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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Skövde, Kandidatuppsats, VT 2013 

Författare: Angelica Orheim och Amina Pilav 

Handledare: Henrik Linderoth 

Examinator: Thomas Andersson 

 

Bakgrund och problem: 

Belöningssystem alltid varit ett styrverktyg där ledning med dess hjälp försökt att bidra till att 

medarbetare blir motiverade till att öka sin produktivitet och på så sätt bidra till 

organisationens lönsamhet. Men att försöka förstå de icke-ekonomiska effekterna av olika 

belöningssystem har bidragit till att försöka skapa en ökad förståelse för organisatorisk 

rättvisa. Vad gäller monetära ersättningar i ett belöningssystem så är det viktigt att förstå att 

rättvisefrågor utgör en viktig del av de olika anställningsförhållandena i organisationen. Utan 

denna förståelse kan det uppstå ogynnsamma situationer. Detta har lett oss till uppsatsens 

problemformulering: Vad har upplevd rättvisa för påverkan på attityder kring monetära 

ersättningar i ett belöningssystem? 

– Vad kan monetära ersättningar få för upplevda beteendemässiga konsekvenser? 

 

Syfte: 

Rapportens huvudsakliga syfte är att beskriva och förklara attityder kring monetära 

ersättningar i ett belöningssystem. Vad påverkar dessa attityder och vad spelar upplevd 

rättvisa för roll i synen på utbetald ersättning i en organisation. Vidare avser vi att utreda vad 

som anses vara mest rättvist att ersättningar i allmänhet ska baseras på. Detta för att få en 

ökad förståelse för problematiken som kan uppstå vid belöning av en specifik individ eller 

grupp samtidigt som en annan förbises. 

 

Metod: 

En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av enkätformulär som skickats ut till 

375 ekonomistudenter på Högskolan i Skövde. Enkäten innehöll 25 påståenden där 

respondenten ombads ge sitt svar på en skala mellan 1 till 5. Insamlad data fördes sedan in i 

statistikprogrammet SPSS där den analyserades. 

 

Slutsats: 

Generellt har respondenterna visat på en positiv bild av belöningssystem som 

motivationsdrivande faktor. Dock har upplevd rättvisa visat sig ha en påverkan på 

ekonomstudenternas attityder till belöningssystem. Upplevs det att ersättningen baseras på 

orättvisa grunder kan respondenten tänka sig att minska sin arbetsprestation för att på så sätt 

jämna ut den orättvisa situationen. Ersättningar som baseras på prestation och ansvar anses 

generellt vara det mest accepterade. Respondenterna anser att ett belöningssystem har en 

positiv effekt på motivation på samtliga medarbetare i organisationen. Vilket i sin tur kan leda 

ökad prestation och lönsamhet i organisationen 

 



 

 

 

Abstract 
 

Examination paper in business administrations, University of Skövde, Bachelor degree, 

spring 2013 

Authors: Angelica Orheim och Amina Pilav 

Mentor: Henrik Linderoth 

Examiner: Thomas Andersson 

 

Background: 

Reward systems have always been seen as a management tool, used by executives to 

encourage employees to become more motivated to increase their productivity and thus 

contribute to the organizations profitability. But trying to understand the non-economic effect 

of different reward systems has contributed to more help in trying to create a better 

understanding of organizational justice. It is important to understand that issues of justice play 

an important part of employment relations in an organization, when monetary compensation is 

discussed. Without this kind of understanding, adverse situations may occur. This discussion 

has led us to the thesis: What kind of influence does perceived justice have on attitudes 

towards monetary compensation in a reward system? 

-What perceived behavioral consequences can monetary compensations have? 

 

Purpose: 

The main purpose of this study is to describe and explain attitudes towards reward systems. 

What influences these attitudes and what part perceived justice play in the perception of 

monetary compensations paid in an organization. Furthermore, we intend to investigate what 

is considered to be the fairest ground to base compensations on, this to increase awareness of 

the problems that can arise when one individual or group is rewarded while another is 

overlooked. 

 

Method: 

A quantitative study was conducted by using questionnaires sent to 375 business students at 

the University of Skövde. The questionnaire contained 25 statements where respondents were 

asked to give their answers on a scale from 1 to 5. The collected data were then entered into 

SPSS where it was analyzed. 

 

Conclusion: 

In general, our respondents showed a positive image of monetary compensation being used as 

help to motivate employees in an organization. However, the perceived fairness has shown to 

have an effect on economics student's attitudes toward reward systems. If our respondents 

would come to experience monetary compensations based on unfair grounds, they would 

consider reducing their job performance and thereby even out the unfair situation. Monetary 

compensation based on performance and accountability is generally considered to be most 

accepted. The respondents strongly believe that increased performance and profitability of the 

organization are two good outcomes that reward systems would lead to. 
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 1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I rapportens inledande kapitel kommer bakgrund om ämnet ge läsaren en allomfattande bild 

om problematiken kring belöning och motivation i organisationer Detta kommer sedan leda 

fram till en problemformulering. Arbetets syfte kommer även att presenteras i det inledande 

kapitlet. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Ersättningar till ledning på bekostnad av andra grupper i organisationen har i samband med 

SAS krisen diskuterats flitigt i media. I dagstidningar har det kunnat läsas om SAS 

nödvändiga sparkrav som skulle innebära varsel, lönesänkningar och utökad arbetstid för 

medarbetare. En tid senare presenterades att bonusar om 15 miljoner betalats ut till utvalda 

chefer, med motivationen att det var nödvändigt för att behålla nyckelkompetenser som kan 

rädda SAS (DN 13.01.21). Uppgivenheten har därför varit stor bland SAS medarbetare som 

tvingats skriva under avtal eller förlora sina jobb, vilket har lett till en stor misstro till SAS 

ledning (DN 12.11.16.). Höga ersättningar till ledande befattningshavare i organisationer är 

alltså en aktuell debatt, speciellt i tider då konjunkturnedgångar avlöser varandra. 

Medarbetare på de operativa nivåerna får oftast leva med osäkerhet kring lönesänkningar och 

varsel, då ersättningar utöver grundlön delas ut till personer som sitter på nyckelkompetenser 

som organisationen behöver för att överleva. Debatten har bland annat uppmärksammat 

situationer där ledande befattningshavare mottagit ersättningar som inte tycks stämma överens 

med företagets resultat (Hijazi & Bhatti, 2007). 

Organisationer vill alltid få ut mesta möjliga prestationer ifrån sina anställda, därför är det 

viktigt att förstå vad som får människor att vilja arbeta mer och hårdare, samt känna till 

faktorer som bidrar till att uppnå önskat beteende. För att få medarbetarna att vilja arbeta mot 

verksamhetens målsättningar används olika former av styrsystem. Dessa system avser att 

skapa en överensstämmelse mellan organisationens och medarbetarens målsättningar 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Belöningssystem är en form av styrmedel som kan användas för 

att få belöningsmottagaren att styra sina insatser mot verksamhetens mål. Ett belöningssystem 

kan ses som ett utbytesförhållande mellan medarbetaren och organisationen, där prestationer 

som leder mot målsättningar som organisationen eftersträvar belönas (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Tack vare detta har användandet av belöningssystem blivit ett mycket populärt och 

vanligt förekommande verktyg för flera ledande företag. Enligt Cissel (1987) kan 

belöningssystem ofta ses som en betalning efter prestation. Ett belöningssystem syftar till att 

motivera medarbetaren till att öka sin produktivitet och arbetsprestation (Lindmark & 

Önnevik, 2006).  
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Figur 1.1 Belöningssystem (egen bearbetning) 

 

Belöningssystem kan även användas för andra ändamål än till att skapa motivation hos sina 

medarbetare. Belöningssystemet kan till exempel användas för att göra utvärderingar av 

prestationer i organisationen, för att med hjälp av en förbättring av dem hitta ännu effektivare 

vägar mot verksamhetens målsättningar (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Medarbetarna i en organisation kan liknas vid ett maskin-liknande system där olika mål och 

motiv hos den enskilde medarbetaren fungerar som en drivande faktor för hur och varför 

medarbetaren beter sig på ett specifikt sätt. Möts dessa mål och motiv med hjälp av till 

exempel en belöning ger detta en motiverande effekt (Watson, 2006). Belöningar kan delas in 

i individuella-, grupp- och systembelöningar. Där individuella belöningar i huvudsak syftar 

till att motivera och uppmana individen till att eftersträva högre prestationer. Men belöningar 

som delas ut till enskilda individer kan leda till viss problematik i organisationen. Exempel på 

detta är konkurrens och samarbetsproblem mellan medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Ett belöningssystem kan innehålla monetära och icke monetära ersättningar. Den kanske 

vanligaste formen är monetära ersättningar (Arvidsson; Samuelsson, 2004), som är en viktig 

belöningsform som vanligen används för att motivera medarbetare på ledningsnivå och kan 

delas ut i form av fasta och rörliga ersättningar (Merchant & Van der Stede, 2012). Monetära 

ersättningar kan vara utformade på många skilda sätt, då de kan betalas ut i form av en fast 

lön, prestationslön eller en rörlig lön t.ex. bonus (Lindmark & Önnevik, 2006). Den fasta 

ersättningen är den bestämda lönen som arbetstagaren erhåller månadsvis och där den rörliga 

ersättningen är det som erhålls utöver den fasta lönen. 

Det är viktigt att vara medveten om att motivation är något som skiljer sig mellan olika 

individer. Olika personer motiveras av olika saker och det finns också skillnad i hur mycket 

motivation individen känner i olika sammanhang. Motivationsbegreppet kan vidare delas in i 

inre- och yttre motivation. Där personer drivs av inre motivation när de tycker att något är 

roligt och utvecklande och av yttre motivation när de till exempel kan få belöning för sin 

prestation. Eftersom den inre motivationen baseras på vad en person tycker är intressant och 

meningsfullt är denna också mycket individuell, vilket betyder att det som motiverar en 

person inte nödvändigtvis motiverar någon annan (Ryan & Deci, 2000). 
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1.2 Problemdiskussion 

Forskning kring organisatorisk rättvisa har bidragit till att försöka öka förståelsen om hur ett 

belöningssystem kan bidra till icke- ekonomiska effekter. Vad gäller belöningssystem så är 

det viktigt att förstå att rättvisefrågor utgör en viktig del av anställningsförhållandet mellan 

medarbetare och chef (Bloom, 2004). De mänskliga resursernas betydelse i en organisation 

har ifrågasatts då värdet på dem och deras kärnkompetens lätt kan förbises eftersom de ofta 

anses vara utbytbara. Med hänsyn till detta anses därför organisationer ha ett socialt ansvar 

som går ut på att de förespråkar intressena hos samtliga parter i organisationen, framförallt 

medarbetarna på de lägre nivåerna (Neeley & Boyd, 2010). Monetära ersättningar kan därför, 

som tidigare nämnts, användas som ett styrsystem som syftar till att skapa arbetsmotivation 

hos de anställda (Arvidsson; Samuelsson, 2004). Arbetsmotivation är dock ett komplicerat 

begrepp eftersom motivationsskapande är mycket individspecifikt. Motivationen hos individer 

påverkas ofta beroende på vad de själva anser vara rättvist. Då de mänskliga resurserna är 

mycket värdefulla för en organisation, är det viktigt att skapa förståelse för vad som kan 

komma att påverka anställdas attityder och vad de har för generell uppfattning om rättvisa 

(Neeley & Boyd, 2010). Individer som upplever orättvisa kan tänkas minska sin egen 

arbetsinsats (Skiba & Rosenberg, 2011) för att på så sätt försöka jämna ut och återställa den 

orättvisa situationen. I belöningssammanhang är det därför tydligt att rättvisa utgör en mycket 

väsentlig del, eftersom arbetsmotivation hos en anställd kan påverkas av hur denne upplever 

huruvida den behandlats orättvist i förhållande till övriga individer (Arvidsson; Samuelsson, 

2004). Ett vanligt exempel är då monetära ersättningar används som ett incitament till att 

attrahera och på så sätt behålla viktig nyckelkompetens hos organisationens ledande 

befattningshavare. Konkurrenskraftiga ersättningar som används med önskan att motivera 

ledningen att driva företaget framåt kan tänkas uppfattas som orättvisa och överdrivna av 

andra medarbetare. I samband med detta kan det då uppstå känslor av upplevd orättvisa 

mellan medarbetare i organisationer (Hijazi & Bhatti, 2007).  

