar leder till ökad motivation. Organizational justice menar att de 
som anser att en belöning är rättvis får ökad motivation. Vi vill därför ta reda på om 
respondenterna anser att belöningarna som de har fått ta del av motiverar dem att stanna kvar 
på sin position och inom sin organisation. Om det visar sig att belöningarna motiverar dem att 
stanna kvar så kan det bero på att de uppfattar belöningarna som rättvisa. Det kan vi sedan 
testa genom att kolla sambandet mellan följande frågor och frågor angående rättvisa.   
 

• Belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar mig att stanna kvar 
på min position. 

• Jag anser att belöningarna som jag har fått ta del av under det senaste året inte 
påverkar huruvida jag vill stanna på min nuvarande position eller inte. 
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• Belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar mig att stanna kvar 
inom organisationen.  

• Jag anser att belöningarna som jag har fått ta del av under det senaste året inte 
påverkar huruvida jag vill stanna inom organisationen eller inte.  

4.4.10 Övrigt 
För att visa att respondenten har varit till stor hjälp i en seriös undersökning avslutar vi 
enkäten med att ge respondenten möjligheten att ta del av vårt resultat av undersökningen. 
  
Vill du ta del av undersökningens resultat så skriv din e-mail här, så skickar vi det till dig. 

 

4.5 Bortfallsanalys 
Vårt enkätutskick resulterade i 231 svar varav 151 respondenter har fullföljt enkäten. Totalt 
skickade vi ut enkäten till 771 personer med en chefsposition, vilket ger oss en svarsfrekvens 
på 19,6%.   

Dagen efter att vi hade skickat ut enkäten uppmärksammade vi att många respondenter 
påbörjade enkäten men valde att avsluta vid frågan hur många miljoner kronor omsatte 
företaget du jobbar på i fjol. Vi tror att det kan bero på att respondenterna helt enkelt inte vet 
hur stor omsättning företaget har. Därför valde vi att ge möjligheten att hoppa över just den 
frågan. Efter att vi tagit bort kravet på svar såg vi direkt en skillnad i antal respondenter som 
valde att avsluta enkäten för tidigt.  

Vi har inte möjligheten att göra en bortfallsanalys eftersom att vi inte har nödvändig data. Det 
vi saknar för att kunna utföra en bortfallsanalys är information om vilka företag som 
respondenterna jobbar på, vilket vi inte vet eftersom att enkäten besvarades anonymt. 
Validiteten påverkas av att vi inte vet vilka som svarat på enkäten eftersom att vi då inte kan 
se om vårt urval representerar vår population.  

	  

4.6 Kapitelsammanfattning 
I ovanstående kapitel har vi redogjort för vårt val av urval ur populationen; individer som har 
en chefsposition i mellanstora eller stora noterade publika aktiebolag inom olika branscher i 
Sverige.  Våra hypoteser prövar vi genom en elektronisk enkätundersökning som vi mailar ut 
till respondenterna. Vår enkät består av 34 frågor som vi ställer för att kunna pröva våra 
hypoteser.
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Kapitel	  5:	  Analys	  
	  

I följande kapitel kommer vi börja med att redogöra för de svar vi fått in av respondenterna i 
vår enkätundersökning. Vi kommer att testa sambanden mellan svaren genom 
korrelationstester för att till slut analysera de samband som är relevanta i vår studie.      

	  

5.1 Beskrivande analys 
Vår enkätundersökning resulterade i att 231 respondenter påbörjade enkäten varav 151 
fullföljde till sista frågan. Vi har valt att endast använda oss av de fullständiga svaren i 
analysen. Sammanlagt mailade vi ut enkäten till 771 individer vilket ger oss en svarsfrekvens 
på 19,6 %.    

Gällande de frågor som vi har formulerat som påståenden där respondenten ombeds att svara 
på en skala mellan 1-7 har vi i analysen valt att dela in svaren i tre grupper; 1-3 instämmer 
inte, 4 varken eller och 5-7 instämmer.  I bilaga 4 redogör vi för hur respondenterna har svarat 
på respektive påstående, i skalan 1-7. 

5.1.1 Kön och ålder 
Av våra respondenter är 68,2% män och 31,8% kvinnor. Vi ställde en öppen fråga om ålder 
och har valt att dela in dem i mindre grupper som visas i tabellen nedan. Tabellen visar även 
åldersfördelningen i procent av respondenterna. Respondenterna som har svarat på enkäten är 
mellan 25-65 år gamla. 

 

Figur 6 Åldersindelning (Egen bearbetning) 

Åldersindelning % 
0-24 0 

25-29 4,6 
30-34 7,9 
35-39 10,6 
40-44 16,6 
45-49 15,2 
50-54 21,2 
55-59 12,6 
60-65 11,3 

66- 0 



	  

25	  
	  

 

5.1.2 Omsättning 
Omsättning frågade vi efter i en öppen fråga. När vi genomför analyser har vi valt att dela in 
dem i grupper om små, mellan och stora företag. Svenskt näringsliv har enligt Thorell & 
Norberg (2005) definitionen:  

• Små företag har en omsättning på under 63 miljoner kronor. 

• Mellan företag omsätter mellan 63-262,8 miljoner kronor. 

• Stora företag har en omsättning på minst 262,8 miljoner kronor.  

Av respondenterna som har svarat är det 9,9 % som arbetar på ett litet företag, 7,3 % som 
jobbar på ett mellanstort företag och 74,2% jobbar på ett stort företag. Eftersom respondenten 
kan välja att inte svara på denna fråga har vi fått ett svarsbortfall på 8,2 %. Dessa siffror kan 
inte vara korrekta eftersom att vi endast skickat ut enkäten till individer inom mellan och stora 
företag. 

5.1.3 Branschindelning 
Branscherna har vi delat in enligt SNI. För att underlätta analyserna har vi lagt ihop liknande 
branscher med varandra. Den branschindelningen visas i tabellen nedan. Originalindelningen 
med svarsfrekvensen finns bifogad som bilaga 5.  

 

Figur 7 Vår Branschfördelning (Egen bearbetning) 

Bransch % 

Jordbruk, jakt och skogsbruk                                                                                                2,6 
Utvinning av mineral                                                                                  
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 4,6 
Tillverkning                                                                                                   
Byggverksamhet 27,8 
Partihandel och detaljhandel 7,3 
Hotell- och restaurangverksamhet                                                                 
Transport, magasinering och kommunikation 4,6 
Finansiell verksamhet 11,3 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 22,5 
Offentlig förvaltning och försvar                                                             
Utbildning 3,3 
Hälso- och sjukvård                                                                                   
Andra samhälleliga och personliga tjänster                                         
Verksamhet vid internationella organisationer 15,9 
Fiske 
Hushållens verksamhet 0 
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De branscher som har störst andel är tillverkning tillsammans med byggverksamhet och 
fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster som vardera representerar en fjärdedel 
av våra respondenter. Efter det kommer hälso- och sjukvård och andra samhälleliga och 
personliga tjänster samt verksamhet vid internationella organisationer som utgör en sjättedel 
av respondenterna. Sedan kommer finansiell verksamhet med en tiondel, parti och 
detaljhandel på med cirka en femtondel. Hotell- och restaurangverksamhet tillsammans med 
transport, magasinering och kommunikation utgör bara en tjugondel vilket även utvinning av 
mineral med el-, gas-, värme- och vattenförsörjning gör. Offentlig förvaltning och försvar 
tillsammans med utbildning representerar en trettiondel, ungefär samma som jordbruk, jakt 
och skogsbruk. Det finns ingen i vår undersökning som tillhör branscherna fiske eller 
hushållens verksamhet.  