Persson (1994) hävdar att stora löneskillnader mellan organisatoriska nivåer i ett företag 

måste accepteras om löner ska kunna fungera som ett incitament och en motivationshöjande 

faktor i arbetet. Dock kan allt för stora löneskillnader lätt uppfattas som orättvisa. Lindblom 

(1996) menar att en rättvis lön bör vara arbets-, person- och resultatrelaterad. Med detta 

menas att lönen ska baseras på individens kompetens, arbetsuppgifter samt att lönen ska ha en 

resultatbaserad del som kan kopplas till verksamhetens mål. Precis som med motivation, är 

belöning ett mycket individspecifikt begrepp, därför uppfattas de olika beroende på vem som 

erhåller den. Beträffande detta måste därför hänsyn tas till vad som kan uppfattas som en 

rättvis ersättning för att på så sätt försöka undvika att orättvisa och missnöje uppstår 

(Svensson & Wilhelmson, 1988).  

För att eliminera risken för att ägare och lednings målsättningar skiljer sig åt, kan ett 

belöningssystem implementeras. För att säkerställa att ledningen med hjälp av belöningar 

agerar i ägarnas intresse och efter organisationens målsättningar, implementeras då 

belöningssystemet för att eliminera problemet som beskrivs i den så kallade principal-agent 

teorin. Detta för att undvika att ledningen drivs av ett egenintresse som ligger utanför 
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organisationens målsättningar. Belöningssystem utvecklas då med fokus på ledningen i syfte 

att motivera dem (Eisenhardt, 1989). Men kan en konsekvens av upplevt höga ersättningar i 

allmänhet leda till att övriga individer, som inte berörs av dessa, upplever de monetära 

ersättningarna i belöningssystemet som orättvisa och därmed för med sig konsekvenser som 

påverkar individers beteenden? 

 

1.3 Problemformulering 

 

 Vad har upplevd rättvisa för påverkan på attityder kring monetära ersättningar i ett 

belöningssystem?  

- Vad kan monetära ersättningar få för upplevda beteendemässiga konsekvenser?  

 

1.4 Syfte 

Rapportens huvudsakliga syfte är att, beskriva och förklara attityder till monetära ersättningar 

i ett belöningssystem. Vad påverkar dessa attityder och vad spelar upplevd rättvisa för roll i 

synen på utbetalda ersättningar. Vidare avser vi att utreda vad som anses vara mest rättvist att 

monetära ersättningar i allmänhet ska baseras på. Detta för att få en ökad förståelse för 

problematiken som kan uppstå vid utdelning av ersättning till en specifik individ eller grupp 

samtidigt som en annan förbises. 

1.5 Avgränsning 

Då ett belöningssystem kan bestå av olika typer av belöningar, kommer denna uppsats endast 

att beröra monetära ersättningar och därmed helt utesluta de icke monetära.  

Undersökningen kommer på grund av praktiska orsaker, som vidare specificeras i 

metodkapitlet, avgränsas till att endast innefatta ekonomstudenter. Som konsekvens av att 

urvalet enbart innefattar ekonomstudenter, medför detta att studien endast omfattar individer 

som har liknande uppfattningar och värderingar, eftersom det kan tänkas att personer som 

börjar på en utbildning är en grupp med relativt liknande attityder. En utbildning kan tänkas 

forma individen och sätta prägel på dennes åsikter. Urvalet utesluter därför attityder och 

åsikter ifrån individer som kan tänkas ha avvikande uppfattningar. En sjuksköterskestudent 

har troligtvis andra värderingar och skulle därför förmodligen svarat annorlunda om hon eller 

han fick möjlighet att svara på enkäten. Studien innefattar därmed inte generella och allmänna 

åsikter om ett belöningssystem utan endast ekonomstudenters uppfattningar.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
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2. Metod 

______________________________________________________________________ 

Rapportens andra kapitel, metodkapitlet, syftar till att diskutera tillvägagångsätt i studien 

samt beskriva och motivera för varför de val som gjorts ska kunna besvara uppsatsens 

problemformulering. I kapitlet sammanfattas även hur insamling av empiri ska genomföras. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av metod 

Bell (2000) nämner två olika metoder för att samla in information i en forskningsstudie, 

kvantitativ- och kvalitativ metod. Med hänsyn till rapportens frågeställning tillämpas en så 

kallad kvantitativ metod, då vi anser att denna lämpar sig bäst till att undersöka 

forskningsproblematiken. Då vi önskar att samla in information ifrån ett större antal 

respondenter ger den kvantitativa metoden, med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning ett bra 

analysunderlag. Den kvantitativa metoden ger oss möjlighet att utforska respondenternas 

attityder och åsikter vad gäller monetära ersättningar. När det önskas urskilja just attityder och 

åsikter lämpar sig enkätundersökningar bra (Ejvegård, 1993). Genomförandet av en 

enkätundersökning möjliggör att fler standardiserade frågor kan ställas till ett flertal 

respondenter, vilket ger oss god statistik att sedan grunda analysen på (Jacobsen, 2002). Den 

insamlade informationen kommer sedan vara lättare att sammanställa jämfört med en 

kvalitativ studie eftersom svaren redan är skriftliga. Undersökningsresultaten kommer sedan 

att överföras till statistikprogrammet SPSS, som hjälper oss att analysera utfallen. Analysen 

kommer innefatta regressionsanalys, korrelationer och t-tester. 

2.2 Undersökningsdesign 

Den studiedesign som tillämpas är en så kallad surveyundersökning. Denna typ av 

undersökningsdesign är mest lämpad för studien då vi representativt vill kartlägga människors 

åsikter och inställningar till monetära ersättningar. Studien kommer att vara en så kallad 

surveyenkätundersökning (Bryman & Bell, 2005). Enkätformulären kommer att skickas ut till 

respondenterna via mejl. I e-postmeddelandet kommer en kort introduktion till formuläret 

med en länk som går direkt till enkäten. När respondenten svarat på enkäten kommer svaren 

automatiskt skickas tillbaka till oss. En surveyundersökning ger möjligheten att kunna göra 

jämförelser (Bell, 2000), vilket stämmer överens med vad som önskas göra för att på så sätt 

kunna hitta samband i de tillfrågades svar, och där med kunna svara på studiens 

problemformulering.  
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Eftersom det sällan är möjligt att genomföra en undersökning på hela målpopulationen krävs 

val av urval. Tanken är att undersökningen med hjälp av urvalet ska kunna visa en 

representativ bild av hela populationen. För att få fram ett urval finns två tillvägagångssätt, 

dessa är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är den mest 

omfattande och arbetskrävande metoden, men som ofta kan garantera ett urval som stämmer 

väl överens med populationen (Jacobsen, 2002). Eftersom studien genomförts under pressat 

tidsschema tillämpades ett icke-sannolikhetsurval på undersökningen. Undersökningens 

målpopulation kommer av praktiska omständigheter omfattas av studenter, varav 

Ekonomstudenter på Högskolan i Skövde blir studiens urval. Därför liknar urvalet ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet görs på grundval av lättillgängliga 

representanter, dvs. individer som är lätta att få tag på (Jacobsen, 2002).  

Anledningen till att det är intressant att studera studenters åsikter kring ämnet är för att 

studenter är arbetsmarknadens framtida medarbetare. Deras inställning till monetära 

ersättningar är därför då intressant att få en bättre förståelse för. Just eftersom studenterna står 

på tröskeln inför arbetslivet är det viktigt för organisationer att få en uppfattning om hur deras 

kommande medarbetares attityder kring monetära ersättningar i ett belöningssystem ser ut och 

huruvida de tror att deras motivation kan påverkas av denna. Orsaken till valet av just 

ekonomstudenter var att de är relativt organisationsinriktade. Ekonomstudenter vet först och 

främst vad ett belöningssystem är, varför det används och vad för olika typer av belöningar 

som finns. De kan därför ta ställning till påståendena på ett bättre sätt, tack vare denna 

kunskap de bär med sig ifrån sin utbildning. Ekonomstudenterna har därmed kunnat bidra 

med en bra insats som stärkt undersökningsresultatet. 

2.3.2 Urvalets brister och begränsningar 

Under uppsatsens inledningsfas var tanken att genomföra undersökningen på medarbetare i en 

organisation. Grundtanken var då att målpopulationen skulle vara medarbetare, därför togs 

kontakt med ett flertal olika organisationer som gav avslag på förfrågan om bidrag till 

uppsatsens empiriinsamling. Då målet inledningsvis var att utreda vad deras medarbetare har 

för uppfattning om utdelning av höga ersättningar, ansåg troligtvis ledningen för dessa 

organisationer att informationen varit för känsligt laddad och valde därmed att avstå.  I april 

beslutades istället att genomföra undersökningen på ekonomstudenter. I samband med detta 

omformulerade och anpassades enkätfrågorna för att matcha urvalet. Respondenterna ombads 

tänka sig in i en medarbetares situation när de svarade på enkäten. Påståendena som var 

organisationsspecifika togs bort och ersattes med mer generella påståenden. Tanken var då att 

undersöka vad studenter har för generella uppfattningar kring höga ersättningar som kan 

komma att delas ut på deras framtida arbetsplatser.  

Hade studiens urval representerats av medarbetare hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut, 

eftersom de är mer insatta i problematiken angående höga ersättningar då de troligtvis själva 
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kan ha stött på känslor av orättvisa i ersättningssammanhang. Studenter har inte samma 

erfarenheter, vilket kan påverkat studiens undersökningsresultat. Vi är alltså väl medvetna om 

att studiens urval inte är ett representativt urval som matchar vår från början tänkta 

målpopulation. Trots detta anser vi att studenter ett bra urval eftersom dessa är 

arbetsmarknadens framtida medarbetare.  

2.3.3 Primär och sekundärdata 

Insamling av data kan ske genom primär datainsamling, som innebär att forskaren själv 

samlar in informationen, vilket kan ske genom t.ex. intervjuer eller enkätundersökningar. 

Datainsamling kan också ske genom sekundärdata, vilket innebär att forskaren inhämtar 

information som någon annan redan sammanställt, genom litteratur eller vetenskapliga artiklar 

(Ejvegård, 1993). 

Studien grundas på både primär- och sekundärdata. Primärdatainsamlingen har genomförts 

genom en enkät som skickats ut elektroniskt via mail till respondenterna. Vid insamlingen av 

sekundärdata har hjälp tagits i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. På så sätt 

kombineras insamlingen av data, vilket är bra eftersom det stärker studieresultatet, då de olika 

datatyperna kan komplettera varandra (Jacobsen, 2002). 

Inledningsarbetet med uppsatsen började med att ta hjälp av sekundärkällor som 

vetenskapliga artiklar och litteratur, för att samla information och kunskap inom området. 

Detta för att skapa en bra grundläggande förståelse för ämnet. För att få tag i bra 

vetenskapliga artiklar har bibliotekets sökguide används, där databaser som Worldcat Beta 

och ABI/INFORM Complete använts. Genom Högskolan i Skövdes bibliotekskatalog har 

relevant litteratur för studien tagits fram.  

För att sedan skaffa oss en djupare förståelse och för att undersöka ämnet vidare samlades 

primärdata in genom en enkätstudie på studenter. Webbenkäten skickades ut till totalt 375 

ekonomstudenter på Högskolan i Skövde. Av dessa besvarade 92 studenter enkäten, vilket ger 

oss en svarsprocent på 24,5 %. Då enkäten skickades ut med hjälp av programlistor, sändes 

den till alla som påbörjat studier på ekonomprogrammet i Skövde. Svarsprocenten kan därför 

vara något högre eftersom enkäten kan ha skickats ut till personer som avslutat sina studier 

och därmed inte längre går kvar på skolan.  