Hur fördelningen ser ut i vår population, mellanstora och stora aktiebolag i Sverige, har vi 
inte kunnat få fram uppgifter på. Statistiska centralbyrån har uppgifter om hur 
branschfördelningen ser ut i svenska aktiebolag, men inte uppdelat efter storlek. Därför har vi 
inte kunnat jämföra fördelningen i vårt urval med fördelningen i populationen. Det är 2,6 % 
av våra respondenter som ha svarat att de arbetar inom offentlig förvaltning och försvar. Det 
kan inte stämma eftersom att vi inte har skickat ut enkäten till några individer inom offentliga 
bolag.  

5.1.4 Befattning 
Vi frågade efter respondenternas befattning genom en öppen fråga. Deras svar har vi 
rangordnat och delat in i åtta grupper. Först gjorde vi en lista på alla befattningar sedan 
rangordnade vi dem genom att ta hänsyn till ansvarsområde och antal anställda de kan ha 
under sig. Till sist delade vi in dessa i åtta olika chefsnivåer där chef 1 har högsta position och 
chef 8 har lägst position. Befattningskoderna finns bifogade som bilaga 6. Fördelningen av 
samtliga svar visas i nedanstående tabell.  

 

Figur 8 Befattningsindelning (Egen bearbetning) 

Befattning % 
Chef 1 2,0 
Chef 2 8,6 
Chef 3 16,5 
Chef 4 9,3 
Chef 5 42,4 
Chef 6 3,3 
Chef 7 14,6 
Chef 8 3,3 
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5.1.5 Befordran och anställning 
Andelen respondenter som har befordrats under sin anställning inom sin nuvarande 
organisation är 62,9%. Respondenterna har svarat på frågan om hur länge de har varit 
anställda inom sin organisation samt på sin nuvarande tjänst. På frågan angående anställning 
inom sin organisation har de angett svar mellan 1till 45 år. Gällande hur länge de har varit 
anställda på sin nuvarande tjänst har svaren varierat mellan 1 till 30 år. Tournament theory 
menar att befordran är en belöning som medarbetaren strävar efter. I vår undersökning är det 
mer än hälften av respondenterna som någon gång befordrats. Det finns ett signifikant 
samband mellan hur länge respondenten har varit anställd, både inom sin organisation och på 
sin position, och om man blivit befordrad. Det betyder att ju fler år man varit anställd ju större 
är sannolikheten att man blivit befordrad.       

5.1.6 Belöningssystem 
Vi bad respondenten att besvara vad för belöningar denne samt företagsledningen har fått ta 
del av under det senaste året. Respondenterna som får fast lön är 2 procentenheter fler än 
ledningarna som får fast lön. Andelen rörlig lön är 8 procentenheter mindre hos 
respondenterna än hos ledningarna. När det gäller aktier får ledningen ta del av 4,7 
procentenheter mer än respondenterna. Andelen ledningar som får ta del av optioner är 9,3 
procentenheter större än andelen respondenter. Av ledningen är det 9,2 procentenheter fler 
som får ta del av övriga materiella förmåner än respondenterna. Andelen övriga immateriella 
förmåner är 7,3 procentenheter fler hos ledningen än hos respondenterna. Vi sammanställt 
siffrorna i figuren nedan.   

 

Figur 9 Belöningsfördelning (Egen bearbetning) 

  Mina belöningar Ledningens belöningar 
Fast lön 96,0% 94,0% 
Rörlig lön 27,8% 35,8% 
Aktier 13,2% 17,9% 
Optioner 2,6 % 11,9% 
Övriga materiella förmåner 55,0% 64,2% 
Övriga immateriella förmåner 15,9% 23,2% 
 

Vi har genom en frekvenstabell fått fram resultatet av vår enkätundersökning som visar att 
ledningen får ta del av en större andel av samtliga belöningar, med undantag av fast lön, än 
vad respondenterna får. Det betyder att respondenterna har möjlighet att ta del av fler 
belöningar om de befordras, vilket är en förutsättning för att tournament theory ska kunna 
tillämpas. 
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5.1.7 Motivation 
De frågor vi har ställt angående motivation redogör vi för under tournament theory och 
organizational justice.  

5.1.8 Tournament theory 
På påståendet ”jag anser att belöningar ska öka ju högre position man har i organisationen” 
har 48,4% av respondenterna svarat att de instämmer med påståendet medan 36,5% inte 
instämmer. Motfrågan till denna har vi vänt på och testat korrelationen med. Cronbach’s 
alpha blev då 0,556. För att veta att frågorna mäter samma sak bör värdet på Cronbach’s alpha 
ligga på minst 0,7 och allt under 0,5 är oacceptabelt enligt Djurfeldt och Barmark (2009).  
Detta betyder att sannolikheten att våra två påståenden mäter samma sak är låg. Vi väljer att 
använda oss av det förstnämnda påståendet för att det är troligare att respondenten tolkat det 
påståendet rätt än motfrågan som innehåller en negation.  

Det är 48,4% som anser att sin chefs belöningar är lagom stora i förhållande till sina egna 
belöningar, 28,4% håller inte med. Efter att ha vänt på motfrågan och testat korrelationen dem 
emellan fick vi fram att Cronbach’s alpha blev 0,721 vilket betyder att påståendena mäter 
samma sak. Även påståendet om att respondenten anser att den har goda möjligheter att 
befordras inom sin organisation har en korrelation med sin motfråga. Cronbach’s alphavärde 
är mellan dem 0,705. 43,1% anser att de har goda möjligheter att befordras inom 
organisationen och 38,4% anser att de inte har det. Av respondenterna har 38,4% som mål att 
arbeta sig till en högre position inom sin organisation medan 42,4% inte har det som 
målsättning.  

Det är 21,9% av respondenterna som anser att de belöningar som delas ut inom sin 
organisation skapar tävlingsbeteende, 59,6% håller inte med. På påståendet ”jag anser att 
belöningarna som utdelas inom min organisation skapar samarbetssvårigheter” är det 18,6% 
av respondenterna som håller med medan 68,9% inte instämmer. Båda ovanstående 
påståenden fick ett oacceptabelt Cronbach’s alphavärde på under 0,5 när vi testade dem mot 
sina motfrågor. En anledning till det låga värdet kan vara att motfrågorna var för 
komplicerade vilket kan ha gjort att respondenterna misstolkat påståendena.  

54,9% av respondenterna påstår att deras motivation skulle öka om de fick en större belöning 
och 33,1% anser att deras motivation inte skulle öka. Undersökningen visar att en tredjedel av 
respondenterna inte skulle motiveras av en större belöning. Det talar emot tournament theory 
som säger att motivationen ökar av möjligheten till en högre position som medför en större 
belöning. 2,7 % säger att motivationen skulle minska av en större belöning och 88,1% säger 
att motivationen inte skulle minska av en större belöning. Den kritik som vi har riktat mot 
tournament theory, som säger att möjligheten finns att motivationen kan minska av en större 
belöning, bekräftas inte eftersom att endast 2,7 % anser det. 22,5% säger att motivationen inte 
skulle påverkas av en större belöning medan 63,5% anser att motivation skulle påverkas. 
Nästan en fjärdedel av respondenterna anser att motivationen inte skulle påverkas av en större 
belöning. Detta bekräftar vår kritik mot tournament theory om att det finns dem som inte  
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påverkas av att få en större belöning. Vi testade korrelationen mellan påståendena som säger 
att motivationen skulle öka samt inte påverkas och fick då att Cronbach’s alpha är 0,632, 
vilket visar att de mäter samma sak. Det vill säga att de som anser att motivationen skulle öka 
av en större belöning även anser att motivationen skulle påverkas av en större belöning. Vi 
väljer därför att använda oss av båda dessa påståenden när vi utför korrelationstester.   

5.1.9 Organizational justice 
54,2% av respondenterna anser att belöningarna inom deras organisation är rättvist fördelade 
medan 27,8% inte instämmer. Korrelationsanalysen med den vända motfrågan till detta 
påstående ger ett Cronbach’s alpha på 0,783 vilket visar att påståendena mäter samma sak.  

Av respondenterna är det 47 % som anser att belöningarna de har fått ta del av under det 
senaste året är tillräckligt stora och 35,1% som inte håller med om detta påstående. Efter att 
ha vänt på motfrågan fick vi fram ett Cronbach’s alpha på 0,820 vilket innebär att 
påståendena korrelerar med varandra och mäter samma sak.  

På påståendet ”belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar mig att 
stanna kvar på min position” är det 39,1% av respondenterna som instämmer och 44,4% som 
inte håller med. Det är 42,4% av respondenterna som instämmer i att belöningarna de har fått 
ta del av under det senaste året motiverar dem att stanna kvar inom organisationen och 44,4% 
som inte instämmer. Båda dessa påståenden har en motfråga som vi har vänt på och testat 
korrelationen med. Resultatet blev att Cronbach’s alpha ligger på 0,485 respektive 0,563 och 
detta innebär att frågorna inte mäter samma sak. Orsaken till detta kan bero på att motfrågorna 
är utformade med dubbla negationer vilket kan försvåra tolkningen av påståendena för 
respondenterna. I analysen kommer vi därför bara att använda oss av påståendena, utan 
motfrågorna.  

55 % anser att företagsledningen inom ens organisation är väl förtjänta av sina belöningar 
medan det är 22,5% som inte håller med. Motfrågan till detta påstående mäter samma sak då 
Cronbach’s alpha är 0,602. Vi kommer därför att slå samman dessa påståenden när vi 
genomför korrelationstester med andra frågor.  

På påståendet ”jag anser att min chefs belöningar är lagom stora i förhållande till mina 
belöningar” är det 48,4% som instämmer och 28,4% som inte instämmer. Cronbach’s alpha är 
0,721 mellan påståendet och den vända motfrågan vilket innebär att frågorna mäter samma 
sak. När vi genomför korrelationstester med andra frågor kommer vi därför att slå samman 
dessa två påståenden.  

 

5.2 Korrelationsanalys 
För att se vilka sambanden är mellan ledningens belöningar och motivationen hos 
medarbetarna i organisationen utför vi olika korrelationstester mellan frågorna vi ställt i 
enkäten. Alla analystester görs i statistikprogrammet SPSS. Vi har använt Spearman’s  
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korrelationstest, som används när svaren inte antas vara normalfördelade. (Grandin, 2003) Det 
har vi gjort för att testa om det finns samband mellan de olika påståendena som värderats på 
en likertskala mellan 1-7. Anledningen till att vi inte antar att våra svar är normalfördelade är 
att 151 svar inte är tillräckligt många för att anta en normalfördelning. För att förenkla 
tolkningen av resultaten har vi i analysen valt att dela in svaren i tre grupper; 1-3 instämmer 
inte, 4 varken eller och 5-7 instämmer. I följande delkapitel redogör vi för de sambanden som 
är relevanta för vår frågeställning. Vi redogör för korrelationskoefficienten och 
signifikansnivån inom parantes i direkt anslutning till de aktuella sambanden. 

5.2.1 Kön och ålder 
Enligt ett chi-två test finns det ett signifikant samband mellan befattning och kön. Vi använde 
oss av Fisher’s exact test för att vi hade en förväntad frekvens på mindre än 5. Testet 
resulterade i en signifikansnivå på 0,020 vilket betyder att män generellt har en högre 
befattning än kvinnor i vår undersökning. Dock kan det bero på att det är en större andel män 
som har svarat på vår enkät. Ett korrelationstest mellan variabeln kön och samtliga påståenden 
visade att det inte finns något signifikant samband dem emellan. Detta innebär att hur man 
ställer sig till påståendena inte beror på kön.  

Ett korrelationstest visar att det inte finns någon signifikans mellan ålder och befattning. Detta 
betyder att vilken befattning man har inte beror på ålder.  

5.2.2 Omsättning 
Det är nära 10 % som har svarat att de tillhör små företag, vilket inte kan vara korrekt 
eftersom att enkäten inte har skickats till några respondenter inom små företag. Därför har vi 
valt att inte utföra några korrelationsanalyser med de som svarat att de tillhör små företag. Vi 
gjorde ett korrelationstest mellan storlek på företaget och samtliga frågor, och fann inget 
signifikant samband. Detta innebär att skillnaderna i respondenternas svar inte beror på om 
respondenten arbetar inom ett mellan eller stort företag. Utfallet kan dock påverkas av att det 
är en betydligt större andel stora företag än mellanstora, med 74 % mot 7 %.  

5.2.3 Branschindelning 
Vi ställde branschindelning i korrelation med varje påstående och det visade sig att det inte 
finns någon signifikans mellan dem. Det betyder att hur man ställer sig till påståendena inte 
beror på vilken bransch man arbetar inom.  

5.2.4 Befattning 
De tester vi har gjort med befattning visade sig alla kunna kopplas med tournament theory 
och organizational justice. Därför redogör vi för testerna angående befattning under 
rubrikerna tournament theory och organizational justice.  

5.2.5 Befordran och anställning 
Alla tester vi utförde angående befordran och anställning visade sig kunna kopplas till 
tournament theory. Vi redogör därför för alla samband under rubriken tournament theory. 
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5.2.6 Belöningssystem 
Vi har genomfört korrelationstester med de belöningar som både respondenten och dess 
företagsledning fått ta del av tillsammans med resterande frågor och fann inga samband. 
Vilken typ av belöning man får ta del av varken påverkar eller påverkas av hur man svarar på 
de andra frågorna.     

5.2.7 Motivation  
De analyser vi gör angående motivation redogör vi för under tournament theory och 
organizational justice.  

5.2.8 Tournament theory 
Påståendet ”jag anser att jag har goda möjligheter att befordras inom organisationen” och dess 
motfråga har ett Cronbach’s alphavärde på 0,705. Därför valde vi att summera dessa när vi 
utförde ett Spearman’s korrelationstest med påståendet ”jag har som mål att arbeta mig till en 
högre position inom min organisation”. Testet visade att det finns ett signifikant samband 
mellan påståendena, vilket betyder att de som anser att de har goda möjligheter att befordras 
även har som målsättning att arbeta sig till en högre position inom sin organisation. (korr. 
0,586; sig.0,000) Tournament theory antar att medarbetarna i organisationen vill arbeta sig till 
en högre position. De som har goda möjligheter att befordras har också större chans att arbeta 
sig till en högre position, vilket kan öka deras motivation till befordran. De som inte har goda 
möjligheter att befordras kan bli omotiverade och inte ens försöka att arbeta sig till en högre 
position.  

Enligt Spearman’s korrelationstest finns det ett signifikant samband mellan de som har som 
mål att arbeta sig till en högre position inom sin organisation och de som anser att belöningar 
ska öka ju högre position man har i organisationen. Detta betyder att de som har som mål att 
arbeta sig till en högre tjänst tycker att belöningar ska öka ju högre position man har. (korr. 
0,185; sig. 0,023) Detta är förenligt med tournament theory som menar att högsta chefen ska 
ha betydligt större belöningar än chefen under.  

Ett Spearman’s korrelationstest mellan påståendena ”jag har som mål att arbeta mig till en 
högre position inom min organisation” och ”min motivation att prestera på jobbet skulle öka 
om jag fick en större belöning” ger ett signifikant samband. (korr. 0,285; sig. 0,000) Det 
betyder att de som har som mål att arbeta sig till en högre position skulle få en ökad 
motivation av en större belöning vilket man får av en befordran, vilket tournament theory 
menar.  