2.3.4 Utformning av enkät 

Vid utformningen av enkätformuläret togs hjälp av Google drives formulärutformning. Vid 

arbetet med att utforma enkäten har uppsatsens relevanta begrepp och teorier ifrån den 

teoretiska referensramen används, för att undersöka huruvida studiens resultat 

överensstämmer med eller skiljer sig ifrån tidigare teorier. Enkätfrågorna har utgångspunkt i 

rättvisebegreppet och Tournament Theory kopplat till motivationsbegreppet.  

För att säkerställa att enkätfrågorna gick att förstå och därmed i möjligaste mån undvika 

feltolkningar av påståendena genomfördes en kvalitétsåtgärd för att öka enkätformulärets 
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kvalité. Därför testades enkätformuläret på personer som gav oss ärlig kritik på utformningen 

av enkätfrågorna, innan den skickades ut till respondenterna. 

 

2.4 Uppsatsens tillförlitlighet 

Det är viktigt att vara medveten om möjliga problem som kan påverka rapportens 

tillförlitlighet, för att på så sätt minimera risken för fel. Det är därför viktigt att vara källkritisk 

för att undersökningsresultatet ska anses vara tillförlitligt och trovärdigt (Jacobsen, 2002). För 

att åstadkomma detta har vi varit noga med att ha ett kritiskt förhållningssätt vid val av 

uppsatsens sekundärkällor. Vår studie baseras därför till stor del på litteratur och 

vetenskapliga artiklar, eftersom dessa kan anses ha stor tillförlitlighet då de granskats innan 

publicering (Ejvegård, 1993).  

För att öka studiens tillförlitlighet är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp att ta hänsyn 

till. Det är viktigt att insamlad data verkligen mäter det som den ska mäta, detta kallas 

validitet och ska undvika att felaktigheter i den insamlade informationen orsakar 

felbedömningar i slutsatsen(Bryman & Bell, 2005). Eftersom enkätformuläret tagits fram med 

utgångpunkt i uppsatsens teoretiska referensram, problemformulering och syfte mäter 

undersökningen det som den avser mäta, då påståendena i enkäten hade utgångspunkt från 

uppsatsens nyckelbegrepp och teorier.  Med hänsyn till ovanstående har därför uppsatsen en 

bra validitet. Då insamlad data ifrån enkätundersökningen överensstämmer med uppsatsens 

huvudsakliga syfte har detta bidragit till att slutsatser har grundats på väl insamlad 

information som motsvarar det enkätundersökningen avsett att undersöka. Då informationen 

utgjort en bra grund har risken för felbedömningar i slutsatsen minskat. 

Reliabilitet handlar om ifall studiens resultat skulle bli desamma om en ny studie skulle 

genomföras. Om studiens resultat baseras på slumpmässiga orsaker kan det antas att studiens 

resultat troligtvis inte kommer att bli desamma igen(Bryman & Bell, 2005). Eftersom studien 

genomförts på ekonomstudenter kan uppsatsens överförbarhet inte garanteras, då studiens 

resultat sannolikt inte skulle vara den samma om studien genomfördes på studenter ifrån 

något annat program. Möjliga konsekvenser av att uppsatsens urval endast innefattar just 

ekonomstudenter har att göra med vad för prägel deras utbildning har satt på dem. De har ett 

utbildningsspecifikt tänk och har använt sig av denna när de har svarat på de olika 

påståendena i enkäten. Detta har påverkat studiens slutsats eftersom resultatet troligtvis sett 

annorlunda ut om studien genomförts på till exempel sjuksköterskestudenter.  Studiens 

resultat gäller för ekonomstudenter på Högskolan i Skövde, därför kan samma resultat inte 

garanteras om studien skulle genomföras på studenter från ett annat program eller 

medarbetare i en specifik organisation. Uppsatsens reliabilitet kan därför anses vara relativt 

låg. Skulle en studie genomföras igen, exempelvis på ett annat lärosäte men med samma 

urval, skulle troligtvis liknande resultat uppnås vilket inte skulle vara förvånande då 

ekonomistudenter vid start av en utbildning förmodligen har liknande värderingar och synsätt.  

 



 

 
10 

2.5 Metodens begränsningar 

Det finns dock vissa begränsningar när det kommer till enkätundersökningar. Vid en 

enkätundersökning går det inte att hjälpa respondenten med tolkning av frågorna som ställs i 

frågeformuläret. Vilket innebär att det är mycket viktigt att formulera lättbegripliga frågor för 

att på så sätt försöka minska risken för missförstånd (Eliasson, 2010). Med hänsyn till detta är 

det därför viktigt att vara medveten om att vid enkätundersökningar, erhålls endast svar på det 

som faktiskt efterfrågas, detta visar också på vikten av att frågorna är 

välformulerade(Jacobsen, 2002). Det finns också en relativt stor risk för stort bortfall 

(Eliasson, 2010), att vissa personer väljer att inte svara på enkätfrågorna och att dessa utgör en 

grupp som skiljer sig ifrån de som svarar. Vilket leder till att resultatet enbart representeras av 

en grupp med relativt lika åsikter (Jacobsen, 2002). 

För att försöka minska risken för ett stort bortfall vid enkätundersökningen hade vi tänkt att, 

som Bryman & Bell (2005) beskriver, hålla enkäten relativt kort, eftersom korta enkäter 

tenderar att ha lägre bortfall. Ytterligare en bra åtgärd för att minska bortfallet är att 

inledningsvis, kort förklara syftet med undersökningen samt att garantera respondenternas 

anonymitet. För att undvika ett för stort bortfall togs därför hänsyn till dessa åtgärder. Enkäten 

innehöll 25 påståenden, där respondenten, helt anonymt, ombads fylla i på en skala huruvida 

de instämde eller inte alls instämde med påståendet som ställdes. Enkätformuläret innehöll 

inledningsvis en kort introduktion till enkäten. 
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3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

Rapportens tredje kapitel kommer presentera aktuella teorier som innefattar rapportens 

huvudbegrepp. Dessa teorier kommer utgöra ett underlag för den resterande delen av 

uppsatsen, då de kommer stödja studiens resultat. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Belöningssystem  

Ett belöningssystem syftar till att öka effektiviteten, skapa engagemang och motivation hos 

organisationens medarbetare. Belöningssystem fungerar därmed som ett styrmedel, som syftar 

till att uppmuntra medarbetare att uppföra sig på ett önskvärt sätt som överensstämmer med 

organisationens målsättningar. En viktig del i ett belöningssystem är de monetära 

ersättningarna, men det är viktigt att vara medveten om att den ofta ses som en självklarhet 

och i vissa fall även en rättighet. Därför leder de sällan till ökad motivation, just därför att den 

inte ger någon extra sporre till att lägga ner extra ansträngningar i sitt arbete (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). 

Ett belöningssystem kan innefatta många olika former av belöningar, bara för att nämna några 

till exempel lön, bonus, pension och kompetensutveckling (Arvidsson; Samuelsson, 2004). 

Bonusutbetalning kanske är den mest välkända formen av belöning till anställda. En bonus är 

en rörlig ersättning som kan delas ut kontinuerligt eller vara av engångskaraktär, utöver 

grundlönen. Bonus som en form av ersättning fungerar ofta bra till att belöna individen för 

önskvärda prestationer och på så sätt motivera organisationens duktiga medarbetare (Lawler 

& Worley, 2006). Den syftar ofta till att kompensera och skapa motivation hos vissa typer av 

anställda och den kopplas oftast ihop med relativt korta målsättningar. Beroende på vilken 

kategori den anställde tillhör, beräknas ofta bonuslönen med utgångspunkt i prestation. En 

säljares bonus beräknas ofta utifrån dennes försäljningsresultat. Företagsledningens 

bonuslöner har dock ofta utgångspunkt i företagets föregående års resultat. Dock kan det 

diskuteras i vilken utsträckning dessa faktiskt påverkat och bidragit till hela verksamhetens 

årsresultat (Arvidsson; Samuelsson, 2004). 

Appelbaum & Shapiro, (1992) förespråkar att ett välutformat belöningssystem bygger på att 

väl utförda prestationer belönas högre. Detta görs för att uppmuntra högprestanda och 

effektivitet hos medarbetarna. Vidare diskuterar de att ett belöningssystem ska vara rättvist 

utformat och att belöningar som är baserade på prestation ofta anses vara de mest rättvisa. 

Motivationen har visat sig vara som starkast i samband med att en prestation krävts för att 

uppnå uppsatta, realistiska mål. Då individers beteenden kan kontrolleras med hjälp av 

styrning, är återkoppling och uppföljning viktigt för att mäta måluppfyllelse (Arvidsson; 

Samuelsson, 2004).  
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3.1.1 Belöningar till företagsledningen 

Monetära ersättningar till företagsledningen är ofta återkommande för diskussion, där 

debatten ofta förs i huruvida ersättningarna är rimliga. Argument som att företagsledningens 

kompensation bör omfattas av en större rörlig del och att den borde hänga bättre ihop med 

företagets resultat är vanligt (Arvidsson; Samuelsson, 2004). Belöningar till företagsledningen 

syftar ofta till att attrahera och behålla viktig kompetens som är nödvändig för organisationens 

välmående, därför kan belöningssystemet användas för att få företaget att se ut som en 

attraktiv arbetsgivare. Ofta beror chefslöner på organisationens storlek, men det kan vara 

viktigt att företaget följer praxis, för att hålla löneskillnaderna på en lämplig nivå mellan över- 

och underordnad (Hijazi & Bhatti, 2007). 

Belöningar som delas ut till företagsledningen syftar till att försöka reducera den så kallade 

agent- principal problematiken i en organisation. Agent- principal teorin bygger på att en 

principal (ägarna) anlitar en agent (ledning) för att dessa ska arbeta i principalens (ägarens) 

intresse. Dock kan intressekonflikter uppkomma om de båda aktörerna vill maximera sin egen 

nytta. För att lösa denna problematik kan då principalen implementera ett belöningssystem för 

att säkersälla att agentens prestationer riktas mot samma riktning som organisationens 

målsättningar. Med andra ord har principalen en kostnad för att kontrollera att agenten inte 

enbart drivs av sitt egenintresse (Jensen & Meckling, 1976).  

Utformandet och implementeringen av ett väl fungerande belöningssystem räknas vara en av 

företagets mest känsloladdade och komplexa frågor. Då det inte finns någon klar mall för hur 

ett optimalt belöningssystem ska se ut finns det flera komplicerade frågor som måste redas ut. 

Utgångspunkten för utformandet måste därför ligga i det specifika företagets situation. 

Hänsyn till hur arbetsmarknadens konkurrens av attraktiv arbetskraft ser ut och huruvida 

företaget måste öka medarbetarnas motivation är exempel på frågeställningar som måste redas 

ut vid val av belöningssystem (Arvidsson; Samuelsson, 2004). Ytterligare en viktig aspekt i 

ett välfungerande belöningssystem är rättvisebegreppet. Då rättvisa är ett komplext begrepp, 

som uppfattas olika av olika individer, kan det dock vara svårt att bygga upp ett 

välfungerande system (Lindmark & Önnevik, 2006), som uppfattas vara rättvist av samtliga i 

organisationen.  
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3.2 Rättvisa 

3.2.1 Vad är rättvisa? 

Svaret på denna fråga är egentligen mycket svår att svara på, eftersom rättvisa beror på vad 

individen upplever som rättvisa. Det som en person upplever som rättvisa kan för någon 

annan upplevas som höjden av orättvisa (Svensson & Wilhelmsson, 1988). Rättvisa är ett 

centralt begrepp i de sociala motivationsteorierna och rättvisebegreppet har starka rötter i 

svensk tradition. Företagsledningen i ett företag som tar hänsyn till rättvisebegreppet måste 

därför vara uppmärksamma på de sociala processer som pågår i organisationen (Arvidsson; 

Samuelsson, 2004). 

Teorier om rättvisa kopplas ofta till hur medarbetarens arbetsmotivation kan komma att 

påverkas av hur den anställde uppfattar att han blir behandlad i förhållande till sina kollegor 

(Arvidsson; Samuelsson, 2004). Adams (1963) teori om rättvisa är en mycket erkänd 

rättviseteori som menar att rättvisa mellan en individ och en annan föreligger när dessa anser 

att deras egen insats och utfallet av denna insats överensstämmer. En individs upplevelse av 

rättvisa påverkas alltså av andra individer i dess omgivning. Vilket betyder att om två 

personer anser att deras så kallade inputs och outputs inte passar ihop uppstår en orättvis 

situation. Exempel på insats kan vara prestation och utbildning medan utfall kan vara 

belöningen. Anställda jämför sig med sina kollegor för att på så sätt kunna utvärdera sin egen 

situation på arbetsplatsen. För att illustrera hur Adams menar kallar vi två individer för 

individ A och B. Individ A är högpresterande men har en låg lön och person B sitter helst i 

fikarummet men erhåller en högre lön än A. I denna situation kan A genom att jämföra sig 

med B uppleva orättvisa, eftersom A upplever att han bidrar till mer input (ansträngning) men 

erhåller mindre output (lön) än B. I en situation som upplevs som orättvis kan en individ 

motiveras till att minska den orättvisa spänningen. För att försöka återställa den orättvisa 

situationen kan individen tänkas vidta åtgärder för att på så sätt jämna ut graden av orättvisa 

(Adams, 1963). I fallet med individ A och B kan det tänkas att A jämnar ut den orättvisa 

situationen genom att prestera mindre. 

Vidare beskriver Adams (1963) motiverande och omotiverande effekter på en medarbetares 

arbetsmotivation och vilja att göra en god insats. Om individer upplever att de blir orättvist 

behandlade i förhållande till sin omgivning uppstår en så kallad likavärdeskonflikt. För att 

handskas med denna obalans i rättvisa specificeras i teorin olika åtgärder som individen kan 

tänkas ta till för att jämna ut orättvisan. En individ kan på olika sätt tänkas genomföra olika 

åtgärder för att försöka jämställa balansen av den upplevda orättvisa situationen. Åtgärder för 

att jämställa situationen kan exempelvis vara att individen minskar den egna arbetsinsatsen 

och där med presterar mindre. Synen på sina kollegor kan också komma att ändras som en 

konsekvens av den orättvisa situationen, vilket betyder att individen betraktar sin 

referenspersons arbete som mer eller mindre attraktivt. Individen kan som en ytterligare 

åtgärd byta referensobjekt, genom att helt enkelt jämföra sig med någon annan kollega inom 

organisationen. Ytterligare en möjlig slutåtgärd för att eliminera den orättvisa situationen är 

att individen till sist beslutar sig för att lämna sin anställning i organisationen för att söka sig 

till en ny tjänst (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 
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Kelloway, et al. (2010) menar att medarbetare ofta engagerar sig i beteenden som anses vara 

kontraproduktiva för att återställa obalansen av rättvisa i organisationen som uppkommit ur 

olika situationer. Hur mycket tid en medarbetare lägger ner på sitt arbete kan komma att 

minska som en konsekvens av upplevd orättvisa. Känner medarbetarna att övriga anställda 

ofta får utdelning trots att de inte gjort sig förtjänta av denna, kan de själva komma att försöka 

återställa den orättvisa situationen. Sannolikheten kommer då vara liten att medarbetaren 

kommer lägga extra ansträngning i sitt arbete, istället kommer fokus ligga på att göra det som 

krävs för att klara sig för att få behålla sitt arbete. 

3.2.2 Lönerättvisa 

När det kommer till vad som upplevs vara en rättvis lön är det viktigt att komma ihåg att detta 

beror på individens upplevelse av rättvisa. Som nämnt tidigare, kan upplevd rättvisa bero på 

faktorer som vilken position individen har i organisationen, ålder, utbildning och kön. Vidare 

kan upplevd rättvisa också bero på individens politiska och ideologiska uppfattningar (Nilsson 

& Ryman, 2005), kultur och etniskt ursprung (Adams, 1963).  

Ett relevant rättvisebegrepp i sammanhanget är den så kallade fördelningsrättvisan som 

fokuserar på resultat och utfall. En individ bedömer sig då ha rättighet till ett specifikt utfall 

med hänsyn till den egna bidragande insatsen. Fördelningsrättvisan kan vidare beskrivas 

utifrån tre olika principer för tilldelning av resurser. Dessa principer förklarar vidare varför 

rättviseuppfattningar mellan olika individer kan skilja sig åt. Den första principen benämns 

förtjänstprincipen, som handlar om att den som har presterat mer eller bättre än övriga 

medarbetare förtjänar högre ersättning. Den så kallade behovsprincipen går istället ut på att 

rättvisa förekommer om ersättningen baseras på den enskilda individens behov. 

Jämnlikhetsprincipen går ut på att samtliga individer ska erhålla lika mycket oavsett 

prestation eller behov. Utöver fördelningsrättvisan finns den så kallade procedurrättvisan, som 

kort sagt innebär att känslor av orättvisa kan uppstå vid särbehandling av medarbetare. Om en 

individ med liknande arbetsuppgifter erhåller en högre lön kan dennes kollega komma att 

uppleva sig orättvist behandlad. Procedural orättvisa kan också förekomma i situationer där 

medarbetare inte känner till grunderna för lönesättningsnivåerna (Andersson, et al. 2013). 

Nilsson & Ryman (2005) presenterar i sin bok, “Individuell lön- lönar det sig?” olika 

perspektiv på lönerättvisa. 

3.2.2.1 Behovsrelaterad lönerättvisa 

Detta perspektiv går ut på att lönen ska baseras på vilka materiella behov individen har. En 

individ ska inte behöva minska sin levnadsstandard och därför anses det att lönen ska följa 

med inflationstakten. Det har visat sig att många fackliga organisationer förespråkar denna typ 

av lönerättvisa. 
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3.2.2.2 Arbetskravsrelaterad lönerättvisa 

Perspektivet anser att lönerättvisa baseras på den anställdes krav och ansvar i arbetet. Det vill 

säga att en persons lön då ska grundas på hur många underställda medarbetare samt storleken 

på resurser han eller hon ansvarar för. Här spelar det egentligen ingen roll hur bra arbetet 

genomförs, utan lönen baseras utifrån ansvar. 

3.2.2.3 Produktivitetsrelaterad lönerättvisa 

Här anses lönen vara rättvis om den är grundad på prestation, dvs. att en högpresterande 

person ska ha högre lön. Det har visat sig att detta perspektiv oftast är det perspektiv som är 

mest accepterat och som därmed ofta anses vara mest rättvist. 

3.2.2.4 Utbildningsrelaterad lönerättvisa 

Här anses lönerättvisan hänga ihop med utbildning, dvs. att den som har en utbildning ska 

tjäna mer än den som saknar utbildning. Längden på utbildningen spelar också en roll för 

lönerättvisan i detta sammanhang, vilket betyder att en person som läst i fem år ska tjäna mer 

än sin kollega som gått en tre årig utbildning om lönen ska anses vara rättvist grundad. 

3.2.2.5 Anställningstidsrelaterad lönerättvisa 

Här anses arbetslivserfarenhet vara den faktor som lönen ska baseras på. Perspektivet grundar 

sig i tanken om att en person med lång erfarenhet också bidrar till en högre effektivitet och är 

därmed mer produktiv. 

3.2.2.6 Personligt upplevd lönerättvisa 

Detta perspektiv hänger samman med att lönen i en organisation endast är rättvis om 

medarbetarna anser att den är rättvis. När medarbetare känner orättvisa i lönesättningen beror 

det ofta på att individen anser att han i förhållande till sina kollegor inte erhållit rätt lön. En 

person kan till exempel vara nöjd med sin löneökning fram tills dess då han får reda på att den 

resterande delen av arbetsstyrkan fått en större ökning. Samtidigt som en person kan vara 

mycket missnöjd med sin löneökning fram tills att han får reda på att sina kollegor fått ännu 

lägre ökning på sin lön.    

En gemensam utgångspunkt när det kommer till rättviseteorier är att utbytet mellan aktörerna 

i en organisation bör uppfattas som rättvist. Detta utbyte kan ske med hjälp av till exempel ett 

belöningssystem (Andersson, et al. 2013 För att försöka minska risken av upplevd orättvisa 

hos medarbetarna i en organisation är det därför viktigt att det finns en allmänt accepterad syn 

på vad som anses vara rättvist eller inte. Erhåller en grupp högre ersättning än en annan 

rekommenderas att lönefördelningen baseras på accepterade grunder för att den ska anses vara 

rättvis (Lagercrantz, 1996). Exempel på en accepterad grund för lönerättvisa skulle kunna 

kopplas ihop med Nilsson & Ryman (2005) perspektiv på lönerättvisa. Som nämnts tidigare 

kan dessa värderingar om lönerättvisa skilja sig mycket åt, dels mellan olika organisationer 

men också mellan individer. Vissa kan anse att det är helt korrekt att personer med stort 
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ansvar, högre utbildning eller med chefserfarenheter ska erhålla mer ersättning för sitt arbete. 

Samtidigt som andra kan anse att personer med hårda fysiska påfrestningar i sitt arbete bör få 

högre ersättning (Lagercrantz, 1996). 

3.2.3 Individuella skillnader i upplevd rättvisa 

Forskning har med utgångpunkt i Adams rättviseteori kunnat identifiera skillnader i hur 

individer reagerar på orättvisa. Dessa individer går att dela in i tre olika stereotyper 

(Huseman, et al. 1987). 

3.2.3.1 De generösa 

Dessa individer föredrar att deras resultat/ ingångsförhållanden är mindre i jämförelse med 

sina arbetskollegor. Kort sagt innebär detta att dessa individer ger och förväntar sig lite i 

gengäld. Individen arbetar gärna hårt och förväntar sig inte hög lön för det. Denna grupp av 

individer upplever obehag antingen när de ligger på samma nivå som deras kollegor eller när 

de själva erhåller mer än deras kollegor. 

3.2.3.2 De rättvisekänsliga 

Dessa individer föredrar när deras belöningar och arbetsinsats är lika i jämförelse med sina 

arbetskollegor. Denna grupp följer därmed den traditionella normen av rättvisa. Orättvisa 

uppstår när de är under- eller överbetalda, vilket leder till att de känner obehag när de är 

underbetalda och skuld när de är överbetalda. 

3.2.3.3 De berättigade  

Dessa individer föredrar när deras resultat/ingångförhållanden överstiger deras kollegors. Här 

kan en liknelse göras med ett barn som har allt men som fortfarande vill ha mer. Eftersom 

individen anser sig ha rättigheten att få mer, upplever dessa individer orättvisa om de inte får 

en bättre “deal” än kollegorna. 

Huseman, Hatfield & Miles (1987) menar vidare att en individ kan skifta mellan dessa i olika 

sammanhang. Den som t.ex. är generös på sin arbetsplats kan vara den berättigade i sitt 

privatliv. Förståelsen för hur dessa individgrupperingar reagerar på rättvisa är viktigt för att 

kunna öka förståelsen för de mänskliga resurserna i en organisation. 

Sammanfattningsvis utgår rättviseteorierna ifrån att ersättningar som kan uppfattas vara 

orättvisa kan leda till beteendemässiga konsekvenser som till exempel minskad motivation. 

De finns dock teorier som hävdar motsatsen, där höga ersättningar faktiskt anses vara en 

motivationsdrivande faktor för övriga medarbetare. Med hänsyn till detta motiveras därför 

den så kallade Tournament Theory. 
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3.3 Tournament Theory 

Teorin menar att höga löner till chefer fungerar som ett incitament för samtliga individer i en 

organisation. Medarbetare kan med hårt arbete vinna de eftertraktade toppositionerna och 

därmed också erhålla de fördelaktiga ersättningarna (Lazear & Rosen, 1981). 