Spearman’s korrelationstest gav ett signifikant samband med en negativ korrelation mellan 
påståendena ”jag anser att belöningar ska öka ju högre position man har i organisationen” och 
” jag anser att belöningar som delas ut inom min organisation skapar samarbetssvårigheter”. 
(korr. -0,348; sig. 0,000) Det innebär att den som anser att belöningar ska öka ju högre 
position man har inte anser att belöningar skapar samarbetssvårigheter. Enligt tournament  
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theory så ser medarbetarna belöningar, vilka fås genom befordran, som en motivation och inte 
något som skapar samarbetssvårigheter.  

Genom ett korrelationstest kom vi fram till att om man anser att skillnaden i belöningar 
mellan sig själv och sin chef är för stor så skulle ens motivation att prestera på jobbet inte öka 
om man fick en större belöning. (korr. -0,239; sig. 0,003) I teoridelen riktar vi kritik mot 
tournament theory där vi ifrågasätter teorins brist på att inkludera individer som inte anses 
vara med i tävlingen. Dessa påståenden bekräftar vår kritik mot teorin eftersom att de som 
anser att skillnaden i belöningar är för stor inte skulle få ökad motivation av att ledningen får 
en belöning. De som inte får ökad motivation av belöningar är då inte med och tävlar om en 
högre position.  

Det finns ett signifikant samband mellan påståendena ”jag anser att chansen till att jag kan få 
en högre tjänst inom min organisation är liten” och ”jag anser att skillnaden i belöningar 
mellan mig och min chef är för stor”. (korr. 0,183; sig. 0,024) Detta innebär att de som anser 
att möjligheten till befordran är liten även anser att skillnaden i belöningar mellan sig och sin 
chef är för stor. Teorin menar att belöningsskillnaden motiverar medarbetaren att arbeta sig 
till en högre tjänst. Ovanstående påståenden kan tolkas som att de som tror att de har en liten 
chans att befordras inte motiveras av sin chefs belöningar.  

Vi har gjort korrelationstest mellan åldersindelning och samtliga av våra påståendefrågor och 
på så sätt hittat de samband som finns. Vi fann att ju äldre man är desto mindre anser man att 
möjligheterna till befordran finns (korr. -0,266; sig. 0,001). Tournament theory menar att alla 
strävar efter att bli befordrade. Detta test bekräftar vår kritik mot teorin om att det finns 
medarbetare som inte är med och tävlar för att de inte tror att de har möjlighet att befordras. 
Det här kan visa att ju äldre man är desto mindre passar man in på tournament theory. 
Målsättningen att arbeta sig till en högre position minskar också med åldern (korr. -0,368; sig. 
0,000). Detta stödjer vår kritik mot tournament theory, att det finns de som inte är med och 
tävlar för att de inte har en högre befordran som målsättning. Dessutom anser de äldre att 
deras motivation att prestera på jobbet inte skulle öka om de fick en större belöning (korr. -
0,180; sig. 0,027), vilket talar emot teorin. Tournament theory menar att motivationen hos 
medarbetarna ökar av en större belöning, som en befordran medför. Även detta talar för att 
teorin inte passar in på äldre medarbetare.  

Vi har genomfört ett korrelationstest mellan befattning och påståendet ”jag anser att 
belöningar ska öka ju högre position man har i organisationen”. Testet visade att det finns ett 
signifikant samband med en negativ korrelation vilket betyder att ju högre befattning desto 
större tendens har man att anse att belöningar ska öka ju högre position man har. Det betyder 
också att ju lägre befattning man har desto mindre tendens har man att anse att belöningar ska 
öka ju högre position man har (korr. -0,222; sig. 0,006). Tournament theory utgår från att 
medarbetarna anser att belöningar ska öka ju högre position man har. Vår undersökning visar 
att tournament theory inte passar in lika bra på de som har en lägre position.     
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Det finns även ett signifikant samband mellan befattning och de som anser att belöningarna de 
har fått ta del av under det senaste året motiverar dem att stanna på sin position (korr. -0,168; 
sig 0,039). Betydelsen av detta är att ju högre befattning man har ju mindre motiverad blir 
man av sina belöningar att stanna kvar på sin position. Tournament theory säger att 
företagsledningens belöningar motiverar medarbetarna att själva sträva efter högre position. 
Detta test visar att de som redan har en hög position inte blir motiverade att stanna kvar på sin 
position av de belöningar som de fått ta del av under det senaste året. Det kan innebära att ju 
högre position man har inom organisationen ju mer motivera blir man till att ta sig till en 
högre position. 

Om respondenten har befordrats tidigare så ökar tendensen att anse att möjligheten till 
befordran är god. Det kom vi fram till genom ett korrelationstest mellan om befordrats och 
”jag anser att jag har goda möjligheter att befordras inom organisationen (korr. 0,222; sig. 
0,006). Tournament theory menar att företagsledningens belöningar leder till ökad motivation 
hos medarbetarna i strävan efter att själva bli befordrade. Det kan innebära att tournament 
theory passar bättre på de som redan har befordrats, än de som inte har det, för att de upplever 
att de har större möjligheter att befordras ytterligare.  

Ett korrelationstest visar att det finns ett signifikant samband mellan hur länge man har varit 
anställd på sin nuvarande tjänst och ”jag anser att belöningar ska öka ju högre position man 
har” (korr. -0,207; sig. 0,011). Vilket innebär att ju längre respondenterna har varit anställda 
på sin nuvarande tjänst desto mindre tenderar de att anse att belöningar ska öka ju högre 
position man har inom organisationen. Tournament theory menar att belöningar ska öka ju 
högre position man har inom organisationen för att på så sätt öka motivationen hos 
medarbetarna att själva vilja arbeta sig till en högre tjänst.  Detta samband kan därför innebära 
att ju längre man haft samma tjänst ju mindre passar man in på tournament theory.  

Hur länge man har varit anställd på sin nuvarande tjänst korrelerar negativt med ”jag anser att 
jag har goda möjligheter att befordras inom organisationen” (korr. -0,200; sig. 0,014). Detta 
innebär att man upplever att möjligheten till befordran inom sin organisation minskar ju 
längre man har arbetat på samma tjänst. Detta bekräftar vår kritik mot tournament theory om 
att det finns de som upplever att de inte har möjlighet att vinna. Har man varit anställd på 
samma tjänst längre upplever man att möjligheten till befordran minskar.  

När vi testar korrelationen mellan hur länge man har arbetat på sin tjänst och ”jag har som 
mål att arbeta mig till en högre position inom min organisation” fick vi fram ett signifikant 
samband och en negativ korrelation (korr. -0,274; sig. 0,001). Det betyder att ju längre man 
har arbetat på sin tjänst desto mindre anser man att man har som målsättning att arbeta sig till 
en högre position. Detta bekräftar vår kritik mot tournament theory om att det finns de som 
inte har som målsättning att ta sig till en högre tjänst. Tournament theory menar att alla inom 
organisationen strävar efter att bli befordrade.    
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5.2.8.1 Sammanfattning tournament theory  
Vi har i detta delkapitel lyckats hitta samband som styrker tournament theory, men också en 
del samband som styrker den kritik som vi har framställt om teorin under den teoretiska 
referensramen. Ålder, befattning, möjlighet till befordran, hur länge man har varit anställd, 
om man har befordrats, om man anser att belöningar ska öka med befattning och målsättning 
att befordras är några av de faktorer som påverkar om tournament theory kan accepteras eller 
förkastas.  

5.2.9 Organizational justice 
Alla påståenden som finns med i enkäten för att besvara organizational justice-hypotesen har 
en positiv korrelation med varandra.  De tre påståendena ”Jag anser att belöningarna inom 
min organisation är rättvist fördelade”, ”jag anser att belöningarna jag har fått ta del av under 
det senaste året är tillräckligt stora” och ”jag anser att företagsledningen i min organisation är 
väl förtjänta av sina belöningar” har alphavärdena 0,783, 0,820 samt 0,602 med sina 
motfrågor. Vi har därför valt att inkludera motfrågorna i korrelationstesten. De två återstående 
påståendena gällande om belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar 
mig att stanna kvar på min position, och inom organisationen, har låga alphavärden med sina 
motfrågor. Därför har vi valt att bara använda oss av påståendena, och inte inkludera 
motfrågorna, vid korrelationstesten.   

Att samtliga av ovanstående påståenden har ett signifikant samband med en positiv 
korrelation mellan varandra stödjer teorin om organizational justice, som säger att 
motivationen ökar om man uppfattar belöningar som rättvisa och tvärtom. 

De som anser att belöningarna inom organisationen är rättvist fördelade blir motiverade av 
sina belöningar att stanna kvar på sin position och inom sin organisation. (korr. 0,254; sig. 
0,002) Det betyder att om de anser att belöningarna är orättvist fördelade så blir de inte 
motiverade att stanna kvar på sin position eller inom organisationen. I teorin förklarar vi att 
organizational justice menar att om företagsledningens belöningar uppfattas som rättvisa så 
ökar motivationen hos medarbetarna och om de uppfattas som orättvisa så minskar 
motivationen. 

De som har svarat att belöningarna som de har fått ta del under det senaste året är tillräckligt 
stora tycker att ledningen är väl förtjänta av sina belöningar. (korr. 0,488; sig. 0,000) Är 
medarbetarna nöjda med sina egna belöningar så uppfattar de ledningens belöningar som 
rättvisa och får på så sätt ökad motivation, precis som organizational justice menar. Är fallet 
tvärtom, att de inte är nöjda med sina egna belöningar, så tycker de inte att ledningen är väl 
förtjänta av sina belöningar. Det skulle innebära att de uppfattar ledningens belöningar som 
orättvisa och medarbetarnas motivation skulle minska, vilket är vad organizational justice 
påstår. Även påståendena som handlar om att medarbetaren blir motiverad att stanna kvar på 
sin nuvarande position och inom sin organisation går att kopplas till hur nöjda individerna är 
med sina belöningar. Individer som anser att belöningarna de har fått ta del av under det 
senaste året inte är tillräckligt stora blir inte motiverade att stanna kvar på sin position (korr.  
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0,558; sig. 0,000) eller inom sin organisation (korr. 0,587; sig. 0,000). Detta eftersom att de 
då uppfattar ledningens belöningar som orättvisa. 

Organizational justice menar att om man uppfattar belöningar som rättvisa så ökar 
motivationen. Ett korrelationstest visar att uppfattningen att ens belöningar är tillräckligt stora 
ökar med åldern (korr. 0,190; sig. 0,020). Det visar att uppfattningen att ens belöningar är 
rättvisa ökar med åldern.  

Ett korrelationstest visade ett samband mellan befattning och ”jag anser att belöningarna inom 
min organisation är rättvist fördelade (korr. -0,160; sig. 0,049). Det betyder att ju högre 
befattning respondenten har desto mer anser den att belöningarna är rättvist fördelade. 
Organizational justice säger att om medarbetaren uppfattar belöningar som rättvisa ökar 
motivationen och om belöning uppfattas som orättvis minskar motivationen. Vår 
undersökning visar att ju högre position man har ju mer ökar motivationen och ju lägre 
position man har ju mer minskar motivationen.  

5.2.9.1 Sammanfattning organizational justice 
Vi har i detta delkapitel hittat samband som styrker organizational justice men också samband 
som talar emot teorin. Alla påståenden som vi har presenterat i delkapitlet har ett signifikant 
samband med en positiv korrelation mellan varandra. Dessa påståenden samt ålder och 
befattning påverkar om organizational justice kan bekräftas eller förkastas.   

 

5.3 Kapitelsammanfattning 
Kapitlet börjar med en redogörelse av hur respondenterna svarat på enkätfrågorna. 
Påståendefrågorna i enkäten har motfrågor för att, om det visar sig att de mätt samma sak, öka 
reliabiliteten. De som har mätt samma sak har vi fått fram genom att se om de har ett godkänt 
värde på Cronbach’s alpha.  Därefter beskriver vi de samband vi hittat mellan alla frågor 
genom korrelationstester. Till sist analyserar vi de relevanta sambanden och kopplar dem till 
vårt teorikapitel.  
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Kapitel	  6:	  Slutsats	  
	  

I följande kapitel knyter vi ihop vårt syfte med teori och analys. Efter det redogör vi för 
slutsatser och egna reflektioner. Vi avslutar kapitlet med förslag till fortsatt forskning.   

	  

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilket sambandet är mellan ledningens belöningar 
och motivationen hos medarbetarna i organisationen. Vi kom fram till en egen modell som 
säger att medarbetarnas motivation påverkas av ledningens belöningar. Modellen stöttar vi 
upp med befintliga teorier. Teorierna som har varit aktuella för oss är Maslow’s samt 
McClelland’s motivationsteorier, agentteorin, tournament theory och organizational justice. 
Från de två sistnämnda teorierna har vi utformat två hypoteser. Hypotesen till tournament 
theory säger att motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar. 
Hypotesen till organizational justice säger att medarbetarnas motivation minskar om de 
upplever ledningens belöningar som orättvisa. Vi ställde frågor för att besvara dessa 
hypoteser i vår enkätundersökning, som vi i analyskapitlet har analyserat. Resultaten av 
analyserna blev blandade. Vi hittade samband som kunde bekräfta men också förkasta 
tankarna bakom både tournament theory och organizational justice.       

 

6.1 Slutsats och egna reflektioner  

6.1.1 Tournament theory 
Tournament theory menar att motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får 
belöningar.  

Det som i vår analys talar för tournament theory är att vi har kunnat visa att motivationen hos 
medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar. Medarbetare som anser att de har goda 
möjligheter att befordras har målsättningen att arbeta sig till en högre position, vilket 
tournament theory förutsätter att medarbetarna har. De som har befordrats någon gång 
tidigare anser att deras möjligheter till befordran är god. De som säger att de har som mål att 
arbeta sig till en högre position anser att deras motivation skulle öka av en större belöning 
samt att belöningar ska öka ju högre position man har inom organisationen. Ju högre 
befattning medarbetaren har desto mer anser den att belöningar ska öka ju högre position man 
har inom organisationen. Motivationen att stanna kvar på sin position minskar ju högre 
befattning medarbetaren har.  

Slutsatsen vi kan dra av ovanstående stycke är att tournament theory kan vara lämpad för 
vissa personer inom organisationen. Att medarbetare med en hög befattning är mindre 
motiverade att stanna kvar på sin position leder till att de strävar efter en befordran eftersom 
att de anser att belöningar ska öka ju högre position man har. De blir motiverade av en större 
belöning vilket de kommer att få om de befordras. De som blir motiverade av en större  
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belöning är de som har som målsättning att ta sig till en högre position. Möjligheten till 
ytterligare en befordran växer om medarbetaren tidigare blivit befordrad. En medarbetare med 
dessa egenskaper är den ultimata kandidaten för en organisation där tournament theory finns.    