Tournament teorins utgångspunkt är att medarbetare blir motiverade av att ledningen erhåller 

en hög ersättning, eftersom medarbetaren då motiveras till att prestera mer för att klättra i 

organisationshierarkin och därmed erhålla en högre ersättning. Därför uppmuntrar teorin 

effektiv konkurrens mellan anställda för att på så sätt främja att individuella prestationer leder 

till att medarbetaren avancerar till högre befattning (Lin & Lu, 2009), vilket i sin tur leder till 

ökat resultat för organisationen (Lin, et al. 2013). Teorin förespråkar en positiv relation 

mellan ersättningsgapet och företagets resultat (Lin & Lu, 2009). 

Teorin går ut på att belöningar ska baseras på position i hierarkin snarare än individuella 

prestationer eftersom övervakningskostnaderna för prestationsmätning är kostsamt, vilket 

motiverar att låta belöning baseras på hierarkisk position (Lin & Lu, 2009). Arbetstagarna ska 

med andra ord erhålla ersättning på grundval av rangordning i organisationen, vilket minskar 

övervakningskostnaderna (Lazear & Rosen, 1981). Löneskillnaderna i en organisation som 

anpassar sitt belöningssystem efter teorins principer, ökar i takt med hierarkisk position dock 

minskar chansen att bli befordrad då konkurrensen blir hårdare för varje nivå. Teorin 

förespråkar därför att lönegapet bör vara som högst mellan koncernchef och VD (Lin, et al. 

2013). Eftersom endast en person kan vinna titeln som företagets VD. Medarbetarna tävlar 

alltså om att till sist nå högsta chefsposition och därmed erhålla de höga ersättningar som 

positionen medför. Melton & Zorn (2009) bekräftar i sin forskningsartikel att hypotesen om 

att prispengar i en turnering har en motiverande effekt som leder till ökad prestation hos 

deltagarna, stödjer att turneringar motiverar till goda prestationer. 

Teorin menar att belöningssystem som är prestationsbaserade kan snedvrida fokus till nackdel 

för organisationen eftersom medarbetarna då kan fokusera mer på individuella målsättningar 

som värdehöjande samarbete med kollegor (Becker & Huselid, 1992). Dock finns risken att 

en för stor skillnad i ersättning mellan nivåerna kan leda till extrem konkurrens mellan 

medarbetarna som i sin tur leder till samarbetssvårigheter. Därför är det viktigt att löneklyftan 

är accepterad, så att medarbetare på lägre nivåer inte känner sig orättvist behandlade (Lin, et 

al. 2013).  

Forskning har vidare kommit fram till att turneringsteorin är mycket branschspecifik, vilket 

betyder att höga ersättningar till ledning inte har en motiverande faktor på medarbetare i 

branscher som kan anses vara högteknologiska och som har hög forskning och 

utvecklingsbehov. Därför uppmanas företag inom denna bransch att tillämpa monetära 

incitamentssystem till ledning med försiktighet, eftersom att dessa företag ofta kräver en 

samverkan för att klara av den hårda externa konkurrensen och osäkerheten som ofta råder i 

dessa branscher. Höga löneskillnader i en sådan organisation kan förstöra detta nödvändiga 

samarbete mellan organisatoriska grupper och därför ha en mycket negativ inverkan på 

företagets lönsamhet. I branscher som inte är lika känsliga för teknologi och 
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innovationsutveckling anses höga ersättningar till ledning fortfarande vara en bra motivation 

för medarbetare på lägre nivåer att prestera bättre (Lin, et al. 2013).  

För att sammanfatta ovan nämnda teorier, ökar höga ersättningar till ledningen medarbetarnas 

motivation och arbetsprestation enligt Tournament Theory, vilket i sin tur leder till ökad 

lönsamhet för företaget. Samtidigt som rättviseteorin däremot menar att ersättningsklyftan 

mellan hierarkinivåerna hotar medarbetarnas motivation och vilja att prestera och att det i sin 

tur leder till att företaget kan uppnå sämre resultat (Lin & Lu, 2009). Gemensamt för de båda 

teorierna är motivationsbegreppet, som påverkas positivt eller negativt av höga ersättningar. 

Därför kommer arbetsmotivation i förhållande till motivation och rättvisa att beskrivas.  

3.4 Arbetsmotivation 

3.4.1 Motivation och belöning 

Ett belöningssystem där monetära förmåner är inblandade anses vara en av de bättre 

administrativa medel som hjälper till att höja medarbetarens motivation (Persson, 1995). 

Motivation har en betydelsefull roll i huruvida kompetenser i organisationen växer och 

utvecklas. Förhöjd motivation kan hos medarbetaren öka viljan att uträtta arbetsuppgifterna 

och på så sätt bidra till goda prestationer för att främja organisationens önskan att nå målen. 

Organisationer idag är beroende av sina medarbetare och deras kunskaper för att skapa en så 

konkurrenskraftig organisation som möjligt, därför ses medarbetaren som en av företagens 

viktigaste resurs. För att motivationen skall kunna uppstå så handlar det om att ha en inre kraft 

som driver medarbetaren till att vilja prestera och bete sig på ett specifikt sätt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Vanor, incitament och andra drivförmågor är vad som vanligen skapar 

motivation. Många medarbetare har det inre drivet medan andra följer mönster i sitt arbete där 

information utdelas om hur arbetet skall utföras. Det är betydande att prestationer hos de 

flesta medarbetarna och grupper ökar om de vet med sig att det finns ett incitament som de får 

tillbaka, en drivkraft (Fisher, 2005). Denna drivkraft finns inte hos alla medarbetare vilket gör 

att de inte alltid agerar som ledningen vill att de ska göra. Ett incitamentsprogram kan då 

hjälpa till att övertala medarbetarna och där med skapa motivation, då medarbetaren får ut 

ersättning för utförda prestationer (Hershey, 1993). Med andra ord vill högre produktivitet 

framkallas. Den enskilde medarbetaren påverkas av dessa incitament och handlar då 

annorlunda än i normalfallet. Att gå utöver de vanliga arbetsuppgifterna och bidra med extra 

ansträngning ger organisationen de starka konkurrenskraftiga fördelarna som de är ute efter 

att få (Demirkaya, 2012).  

Monetära ersättningar är en viktig del av ett belöningssystem, då de har en stor påverkan på 

människors levnadssituation (Arvidsson; Samuelsson, 2004). I människors liv spelar pengar 

idag en mycket stor roll, där de är en stor aspekt av det dagliga livet. I dagens samhälle 

likställs ofta framgång efter en persons inkomst. Därför är ofta pengar det första en person 

tänker på när det diskuteras om vad som motiverar en anställd i en organisation (Elias & 

Farag, 2010). Monetära ersättningar överlag uppmuntrar till prestation och kan ha en stor 

inverkan på huruvida en medarbetare lämnar sin anställning för att gå till ett annat företag 



 

 
19 

med högre lön. Denna typ av ersättning är något som de flesta är överens om kan motivera, 

även om synen på hur mycket som är tillräckligt eller rätt är olika (Fisher, 2005).  

Det är ofta inre och yttre faktorer i samverkan som bidrar till fullt motiverade och engagerade 

medarbetare (Danish & Usman, 2010). Dock menar Watson (2006) på att motivation är ett 

ganska komplext begrepp som syftar till att medarbetarens motivation egentligen kommer 

ifrån de olika motiv som ligger bakom varför arbetsuppgifterna utförs. Work Orientation visar 

på en variation av faktorer i ens vardag som kan komma att påverka medarbetarna i en 

organisation, hur de tänker och agerar i sitt arbete. I Work Orientation är det viktigt att skapa 

förståelse för vad individer strävar efter när det söker ett jobb och vad deras arbete kan 

komma att ha för betydelse för dem. Det har visat sig att faktorer utanför organisationen som 

har en påverkan på individens livssituation kan komma att påverka medarbetarens prestation 

på ett negativt sätt. Skulle livssituationen påverkas positivt av en specifik händelse eller 

liknande påverkar detta i sin tur medarbetarens deltagande i organisationen positivt. Att 

försöka påverka en medarbetares Work Orientation ses därför som mycket mer komplicerat 

än att enbart fylla deras behov med hjälp av olika incitament med målet att försöka motivera 

dem. För att kunna motivera medarbetarna till att handla på olika sätt som de normalt inte 

skulle, gäller det att inte bara förvänta sig att en medarbetare genom incitament kommer 

känna motivation till utförandet av sina arbetsuppgifter utan att även bilda en uppfattning och 

förståelse för vad det är som skapar betydelse i deras arbete är viktigt. Detta kan medföra att 

ledningens incitament ger bättre effekt på medarbetaren.  

Vroom (1995) tar upp och förklarar hur förväntan hos en medarbetare i arbetet kan definieras 

som en övertygelse om att en viss handling kommer leda till ett resultat. Om en medarbetare 

har en stark förväntan gällande en specifik händelse så kommer förväntningen sannolikt att 

leda till att denne riktar sitt handlande så att det i sin tur leder till ett resultat som eftersträvats. 

Om medarbetaren upplever en positiv förväntan kommer denne att försöka rikta sina insatser 

för att uppnå det önskade resultatet. Är däremot förväntan svag så är dock chansen liten att det 

kommer att leda till ett resultat, vilket därmed bidrar till en motsatt effekt. Handlingsförmågan 

hos en medarbetare som upplever en stark förväntan kommer troligtvis leda till att kraften vid 

uträttandet av arbetsuppgiften kommer att öka. Fudge & Schlater (1999) menar på att 

belöningen i Vrooms förväntansteori kan ha en stor betydelse i hur motivationen och 

arbetsinsatsen hos medarbetaren påverkas. Hur högt en medarbetare värderar en belöning 

kommer påverka deras arbetsmotivation i olika riktningar. Vroom (1995) menar även som 

Watson (2006) på att det är viktigt att chefer i organisationer känner till vad som skapar värde 

hos en medarbetare och hur detta kan komma att påverka personens arbetsprestation. Därför 

är det viktigt att belöningen knyts till det önskade resultatet så att medarbetaren vet om dennes 

prestation kommer att bidra till en belöning. 

Individuella belöningar kan väldigt lätt skapa konkurrens mellan medarbetarna i en 

organisation, om denna belöning inte fördelas på ett sätt som anses vara rätt. Framtagandet av 

ett belöningssystem kan få såväl negativa som positiva konsekvenser. Det finns en risk att ett 

belöningssystem kan komma att skapa mer skada än nytta om det inte tas fram och används 

på rätt sätt. Det är därför centralt att ta reda på hur de anställda kan komma ställa sig till 

införandet att ett nytt belöningssystem. För att belöningssystemet skall leva upp till det som 
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den sägs användas till, d.v.s. att motivera medarbetarna, behålla kompetens i organisationen 

samt göra den konkurrenskraftig ute på marknaden så är det viktigt att systemet är 

välutformat. Finns det något tecken på att belöningssystemet inte är välutformat, kan det 

medföra känslor av orättvisa och minskad motivation (Jonsson, 1992). 

3.4.2 Motivation och rättvisa 

Kritiken mot ersättning till ledningen har ökat allt mer då de ofta uppfattas som grovt 

orimliga. Den största kritiken handlar om hur klyftan mellan ledning och övriga medarbetare 

snabbt ökar på grund av den skillnad i utbetald ersättning som finns. Stora ersättningar 

respektive mindre uppfattas olika, det ligger i hur människan ser på det och huruvida de 

personliga känslorna är inblandade (Harris, 2009). 

Ett av huvudsyftena med lönesystem samt belöningssystem som involverar monetära 

ersättningar, är att det ska finnas en rättvis fördelning av dessa typer av utdelningar. Viktigt är 

att rättvisa belöningssystem tar hänsyn till att medarbetarna också kan ha olika uppfattningar 

om vad som lockar, annars blir systemet i längden inte lika rättvist. Om en medarbetare får en 

belöning i hopp om att höja dennes insats, kan dennes kollegor och andra medarbetare 

uppfatta att deras egen ersättning utöver grundlönen är för låg. Då anpassar medarbetaren sin 

insats nedåt för att återställa rättvisan. Många kan även känna att de vill lämna sitt arbete. Det 

är därför viktigt att utdelningen av belöningar sker när det verkligen har förekommit en extra 

ansträngning i arbetet (Jonsson, 1992). Det finns olika förhållanden i en organisation gällande 

utbytet mellan en medarbetare och ledningen. Medarbetarna kan som nämnt ha olika 

bedömningar av vad som är rättvist kontra orättvist i detta utbyte, som senare i sin tur kan 

komma att påverka deras trivsel i organisationen (Vroom, 1995). 

Personer som jobbar i en organisation har ofta en hög strävan efter att åstadkomma och 

maximera resultat som sedan kan komma att ge dem en så bra utdelning som möjligt. De 

lägger även mycket vikt på att det skall finnas ett rättvist lönesystem i organisationen och att 

alla medarbetare förtjänar att bli behandlade rättvist. Hos medarbetarna finns det ett moraliskt 

tänk där det är viktigt att belöningarna som delas ut i en organisation enligt dem anses vara 

rättvisa, detta är en grundläggande princip. Skillnaden mellan det förväntade lönen och den 

lön som faktiskt tilldelas kan tänkas vara en viktig funktion av trivsel och 

arbetstillfredsställelse för medarbetaren. Trivseln och arbetstillfredställelsen är en viktig 

funktion av skillnaden mellan förväntad lön och den lön som senare tilldelas. Obalans skapas 

hos medarbetaren när de faktiska betalningarna som utdelas skiljer sig från en rättvis 

ersättningsnivå. Ju större denna skillnad är desto större är chansen att det uppstår en stor 

spänning mellan medarbetaren och resterande delen av organisationen (Vroom, 1995). 

Rättvisa är en viktig del i sådana typer av fall då ersättningarna till ledningen når upp till en 

nivå som inte är försvarbar. En rättvis fördelning av ersättningar är så pass viktig att 

medarbetarna ofta är villiga att vidta drastiska åtgärder för att straffa dem som behandlar och 

agerar orättvist i organisationen för att de inte vill acceptera denna ojämlika fördelning. Det 

har även visats på att chefer i förhållande till Vd:n är villiga att lämna organisationen på grund 
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orättvisa, vilket starkt tyder på att det finns risker med ett belöningssystem och orättvisan den 

kan framhäva (Harris, 2009).  

Många kan på grund av den upplevda orättvisan även börja tvivla på sina avsikter i 

organisationen och tankar på att lämna organisationen kan infinna sig. Ledningen ser ofta sina 

medarbetare som ekonomiska resurser som går att manipulera för att skapa högre vinster 

(Fisher, 2005), men medarbetarna själva har ofta högre förväntningar än att enbart vara en 

ekonomisk nyttighet för sin organisation. De vill vara en del av en arbetsplats som trycker på 

vikten av rättvisa och moral. Ett belöningssystem anses vara något kraftfullt som skapar oro 

även utanför organisationer på grund av den stora risken av att orättvisa som kan medföras i 

utvecklandet av ett sådant system (Bloom, 2004). Det pratas ofta om att den enes vinst är den 

andres förlust. Det är viktigt att veta att det finns en möjlighet till en större utdelning till de 

övriga medarbetarna i organisationen om utdelningen till de övriga som har en tendens att ofta 

få utdelningar, hålls nere (Persson, 1995).  
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3.5 Sammanfattning av teorikapitel 

För att sammanfatta hur ovanstående teorier kan förhålla sig till varandra illustreras detta i 

nedanstående figur. 

 

 
Figur 3.1 (Egen bearbetning) 

Figuren illustrerar vår modell som tar upp hur teorikapitlets centrala begrepp hänger 

samman. En ersättning som delas ut till en individ kan leda till en beteendemässig konsekvens 

hos de övriga medarbetarna, beroende på hur ersättningen upplevs av dem. En ersättning 

som upplevs vara rättvis kan leda till ökad motivation och en omvänd situation kan få mindre 

motivation som konsekvens. Om en ersättning delas ut till en högre befattning och denne 

upplevs vara rättvis av övriga medarbetare skulle den kopplas samman med Tournament 

Theory, (orange pil). Uppfattas den däremot som orättvis går det att koppla ihop dessa 

attityder med Adams rättviseteori, vilket skulle kunna leda till minskad motivation, (grön pil). 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________ 

I rapportens fjärde kapitel kommer resultatet från uppsatsens enkätundersökning att 

presenteras. Nedan presenteras diagram för att visuellt förtydliga resultaten från 

fördelningen av respondenternas svar. 

______________________________________________________________________ 

Inledningsvis specificeras vad vi menar med belöningar och ersättningar. Dessa begrepp 

definieras i uppsatsen som all monetär ersättning utöver den vanliga grundlönen, ett exempel 

på det kan vara en bonusutbetalning.  

 

Figur 4.26 Frågornas medelvärde  
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4.1 Påståendenas medelvärden 

Diagrammet ovan presenterar påståendenas medelvärden. Påståendena som ställdes 

inledningsvis visar att respondenterna har en relativt positiv bild av belöningssystem. Då de 

till största delen håller med om att det är ett bra verktyg till att få ökade prestationer av så väl 

ledning som övriga medarbetare, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet för en 

organisation. Respondenterna anser att möjligheten till att erhålla en monetär ersättning, 

utöver grundlönen leder till att de i högre grad vill stanna kvar i organisationen. Medelvärdet 

på påståendet om att ersättningar ska öka i takt med position i organisationen ligger nära 

mittenvärdet, vilket betyder att respondenterna i liten grad håller med om påståendet. 

Medelvärdena visar däremot att respondenterna i högre grad anser att ersättningar bör baseras 

på prestation och grad av ansvar. Vidare visar resultatet på ett relativt lågt medelvärde, nära 

mittenvärdet, på påståendet om huruvida ersättningar ska baseras på utbildningsnivå, vilket 

kan vara intressant med tanke på att undersökningen genomfördes på studenter. Det påstående 

som respondenterna tar mest avstånd ifrån är ersättningar som baseras på individuella behov. 

Resultatet visar att respondenterna till hög grad håller med om att det skulle uppstå en orättvis 

situation om en kollega med samma arbetsuppgifter erhåller högre eller lägre ersättning. Dock 

upplever något fler att det skulle vara mer orättvist om kollegan erhöll högre ersättning än den 

tillfrågades. Medelvärdet på påståendet om ledningen däremot erhöll hög ersättning hamnade 

nära mittenvärdet, vilket visar att respondenterna inte upplever den situationen som lika 

orättvis som om kollegan erhöll mer. På efterföljande påstående om huruvida respondenten 

tycker att ledningen på grund av sina arbetsuppgifter och ansvar förtjänar högre ersättning kan 

en klar höjning av medelvärdet utläsas. Dessa två påståenden ställdes för att kunna urskilja 

om det är mer acceptabelt att ledningen erhåller hög ersättning om det är grundat på högt 

ansvar eller arbetsprestation, vilket resultaten visar att det gör. Efterföljande påstående visar 

dock tydligt att respondenterna inte anser att ledningen bör erhålla höga ersättningar utöver 

grundlön i tider då företaget går dåligt och övriga medarbetare drabbas på olika sätt. 

Resultatet visar också att ekonomstudenterna anser att monetära ersättningar är ett bra 

incitament för att öka deras motivation och arbetsprestation. Studiens medelvärde på 

påståendet om huruvida respondenterna upplever sig omotiverade om ledningen blir belönade 

utöver grundlönen, visar att omotivation inte skulle vara en beteendemässig konsekvens av att 

ledningen belönas. Detta beror troligtvis på att respondenterna inte upplever att det uppstår en 

orättvis situation om ledningen blir belönad. För nästkommande påstående om huruvida 

respondenterna som konsekvens av upplevd orättvisa kan tänka sig att minska sin 

arbetsprestation är medelvärdet över mittenvärdet. Vilket visar på att en liten majoritet 

faktiskt kan tänka sig att prestera mindre som konsekvens av upplevd orättvisa. Studiens 

högsta medelvärde visar att respondenterna till hög grad håller med om att de blir motiverade 

av möjligheten till att kunna avancera till högre position i en organisation. Att döma av det 

relativt höga medelvärdet på påståendet om huruvida orättvist fördelade monetära ersättningar 

kan leda till samarbetssvårigheter och tävlingsbeteende om ersättningar baseras på hierarkisk 

position, visar att respondenterna till hög grad tror att dessa kan vara möjliga beteendemässiga 

konsekvenser vid ersättningar som upplevs vara orättvist fördelade och som baseras på 

position. 
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Resultatet visar att medelvärdet ligger nära mittenvärdet på påståendet om huruvida 

medarbetare blir motiverade av ledningens höga ersättningar då respondenten själv ser sig ha 

en chefsposition i framtiden. Detta tyder på att respondenterna har delade meningar om 

huruvida de motiveras av ledningens ersättning eftersom de själva eftersträvar dessa 

positioner. De två sista påståendena visar på att respondenterna i mycket låg grad instämmer. 

Resultatet visar att respondenterna inte anser att ersättningar bör vara densamma för samtliga 

och att företagsledningen inte bör belönas utöver grundlönen i tider då företaget går dåligt. 

 

4.2 Redovisning av data 

Informationen som samlades in genom enkätundersökningen kommer att presenteras i samma 

följd som frågorna ställdes i enkätformuläret. För att få en bild över hur många kvinnor 

respektive män som ställde upp i undersökningen och vilka åldrar de är i, ställdes frågor först 

som gav mer allmän bakgrundsinformation. Bakgrundsfrågorna berör även den generella 

synen på belöningssystem och dess funktion. Vidare kommer resultaten från respondenternas 

allmänna uppfattning om belöningssystem redovisas för att senare komma in på de olika 

perspektiven på lönerättvisa. Rättviseteorin kommer att presenteras med följd av svaren på de 

motivationsrelaterade frågorna. Frågor som rör Tournament Theory kommer också redovisas. 

Enkätundersökningen resulterade i att 92 respondenter svarade och fullföljde samtliga 

enkätfrågor. Enkätformuläret mejlades till sammanlagt 375 stycken, vilket ger oss en 

svarsprocent på 24,5 %. Det kan tänkas att svarsprocenten är något högre eftersom enkäten 

skickades med hjälp av programlistor med studenternas e-post adresser. Dessa programlistor 

innehåller e-post adresser till alla som började programmet, vilket betyder att personer som 

avslutat sina studier fortfarande finns med i dessa listor. 

I enkätformuläret ombads respondenterna att svara utifrån en femgradig skala huruvida de 

höll med de påståenden som gavs eller inte. För att analysera svaren delas svarsalternativen 

upp i tre kategorier, där 1-2= instämmer inte, 3= opartisk och 4-5= instämmer. 

4.2.1 Bakgrundsinformation 

4.2.1.1 Kön och ålder 

Vi vill veta hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut hos våra respondenter. Vi vill 

även få en bild av huruvida det finns någon skillnad i respondenternas svar beroende på deras 

kön och deras ålder. Som ett exempel kan det finnas skillnader i vad som uppfattas vara 

rättvist beroende på kön. Ålder och kön kan tänkas haft påverkan på hur respondenten svarat 

på påståendena. Därför kan dessa inverka på vad för generell syn en individ har på ett 

belöningssystem och monetära ersättningar överlag.  
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Figur 4.1                                       Figur 4.2 

 

Som resultat av de bakgrundsfrågor som ställdes i enkätformuläret var 68 % kvinnor och 32 

% män (figur 4.1). Majoriteten av respondenterna, 75 % var i åldrarna mellan 20-25, 18 % var 

mellan 26-30 och 7 % var över 30 år (figur 4.2).  