Tournament theory antar att alla eftersträvar att ta sig uppåt inom organisation. Vår studie har 
visat att målsättningen att befordras avtar med åldern. Att målsättningen att befordras avtar 
med åldern kan inte beror på att de äldre redan har en hög befattning eftersom att analysen 
visade att det inte finns något signifikant samband mellan ålder och befattning. Vår 
undersökning visar att ju lägre befattning medarbetaren har desto mindre anser den att 
belöningar ska öka med högre befattning. Faktorer som också minskar uppfattning att 
belöningar ska öka ju högre position man har är om medarbetaren har varit anställd på samma 
tjänst en längre tid. Medarbetaren upplever att möjligheten till befordran minskar ju längre 
den har varit anställd på sin tjänst. Även målsättningen att befordras minskar ju längre tid 
medarbetaren har varit anställd på sin tjänst. Uppfattningen att möjligheten till befordran finns 
minskar ju äldre medarbetaren blir. Om medarbetaren anser att möjligheten till en befordran 
är liten så anser den även att skillnaden i belöningar mellan sig och sin chef är för stor. De 
medarbetare som anser att skillnaden i belöningar mellan sig och sin chef är för stor skulle 
inte få en ökad motivation att prestera på jobbet av en större belöning. Att motivationen inte 
ökar kan även förklaras med en stigande ålder.  

Med grund av ovanstående stycke kan vi dra slutsatsen att vår kritik, att det finns de som inte 
vill vara med och tävla, mot tournament theory är befogad. Det har visat sig att det finns 
medarbetare vars motivation inte ökar av att ledningen får belöningar. Egenskaper hos 
medarbetare som visat sig inte vara förenliga med tournament theory är hög ålder, lång tid på 
samma tjänst, låg befattning och att aldrig ha befordrats.  

Beroende av vad medarbetaren har för förutsättningar så kan man acceptera eller förkasta vår 
hypotes att motivationen hos medarbetarna ökar av att ledningen får belöningar.  

6.1.2 Organizational justice 
Organizational justice menar att medarbetarnas motivation minskar om de upplever 
ledningens belöningar som orättvisa och att medarbetarnas motivation ökar om de upplever 
ledningens belöningar som rättvisa. Vår hypotes säger att medarbetarnas motivation minskar 
om de upplever ledningens belöningar som orättvisa.  

Ju lägre befattning medarbetaren har desto mer anser den att belöningarna är orättvist 
fördelade. Ju mer medarbetaren anser att belöningarna inom organisationen är orättvist 
fördelade desto mindre blir motivationen att stanna kvar på sin position av sina belöningar. Är 
medarbetaren missnöjd med sina egna belöningar så uppfattar de ledningens belöningar som 
orättvisa och får på så sätt minskad motivation. Uppfattningen av att ledningens belöningar är 
orättvisa vilket leder till minskad motivation hos medarbetaren kan också orsakas av att 
individen anser att belöningarna den har fått ta del av under det senaste året inte är tillräckligt 
stora. Medarbetaren tenderar att inte anse sina belöningar som tillräckligt stora ju yngre den 
är.   
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Egenskaper hos medarbetaren vars motivation minskar av ledningens belöningar är låg 
befattning och låg ålder. De medarbetare vars motivation ökar av ledningens belöningar har 
en hög befattning och en hög ålder.  

I de fall då medarbetare har en låg ålder och en låg befattning kan vi acceptera vår hypotes att 
motivationen hos medarbetarna minskar om de upplever ledningen belöningar som orättvisa. 
Organizational justice menar att då medarbetaren uppfattar ledningens belöningar som rättvisa 
ökar motivationen och då ledningens belöningar uppfattas som orättvisa minskar 
medarbetarens motivation. Teorin ger ingen förklaring till vad som kan påverka utfallet. Vi 
kan av vår undersökning dra slutsatsen att ålder och befattning påverkar huruvida ledningens 
belöningar uppfattas som rättvisa eller orättvisa.  

6.1.3 Vår modell 
Vår modell säger att medarbetarnas motivation påverkas av företagsledningens belöningar.  
De kan bli motiverade för att de själva vill ta sig till en högre position, eller omotiverade för 
att de inte tror sig kunna ta sig högre upp eller inte vill. Vår studie visar att detta stämmer. Vi 
har kommit fram till att individer som har en hög ålder, låg befattning, som har arbetat på 
samma tjänst en lång tid och aldrig blivit befordrade inte får en ökad motivation av 
ledningens belöningar. Individer med en låg befattning och låg ålder uppfattar ledningens 
belöningar som orättvisa och får därför minskad motivation. Individer som har en låg ålder, 
hög befattning, som har arbetat på samma tjänst en kort tid och som har blivit befordrade 
tidigare får ökad motivation av att ledningen får belöningar. En individ med hög befattning 
och hög ålder uppfattar ledningens belöningar som rättvisa och får då ökad motivation.  

Vårt syfte var att undersöka vilket sambandet är mellan ledningens belöningar och 
medarbetarnas motivation. Vår undersökning visade att det kan finnas ett positivt eller 
negativt samband mellan ledningens belöningar och medarbetarnas motivation. Det finns 
individer som motiveras av ledningens belöningar och det finns individer som inte motiveras 
samt dem vars motivation minskar.   

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
I vår undersökning var det en betydligt större andel respondenter inom stora företag än i 
mellanstora företag. Vi kom fram till att storleken på företaget inte påverkar medarbetarnas 
motivation.  Det hade varit intressant att se om utfallet hade blivit annorlunda med en jämnare 
fördelning. 

Vi har kommit fram till att det finns faktorer som påverkar medarbetarnas motivation, såsom 
ålder och befattning. Det hade varit intressant att undersöka om det finns ytterligare faktorer 
som kan påverka medarbetarnas motivation. Ett exempel är utbildning, om längd och 
omfattning på utbildningen påverkar hur medarbetaren ser på ledningens belöningar. Ett annat 
exempel är trivsel på arbetsplatsen, om motivationen att prestera på sin arbetsplats påverkas 
av om medarbetaren trivs på jobbet.  
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6.3 Kapitelsammanfattning 
I detta kapitel har vi redogjort för de slutsatser som vi har kommit fram till av vår undersökning. Vi 
har bland annat kunnat visa att tournament theory inte passar på alla individer, och vilka egenskaper 
som avgör detta. Angående organizational justice  har vi kunnat visa vilka egenskaper som påverkar 
medarbetarens syn på rättvisa. Avslutningsvis har vi kommit med förslag till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1- Enkätfrågor 
	  

Du svarar helt anonymt på denna enkät. Vi är tacksamma om du svarar så ärligt som möjligt 
på alla frågor.  
 
Enkäten består av 34 frågor och tar ungefär 10 minuter att svara på. Tack för din medverkan! 

 
1. Är du kvinna eller man? 

Kvinna       Man           
 
2. Hur gammal är du? (År)  

 _______ 
 
3. Hur många miljoner kronor omsatte företaget du jobbar på i fjol? 

 __________  
 
4. Inom vilken bransch tillhör företaget du jobbar på?  
• Jordbruk, jakt och skogsbruk 
• Fiske 
• Utvinning av mineral 
• Tillverkning 
• El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 
• Byggverksamhet 
• Partihandel och detaljhandel 

   Hotell- och restaurangverksamhet 
   Transport, magasinering och kommunikation 

• Finansiell verksamhet 
• Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 
• Offentlig förvaltning och försvar 
• Utbildning 
• Hälso- och sjukvård 
• Andra samhälleliga och personliga tjänster 
• Hushållens verksamhet 
• Verksamhet vid internationella organisationer 
 
 
5. Hur många år har du varit anställd inom organisationen? : _____ 
 
6. Hur många år har du varit anställd på din nuvarande tjänst? : _____  
 
7. Har du befordrats inom organisationen under din anställning?  

Ja    Nej 
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8. Vilken befattning har du inom organisationen? : __________________ 
 