4.2.2 Allmän uppfattning om belöningssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 4.3            Figur 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 
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Enkäten började med allmänna frågor om hur respondenterna förhåller sig till 

belöningssystem och dess påverkan på motivation, prestation och lönsamhet. Den generella 

uppfattningen hos våra respondenter visar på en relativt positiv inställning till att 

belöningssystem skall användas som ett verktyg till att motivera ledningen då 71,9 % 

instämde med påståendet (figur 4.3). Resultatet visar på att monetära ersättningar är en viktig 

del av utbytet i arbetet då 63 % skulle lockas av att stanna kvar i organisationen vid utdelning 

av dessa belöningar (figur 4.4). Resultatet i figur 4.5 visar även på en relativt positiv bild av 

ett belöningssystem. Respondenterna har en syn om att ett belöningssystem bidrar till ökad 

effektivitet och lönsamhet för organisationen. 

4.2.3 Perspektiv på lönerättvisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6            Figur 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8               Figur 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10            Figur 4.11 
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Vidare gavs frågor som är mer inriktade på respondenternas syn på lönerättvisa och vad de 

anser en rättvis ersättning ska baseras på. Resultatet från figur 4.6 visar en relativt jämn 

fördelning där 40 % instämmer med att ersättningar ska baseras på position i 

organisationshierarkin. 29,4% instämde dock inte med påståendet och 30,4 % svarade 

neutralt. Däremot höll majoriteten (72,8%) av respondenterna med påståendet om att 

ersättningar ska öka i takt med graden av ansvar. 5,4 % instämde inte och 21,7 % valde att 

svara neutralt på påståendet (figur 4.7). I påståendet om att ersättningar bör öka i takt med 

arbetslivserfarenhet svarade 55,4 % att de instämde, 19,6 % höll inte med och 25 % var 

neutrala (figur 4.8). Vidare instämmer 43,4 % med påståendet om att ersättningar ska baseras 

på utbildningsnivå. 33,7% svarade likgiltigt och 22,9% höll inte med påståendet (figur 4.9). 

En klar majoritet på 88,1 % instämde med påståendet om att ersättningar ska öka i takt med 

arbetsprestation, 8,7 % valde att vara neutrala och 3,3 % höll inte med (figur 4.10). Även 

påståendet om att ersättningar ska baseras på individuella behov gav en svarsmajoritet på 77,2 

% som inte höll med påståendet. Endast 10,8 % höll med och 12 % var likgiltiga (figur 4.11).  

4.2.4 Upplevd rättvisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12            Figur 4.13 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14                                                       Figur 4.15 

 

I dessa diagram ser vi huruvida respondenterna upplever att det kan komma att uppstå en 

orättvis situation i dessa påståenden som ställts. 

Resultatet i figur 4.12 visar på att majoriteten (75 %) av våra respondenter instämmer att en 

ersättning fördelad olika mellan två med samma arbetsuppgifter skulle leda till en orättvis 

situation om respondenten i fråga var den som erhöll den lägre utdelningen. 10,9 % inte håller 

med om det och 14,1 % visade på likgiltighet. Vid ombytta roller där personen i fråga istället 
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får högre utdelning i jämförelse med sin kollega, visar även här på att det skulle uppstå en 

orättvis situation. Dock höll 69,6%  med om att det skulle uppstå orättvisa om respondenten 

själv fick en högre ersättning än sin kollega med samma arbetsuppgift. 13,1% höll inte med 

och 17,4% var neutrala till påståendet(figur 4.13). Svaren i figur 4.14 är spridda gällande 

huruvida ersättning till ledningen bidrar till en orättvis situation. 32,6% instämmer i olika grad 

att det skulle bidra till orättvisa, 34,8% instämmer inte alls. 32,6% visade på opartiskhet. 

Respondenterna i figur 4.15 visar att 60,9% av dem har en positiv inställning till att ledningen 

ska få höga ersättningar på grund av graden arbetsuppgifter de har, 9,8 % instämmer till olika 

grad inte alls och 29,3% svarade att de var neutrala till påståendet.  

 

4.2.5 Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.16                                                 Figur 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.18                                                         Figur 4.19 

 

Vidare ställdes påståenden om hur motivationen påverkas i förhållande till olika tillfällen. En 

majoritet på 76 % anser att höga ersättningar till ledning i tider då organisationen tvingas 

genomföra nedskärningar och varsel av övriga medarbetare, skapar omotivation. 9,8 % håller 

inte med och 14,1 % är opartiska (figur 4.16). En majoritet på 80,5 % anser att de blir 

motiverade till att öka sin arbetsprestation om det belönas med en hög ersättning. 13 % är 

neutrala och 6,6 % motiveras inte till att öka sin prestation om ersättning utlovas (figur 4.17). 

Majoriteten av respondenterna valde att svara neutralt (43,5 %) på påståendet om 

respondenten skulle bli omotiverad av att ledningen erhåller belöningar utöver grundlönen om 

denne själv inte blir belönad. 27,2 % instämmer och 29,4 % instämmer inte med att 

omotivation kan bli en beteendemässig konsekvens av att ledningen belönas enskilt (figur 
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4.18). Vidare instämmer 46,8 % i påståendet om att orättvisa monetära ersättningar på en 

arbetsplats kan få beteendemässiga konsekvenser som omotivation och mindre prestationer. 

40,2 % svarade opartiskt och 13 % instämde inte (figur 4.19). 

4.2.6 Tournament Theory  

 

Figur 4.20                                                          Figur 4.21  

 

 

Figur 4.22                                                             Figur 4.23 

 

En klar majoritet på 82,6 % blir motiverade av möjligheten till att kunna avancera till en 

högre organisatorisk nivå, 9,8 % svarade neutralt och 7,6 % anser att deras motivation inte är 

kopplad till möjligheten till att avancera. Påståendet är kopplat till Tournament Theory (figur 

4.20). En majoritet på 63,1 % tror att orättvist fördelade monetära ersättningar på något sätt 

kan leda till att det uppstår samarbetssvårigheter mellan medarbetare i en organisation. 26,1 % 

svarade opartiskt på påståendet och 10,6 % höll inte med (figur 4.21). Fördelningen är relativt 

jämn i påståendet om huruvida respondenten blir motiverad av ledningens höga ersättningar 

eftersom denne ser sig ha en chefsposition i framtiden. Dock finns en liten majoritet på 52,1 

% som anser att de blir motiverade av ledningens ersättningar. 29,4 % höll inte med och 26,1 

% svarade opartiskt (figur 4.22). Merparten av respondenterna tror att medarbetare i 

organisationer där belöningar baseras på hierarkisk position har en tendens att utveckla ett 

tävlingsbeteende för att på så sätt ha en chans till att klättra i hierarkin och därmed erhålla 

dessa bonusar (figur 4.23).  
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Figur 4.24                                                         Figur 4.25 

 

 

Majoriteten av männen anser att belöningar inte ska vara densamma för samtliga i 

organisationen, medan kvinnorna har en större tendens att tycka att det är inte är helt fel att 

alla erhåller samma belöningar. Majoriteten av kvinnorna håller dock med om att det inte är 

rätt att belöna samtliga lika, oavsett position (figur 4,24). Majoriteten (76,1 %) av 

respondenterna anser att det inte är rätt att belöna ledningen i tider då företaget får dåligt, 17,4 

% svarade neutralt och 6,5 % anser att det är rätt att belöna ledningen trots att företaget går 

dåligt (figur 4.25).  

 

4.3 Sammanfattning av empiri 

För att summera resultaten som presenterats i empirikapitlet sammanfattas studiens mest 

betydelsefulla resultat. Resultaten från enkätundersökningens inledningsfrågor visar att 

respondenterna inledningsvis har en positiv bild av användandet av ett belöningssystem. 

Respondenternas syn på lönerättvisa visar att ersättningar som baseras på arbetsprestation helt 

klart anses vara det mest rättvisa. Ansvar, utbildning och arbetslivserfarenhet anses också 

överlag vara rättvisa ersättningskriterier. Respondenterna var också någorlunda överens om 

att ersättningar inte bör baseras på individuella behov. Påståendena kring upplevd rättvisa 

visar att majoriteten tycker att det är orättvist om en kollega med samma arbetsuppgifter 

erhåller mer eller mindre än en själv. Dock anser en lite högre procentandel att en mer orättvis 

situation uppstår om kollegan får mer ersättning än om respondenten själv erhåller högre än 

kollegan. En majoritet anser däremot att det inte är speciellt orättvist om ledningen erhåller en 

hög ersättning. Respondenterna tycker överlag att ledningen på grund av sitt ansvar förtjänar 

sina höga ersättningar. Dock visar resultatet på en enighet kring att respondenterna skulle 

känna sig omotiverade om ledningen erhåller höga ersättningar i tider då företaget måste göra 

nedskärningar och varsel av övrig personal. Respondenterna upplever också att monetära 

ersättningar skulle motivera dem till att öka sin arbetsprestation och att orättvisa monetära 

ersättningar skulle leda till beteendemässiga konsekvenser till exempel omotivation, som 

yttrar sig i att respondenten vill prestera mindre. Majoriteten anser sig också bli motiverade av 

möjligheten till att kunna klättra i hierarkin i organisationen och att individen därmed 

motiveras av att ledningen erhåller höga ersättningar eftersom respondenten själv ser sig i den 

positionen i framtiden. Majoriteten av respondenterna tror att orättvist fördelade belöningar 
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kan leda till samarbetssvårigheter och att det kan leda till tävlingsbeteende om ersättningar 

baseras på hierarkisk position. Majoriteten anser inte att belöningar ska vara den samma för 

samtliga i organisationen och att det inte är rätt att ledningen belönas utöver grundlönen i tider 

då företaget går dåligt.  
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5. Analys 

______________________________________________________________________ 

I rapportens analyskapitel kommer teori och empiri jämföras för att söka klarhet i uppsatsens 

problemformulering och syfte. För att åstadkomma detta har teorikapitlets nyckelbegrepp och 

teorier om belöningssystem, rättvisa och motivation, analyserats med hjälp av resultatet från 

enkätundersökningen, empirin. Analyskapitlet kommer att delas upp i olika delar där vi 

kommer ta upp påståenden och svar från vår enkätundersökning som är relevanta för vår 

analys av dessa. Genom detta kommer vi att ge en bild av våra respondenters attityder till 

monetära ersättningar och dess påverkan på arbetsmotivationen. 

______________________________________________________________________ 

  

5.1 Allmän uppfattning om belöningssystem 

 

 
Figur 5.1 

Analysen av den allmänna uppfattningen om belöningssystem visar på en positiv samvariation 

mellan påståendena med en mycket stark signifikans. Den linjära lutningen ligger på 0,314 

och korrelationen ligger på 0,560. Dessa två variabler är beroende av varandra vilket betyder 

att det finns en koppling mellan huruvida respondenterna anser att belöningssystem är ett bra 

verktyg till motivera ledningen och att det även leder till ökade prestationer och lönsamhet i 

organisationen. Respondenterna instämmer på de båda påståendena med 61,9 % (figur 4.3) 

och 60,9 % (figur 4.5). Om det finns en tro på att belöningssystem är ett bra verktyg till att 

motivera ledningen så finns det även en god anledning att tro att ett belöningssystem och dess 

effekt leder till att lönsamheten tillsammans med prestationerna i organisationen skulle öka.  
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Dessa svar styrker Persson (1995) argument då det faktum att ett belöningssystem fungerar 

som ett bra administrativt medel för att höja medarbetarnas motivation oavsett vilken position 

personen besitter. Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp vikten motivation har i 

prestationsökning och lönsamhet i organisationen, där medarbetare ofta tenderar att vid ökad 

motivation även vilja öka arbetsprestationen och därmed bidra till att organisationen når sina 

målsättningar. Respondenterna håller med om att detta är en god effekt av belöningar (figur 

4.5), vilket tyder på att det finns en överrensstämmelse mellan hur de har svarat och tidigare 

forskning kring arbetsmotivation. En anledning till den positiva synen på belöningar hos våra 

respondenter kan i allmänhet ligga i att personer som arbetar för en organisation ofta är ute 

efter att få en så hög lön som möjligt. Om de anser att ett belöningssystem är ett bra verktyg 

till att motivera så anser de även att det skulle motivera dem till att prestera mer och på så sätt 

få en högre utdelning för sin prestation. I samband med att medarbetarna känner ökad 

motivation och därmed ökar sina prestationer, ökar också lönsamheten för hela 

organisationen. Detta hänger mycket samman med Vrooms (1995) forskning om att 

medarbetare ofta har ett eget intresse där de är ute efter att maximera sina egna resultat för att 

i sin tur kunna få en hög utdelning. Undersökningsresultatet hänger även samman med Fishers 

(2005) påstående om att monetära ersättningar har en stor inverkan på medarbetarnas 

prestation och att denna typ av belöning till och med kan spela roll i huruvida en medarbetare 

väljer att stanna kvar i en organisation eller inte. Enligt figur 4.4 kan vi se att respondenterna 

visat på en positiv inställning till monetära ersättningar. Då de anser att en monetär ersättning 

skulle vara en bidragande orsak till deras val att stanna i organisationen. 63 % har i olika grad 

instämt med påståendet i figuren. I figur 4.17 har vi ställt frågan om en monetär ersättning 

skulle öka deras egen arbetsprestation. En majoritet på 80,5% instämmer med påståendet. 