9. Jag har under det senaste året fått ta del av följande belöningar: 
 
• Fast lön 
• Rörlig lön 
• Aktier 
• Optioner 
• Övriga materiella förmåner (t.ex. sjukförsäkring, tjänstepension, mm.)  
• Övriga immateriella förmåner (t.ex. större ansvarsområde, mer attraktivt tjänsterum 

mm) 
 
10. Företagsledningen inom organisationen har under det senaste året fått ta del av 

följande belöningar: 
 

• Fast lön 
• Rörlig ersättning 
• Aktier 
• Optioner 
• Övriga materiella förmåner (t.ex. sjukförsäkring, tjänstepension, mm.)  
• Övriga immateriella förmåner (t.ex. större ansvarsområde, mer attraktivt tjänsterum 

mm) 
 
 

Svara på en skala mellan 1- 7 där 1= instämmer inte alls, 4= varken eller och 7= instämmer 
helt 

 
11. Jag anser att belöningar ska öka ju högre position man har i organisationen. 

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

12. Jag anser att belöningarna inom min organisation är rättvist fördelade. 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt  

 
13. Jag anser att chansen till att jag kan få en högre tjänst inom min organisation är liten.  

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

14. Jag anser att företagsledningen i min organisation får för stora belöningar.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
15. Jag anser att belöningarna som utdelas inom min organisation skapar 

samarbetssvårigheter. 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

16. Jag anser att skillnaden i belöningar mellan mig och min chef är för stor.  
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Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 
17. Jag anser att de belöningar jag har fått ta del av under det senaste året är tillräckligt 

stora.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt  
 

18. Jag anser att jag har goda möjligheter att befordras inom organisationen.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
19. Belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar mig att stanna kvar 

inom organisationen.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

20. Jag anser att företagsledningen i min organisation är väl förtjänta av sina belöningar. 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt  
 

21. Belöningarna jag har fått ta del av under det senaste året motiverar mig att stanna kvar 
på min position. 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

22. Jag anser att belöningarna som utdelas inom min organisation skapar 
tävlingsbeteende. 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
23. Jag anser att det inte ska vara någon större skillnad i lön mellan varje chefsnivå i 

organisationen.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

24. Jag är missnöjd med hur belöningarna i min organisation fördelas.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
25. Min motivation att prestera på jobbet skulle öka om jag fick en större belöning.  

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

26. Jag anser att min chefs belöningar är lagom stora i förhållande till mina belöningar.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt  

 
27. Jag har som mål att arbeta mig till en högre position inom min organisation.  

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

28. Jag anser att belöningarna som jag har fått ta del av under det senaste året inte 
påverkar huruvida jag vill stanna inom organisationen eller inte.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
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29. Jag är missnöjd med hur jag blir belönad idag 
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
30.  Skillnader i belöningar inom organisationen påverkar inte sättet att arbeta 

tillsammans.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
31.  Min motivation att prestera på jobbet skulle minska om jag fick en större belöning.  

Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt  
 

32.  Om jag fick en större belöning skulle min motivation att prestera på jobbet inte 
påverkas.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
33.  Jag anser att belöningarna som jag har fått ta del av under det senaste året inte 

påverkar huruvida jag vill stanna på min nuvarande position eller inte.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 
 

34. Belöningarna som delas ut skapar inte en uppfattning av att man måste konkurrera 
med sina kollegor inom organisationen.  
Instämmer inte alls 1  2  3  4  5  6  7 Instämmer helt 

 
 
 

 
Tack för att du tog dig tiden att svara på vår enkät. 
 
Vill du ta del av undersökningens resultat så skriv din e-mail här, så skickar vi det till dig. : 
____________________ 
 
Hälsningar 
Malin Johansson, Anton Christiansen och Sabina Persson 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
S	  

48	  
	  

Bilaga	  2-	  Kontaktbrev	  till	  respondenterna	  
 

Hej! 

Att företagsledningen får belöningar har inverkan på motivationen hos medarbetarna i 
organisationen. Hur påverkas Du av att ledningen i ditt företag får belöningar?  

Vi är tre studenter från Högskolan i Halmstad som skriver en kandidatuppsats om hur 
företagsledningens belöningar påverkar motivationen hos medarbetarna. Vi hoppas att ni vill 
vara med och svara på vår enkät, som tar ca 10 minuter att svara på. Alla svar behandlas 
anonymt och endast i aggregerad form.  

Om Ni vill ta del av resultaten som vi kommer fram till så finns det möjlighet att i slutet av 
enkäten ange den e-mailadress som Ni vill få resultatet skickat till. 

Vi vore tacksamma om Ni kan sprida vidare formuläret till anställda som har någon form av 
chefsposition hos er. 

Vid eventuella frågor kan Ni kontakta oss på vår gemensamma e-mailadress (e-mailadress) 
eller ringa på telefonnummer (telefonnummer) 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Malin Johansson, Anton Christiansen och Sabina Persson 
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Bilaga 3- Kontaktbrev påminnelse till respondenterna 
 

Hej igen! 

Här kommer en påminnelse angående vår enkätundersökning. Om du redan har svarat på 
enkäten bortse från detta mail. 

Att företagsledningen får belöningar har inverkan på motivationen hos medarbetarna i 
organisationen. Hur påverkas Du av att ledningen i ditt företag får belöningar?  

Vi är tre studenter från Högskolan i Halmstad som skriver en kandidatuppsats om hur 
företagsledningens belöningar påverkar motivationen hos medarbetarna. Vi hoppas att ni vill 
vara med och svara på vår enkät, som tar ca 10 minuter att svara på. Alla svar behandlas 
anonymt och endast i aggregerad form.  

 

Om Ni vill ta del av resultaten som vi kommer fram till så finns det möjlighet att i slutet av 
enkäten ange den e-mailadress som Ni vill få resultatet skickat till. 

Vi vore tacksamma om Ni kan sprida vidare formuläret till anställda som har någon form av 
chefsposition hos er. 

Vid eventuella frågor kan Ni kontakta oss på vår gemensamma e-mailadress (e-mailadress) 
eller ringa på telefonnummer (telefonnummer) 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Malin Johansson, Anton Christiansen och Sabina Persson 
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Bilaga 4- Beskrivande analys 
	  

Jag anser att belöningar ska öka ju högre 
position man har i organisationen. 

Jag anser att min chefs belöningar är lagom 
stora i förhållande till mina belöningar. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 17,8 Instämmer inte alls 6,6 
Instämmer lite 11,2 Instämmer lite 11,8 
Instämmer till viss del 7,2 Instämmer till viss del 9,9 
Varken eller 15,8 Varken eller 23 
Instämmer delvis 15,8 Instämmer delvis 8,6 
Instämmer mycket  10,5 Instämmer mycket  16,4 
Instämmer helt 21,7 Instämmer helt 23,7 
Totalt 100 Totalt 100 
        

Jag anser att jag har goda möjligheter att 
befordras inom organisationen. 

Jag har som mål att arbete mig till en högre 
position inom min organisation. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 15,8 Instämmer inte alls 16,4 
Instämmer lite 14,5 Instämmer lite 13,2 
Instämmer till viss del 8,6 Instämmer till viss del 12,5 
Varken eller 18,4 Varken eller 19,1 
Instämmer delvis 19 Instämmer delvis 18,4 
Instämmer mycket  9,2 Instämmer mycket  10,5 
Instämmer helt 14,5 Instämmer helt 9,9 
Totalt 100 Totalt 100 
        

Jag anser att det inte ska vara någon större 
skillnad i lön mellan varje chefsnivå i 

organisationen. 

Jag anser att skillnader i belöningar mellan 
mig och min chef är för stor. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 43,4 Instämmer inte alls 33,6 
Instämmer lite 28,3 Instämmer lite 19 
Instämmer till viss del 11,2 Instämmer till viss del 9,9 
Varken eller 7,3 Varken eller 13,1 
Instämmer delvis 3,9 Instämmer delvis 8,6 
Instämmer mycket  3,3 Instämmer mycket  6,6 
Instämmer helt 2,6 Instämmer helt 9,2 
Totalt 100 Totalt 100 
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Jag anser att chansen till att jag kan få en 
högre tjänst inom organisation är liten. 

Jag anser att belöningarna som utdelas inom 
min organisation skapar tävlingsbeteende. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 15,8 Instämmer inte alls 25 
Instämmer lite 18,4 Instämmer lite 23 
Instämmer till viss del 7,9 Instämmer till viss del 11,9 
Varken eller 17,8 Varken eller 18,4 
Instämmer delvis 9,2 Instämmer delvis 12,5 
Instämmer mycket  11,2 Instämmer mycket  5,9 
Instämmer helt 19,7 Instämmer helt 3,3 
Totalt 100 Totalt 100 
    
Jag anser att belöningar som utdelas inom min 

organisation skapar samarbetsvårigheter. 
Belöningarna som delas ut skapar inte en 

uppfattning av att man måste konkurrera med 
sina kollegor inom organisationen. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 36,8 Instämmer inte alls 10,6 
Instämmer lite 21,7 Instämmer lite 7,2 
Instämmer till viss del 10,6 Instämmer till viss del 11,8 
Varken eller 12,5 Varken eller 18,4 
Instämmer delvis 5,9 Instämmer delvis 6,6 
Instämmer mycket  5,9 Instämmer mycket  17,8 
Instämmer helt 6,6 Instämmer helt 27,6 
Totalt 100 Totalt 100 
        

Skillnader i belöningar inom organisationen 
påverkar inte sättet att arbeta tillsammans. 

Min motivation att prestera på jobbet skulle 
öka om jag fick en större belöning. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 13,8 Instämmer inte alls 11,2 
Instämmer lite 15,1 Instämmer lite 9,9 
Instämmer till viss del 11,9 Instämmer till viss del 11,8 
Varken eller 15,8 Varken eller 11,8 
Instämmer delvis 9,9 Instämmer delvis 17,8 
Instämmer mycket  15,1 Instämmer mycket  19,1 
Instämmer helt 18,4 Instämmer helt 18,4 
Totalt 100 Totalt 100 
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Min motivation att prestera på jobbet skulle 
minska om jag fick en större belöning. 

Om jag fick en större belöning skulle min 
motivation att prestera på jobbet inte 

påverkas. 
  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 74,3 Instämmer inte alls 28,3 
Instämmer lite 12,5 Instämmer lite 23,7 
Instämmer till viss del 1,3 Instämmer till viss del 11,8 
Varken eller 9,2 Varken eller 13,8 
Instämmer delvis 0 Instämmer delvis 5,3 
Instämmer mycket  2 Instämmer mycket  9,9 
Instämmer helt 0,7 Instämmer helt 7,2 
Totalt 100 Totalt 100 

Jag anser att belöningar inom min 
organisation är rättvist fördelade. 

Jag anser att belöningar jag fått ta del av det 
senaste året är tillräckligt stora. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 9,2 Instämmer inte alls 14,5 
Instämmer lite 6,6 Instämmer lite 8,5 
Instämmer till viss del 12,5 Instämmer till viss del 12,5 
Varken eller 17,8 Varken eller 17,8 
Instämmer delvis 9,8 Instämmer delvis 13,8 
Instämmer mycket  18,4 Instämmer mycket  18,4 
Instämmer helt 25,7 Instämmer helt 14,5 
Totalt 100 Totalt 100 
        
Belöningarna jag har fått ta del av det senaste 

året motiverar mig att stanna kvar på min 
position. 

Belöningarna jag har fått ta del av under det 
senaste året motiverar mig att stanna kvar 

inom organisationen. 
  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 19,7 Instämmer inte alls 20,4 
Instämmer lite 15,8 Instämmer lite 11,8 
Instämmer till viss del 9,2 Instämmer till viss del 12,5 
Varken eller 16,4 Varken eller 13,2 
Instämmer delvis 11,2 Instämmer delvis 15,1 
Instämmer mycket  14,5 Instämmer mycket  11,2 
Instämmer helt 13,2 Instämmer helt 15,8 
Totalt 100 Totalt 100 
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Jag anser att företagsledningen i min 
organisation är väl förtjänta av sina 

belöningar. 
Jag är missnöjd med hur belöningarna i min 

organisation fördelas. 
  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 5,9 Instämmer inte alls 36,8 
Instämmer lite 7,2 Instämmer lite 21,7 
Instämmer till viss del 9,9 Instämmer till viss del 11,2 
Varken eller 22,4 Varken eller 13,8 
Instämmer delvis 9,2 Instämmer delvis 8,6 
Instämmer mycket  18,4 Instämmer mycket  4,6 
Instämmer helt 27 Instämmer helt 3,3 
Totalt 100 Totalt 100 
Jag är missnöjd med hur jag blir belönad idag. Jag anser att belöningarna som jag har fått ta 

del av det senaste året inte påverkar huruvida 
jag vill stanna på min nuvarande position 

eller inte. 
  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 33,6 Instämmer inte alls 15,8 
Instämmer lite 22,4 Instämmer lite 17,1 
Instämmer till viss del 11,2 Instämmer till viss del 10,5 
Varken eller 11,8 Varken eller 16,4 
Instämmer delvis 6,6 Instämmer delvis 8,6 
Instämmer mycket  7,2 Instämmer mycket  13,8 
Instämmer helt 7,2 Instämmer helt 17,8 
Totalt 100 Totalt 100 
        
Jag anser att belöningarna som jag fått ta del 

av under det senaste året inte påverkar 
huruvida jag vill stanna kvar inom 

organisationen eller inte. 

Jag anser att företagsledning inom min 
organisation får för stora belöningar. 

  Procent   Procent 
Instämmer inte alls 16,4 Instämmer inte alls 38,2 
Instämmer lite 16,4 Instämmer lite 19,7 
Instämmer till viss del 14,5 Instämmer till viss del 7,2 
Varken eller 14,5 Varken eller 13,8 
Instämmer delvis 5,3 Instämmer delvis 7,9 
Instämmer mycket  15,1 Instämmer mycket  5,3 
Instämmer helt 17,8 Instämmer helt 7,9 
Totalt 100 Totalt 100 
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Bilaga 5- Original Branschindelning 
	  

Bransch % 
Jordbruk, jakt och skogsbruk 2,6 
Fiske 0,0 
Utvinning av mineral 2,6 
Tillverkning 27,2 
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 2,0 
Byggverksamhet 0,7 
Partihandel och detaljhandel 7,3 
Hotell- och restaurangverksamhet 0,7 
Transport, magasinering och kommunikation 4,0 
Finansiell verksamhet 11,3 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 22,5 
Offentlig förvaltning och försvar 2,6 
Utbildning 0,7 
Hälso- och sjukvård 4,0 
Andra samhälleliga och personliga tjänster 10,6 
Hushållens verksamhet 0,0 
Verksamhet vid internationella organisationer 1,3 
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Bilaga 6- Befattningsindelning 
 

Rangordning på befattning inom organisationen: 

1. Chef 1. (VD) 
2. Chef 2. (Vice VD, Regionchef, Råd) 
3. Chef 3. (Ekonomi-, IT-chef) 
4. Chef 4. (Controller, Expert, Jurist, Ingenjör, Förvaltare)  
5. Chef 5. (Avdelningschef, Personalchef, Produktionschef, Inköpschef, Säljchef, 

Miljöchef, Marknadschef, Informationschef)  
6. Chef 6. (Platschef) 
7. Chef 7. (Projektledare, Mellanchef, Gruppchef) 
8. Chef 8. (Assistent)  

	  

	  