Dessa två visar enligt statistiken att det finns ett gott samband mellan dem, där den linjära 

lutningen ligger på 0,304 och korrelationen ligger på 0,552 (bilaga 4 figur B.4.17&4 ). Detta 

samband tyder på att monetära ersättningar generellt har en stor påverkan på 

arbetsmotivationen och viljan att arbeta. Pengar visar sig ha ett stort värde hos våra 

respondenter i denna undersökning. Enligt Elias & Farag (2010) är pengar i allmänhet en 

viktig del av det dagliga livet, där ens karriär och framgång ofta mäts med vad för inkomst en 

person har. Pengarnas värde för en person är mycket säregen då Watson (2006) menar på att 

det kan finnas en hel del olika motiv till varför en medarbetare väljer att prestera och utföra 

sina arbetsuppgifter i en organisation. Då livssituationen i stor grad påverkar hur motiverad en 

medarbetare är i sitt arbete. Med hänsyn till detta kan det tänkas att för en person som sitter i 

ett dåligt ekonomisk läge får pengar en större motivationsdrivande effekt. Respondenterna 

ombads att sätta sig in i en medarbetares situation när de besvarade enkäten. Dock finns det en 

risk att respondenterna tänkte mer utifrån situationen som student än medarbetare. Då 

studenter generellt befinner sig i en sämre ekonomisk situation, kan det tänkas medföra att 

pengar blir en större motivationsfaktor för en student än för en medarbetare.  

Ett exempel som kan tas upp är en medarbetares Work Orientation, där det är viktigt för 

arbetsgivaren att ta reda på vad som skapar arbetsglädje hos medarbetarna för att på så sätt 

skapa ett mer effektivt incitamentsystem. Vet arbetsgivaren om att medarbetaren sitter i en 

dålig ekonomisk situation så kan dennes arbetsprestation ökas genom att ledningen skapar ett 

incitament som denne kommer att känna arbetsglädje av. Därför kan det tänka sig att en 
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individ som har det sämre ställt blir mer motiverad av tanken att det finns en monetär 

ersättning än en redan överbetald medarbetare. Detta kan till exempel kopplas till figur 4.11 

där belöningar i organisationer ska baseras på individuella behov. Genom att ersätta 

medarbetarna med grund i vad de har för behov, kan detta bidra till en bättre förståelse för vad 

för motiv som ligger bakom deras arbetsglädje. På så sätt kan även arbetsgivaren och 

arbetstagaren skapa ett utbytesförhållande som kommer gynna dem båda på så sätt att, 

medarbetaren känner att arbetsglädjen som kommer ur att denne blir tilldelad incitament 

påverkar dennes individuella behov positivt och att arbetsgivaren får ut det han eller hon vill 

av medarbetaren. En kritik till detta kan dock vara att det i stora organisationer kan vara 

problematiskt att skapa förståelse för samtliga medarbetares Work Orientation och vad det är 

som skapar betydelse i just deras arbete. Ytterligare kritik till sammanhanget är att 

undersökningens respondenter i hög grad inte instämmer med påståendet om att ersättningar 

ska baseras på individuella behov, då detta inte alls kopplas till hur väl ett arbete utförts.  

Den statistiska undersökningen som gjorts visar även på goda korrelationer mellan frågorna i 

figurerna 4.17 och 4.5 men även 4.17 samt 4.3. Ur sambandet mellan 4.17 och 4.5 där den 

linjära lutningen ligger på 0,309 och korrelationen på 0,556 (bilaga 4 figur B.4.5&17), har det 

framkommit att det är tydligt att respondenterna i hög grad instämmer med påståendena. 

Vilket betyder att om det finns en tro på att belöningssystemet leder till ökade 

arbetsprestationer och lönsamhet i organisationen är det också givet att tro att respondenten 

själv motiveras av monetära ersättningar, eftersom bilden av ett belöningssystem är mycket 

positiv. Samma gäller även sambandet mellan figur 4.3 och 4.17 som har en korrelation på 

0,467 och en linjär lutning på 0,219 (bilaga 4 figur B.4.17&3). Där åsikten om att ett 

belöningssystem för ledningen är ett bra motivationsverktyg även kommer att tänkas motivera 

medarbetarna på lägre nivåer till att öka sina arbetsprestationer eftersom att de generellt är 

mycket positiva till monetära ersättningar som en belöning.  
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5.2 Rättvisa 

5.2.1 Rättvisa i förhållande till en kollega 

   

 
 

Figur 5.2 

 

När de två påståendena om huruvida respondenten upplever en orättvis situation om en 

kollega erhåller högre eller lägre ersättning än respondenten ställdes i förhållande till varandra 

visade resultatet på en positiv samvariation. Detta betyder att om personen i fråga tycker att 

det är orättvist att en kollega med samma arbetsuppgifter erhåller en högre ersättning, anser 

denne sannolikt också att det är orättvist om situationen var den omvända. Påståendena har en 

hög signifikans och den linjära lutningen är 0,365 och korrelationen ligger på 0,604. Vid 

närmare granskning av hur spridningen är fördelad på den femgradiga skalan visar den dock 

att respondenterna i större utsträckning anser att det är mer orättvist om kollegan erhåller 

högre ersättning än om respondenten själv gör det. Resultatet kan kopplas samman med den 

så kallade procedurrättvisan, som innebär att orättvisa kan uppstå vid situationer där 

medarbetare med liknande arbetsuppgifter erhåller högre eller lägre ersättningar (Andersson, 

et al. 2013). Vidare kan resultatet också kopplas samman med Huseman, et al. (1987) 

rättvisekänsliga individstereotyp, som föredrar att belöning och arbetsinsats är lika i 

jämförelse med deras kollegor. D.v.s. att en orättvis situation anses uppstå oavsett om 

individen erhåller mer eller mindre än kollegan då de har samma typer av arbetsuppgifter. 

Dock visar studiens resultat att kvinnor i större utsträckning än män har en tendens att passa 

bättre in på Huseman, et al. (1987) rättvisekänsliga individsterotyp (figur 4.12 och 4.13). 

Vilket innebär att de rättvisekänsliga upplever orättvisa när det är under- eller överbetalda då 

de känner missnöjde när de är underbetalda och skuld när de erhåller mer än sin kollega. 

Undersökningsresultatet visar att kvinnor föredrar situationer där arbetsinsats och belöningar 

är lika i förhållande till deras arbetskollegor. Kvinnor instämmer till 88,7% med påståendet att 

en orättvis situation skulle uppstå om en kollega erhöll mer ersättning. Samtidigt som männen 

endast med 46,6 % håller med påståendet. Om situationen var den omvända, vilket skulle 
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innebära att kollegan erhöll högre ersättning än de tillfrågade instämde 83,9 % av kvinnorna 

och 40 % männen.  

Med hänsyn till ovanstående resultat kan det därför diskuteras om upplevd rättvisa kan vara 

en genusfråga, då kvinnor kan tänkas förespråka rättvisa ersättningsnivåer och jämnställdhet i 

högre grad än män. Detta kan troligtvis bero på att kvinnor historiskt sett alltid haft en svagare 

ställning på arbetsmarknaden då de i allmänhet ligger på en lägre lönenivå och har svårigheter 

när det kommer till att uppnå högre positioner. Det kan vidare diskuteras om kvinnor generellt 

är mer ödmjuka än män, då de till sin natur kan tänkas vara mer omhändertagande. Utifrån 

denna tankegång kan det möjligtvis vara så att kvinnor är mer sympatiska gentemot sina 

kollegor, då de upplever att en orättvis situation uppstår på arbetsplatsen. Vidare kan det 

också diskuteras huruvida män kan tänkas vara mer tävlingsinriktade än kvinnor, då de i 

mindre grad tyckte att det uppstod en orättvis situation om kollegan erhöll mindre ersättning. 

Frågan är då om det kan vara så att män i högre grad än kvinnor tävlar med sina kollegor och 

om män generellt sett kan ha större tävlingsinstinkt. Enligt Elias & Farag (2010) kopplas 

inkomst ofta ihop med framgång, vilket passar in på de manliga respondenterna som i 

allmänhet kan tänkas förknippa hög utdelning med framgång och status i större utsträckning 

än de kvinnliga. Män kan därför tänkas vilja maximera sina resultat för att få så hög utdelning 

som möjligt, vilket är ett väldigt vanligt fenomen hos medarbetare i organisationer generellt 

sett enligt Vroom (1995). Undersökningsresultatet visar att männen i större grad än kvinnor 

visar på dessa tendenser, vilket kan tyda på högre tävlingsinstinkt.   

Undersökningsresultatet visar också på att respondenterna som en konsekvens av upplevd 

orättvisa monetära ersättningar skulle uppleva minskad motivation och därmed prestera 

mindre (figur 4.19). Detta fenomen stämmer väl överens med Adams rättviseteori, där 

medarbetarens motivation kopplas till huruvida individen upplever sig behandlas i förhållande 

till sina kollegor. Teorin utgår ifrån grundtanken att anställda jämför sig med sina kollegor för 

att på så sätt kunna utvärdera sin egen situation på arbetsplatsen. Om en individ känner sig 

orättvist behandlad i förhållande till sina kollegor, kan individen minska den orättvisa 

situationen genom att vidta olika typer av åtgärder (Adams, 1963). Forskning kring 

kontraproduktiva beteenden som åtgärd mot upplevd orättvisa visar att medarbetare som 

upplever orättvisa sannolikt inte kommer att lägga extra ansträngningar i sitt arbete. Fokus 

kommer istället ligga på att lägga sin arbetsprestation på ett minimum för att få behålla jobbet 

(Kelloway, et al. 2010). Detta styrks av det faktum att respondenterna skulle uppleva minskad 

motivation som konsekvens av upplevd orättvisa. Då majoriteten (46,8%) instämde med 

påståendet om att de skulle minska sin arbetsprestation i samband med upplevt orättvisa 

monetära ersättningar, styrker det Adams rättviseteori där minskad arbetsprestation blir en 

åtgärd för att handskas med likavärdeskonflikten(figur 4.19).  
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5.2.2 Rättvisa i förhållande till företagsledningen 

 

 
 

Figur 5.3 

 

Analysen som gjordes av fråga 14 och 15 visar på vad våra respondenter har för syn på 

utbetald ersättning till ledning och om denna uppfattas som orättvis. I denna analys syns en 

stark negativ korrelation (-0,544) mellan dessa två påståenden och en linjär lutning på 0,296. 

Sambandet mellan dessa är signifikant och visar på en siffra på 0,000. Uttrycket om ett 

samband är signifikant betyder att korrelationen inte beror på en slump. En korrelation är 

signifikant om den är lika med eller mindre än 1 % (Jacobsen, 2002), vilket betyder att 

resultatets signifikans på 0,000 är mycket bra. Resultatet visade även på en mycket spridd 

svarsfrekvens gällande om ersättning till ledning skulle uppfattas bidra till en orättvis 

situation (figur 4.14), där 32,6% i olika grad instämmer att det skulle bidra till orättvisa, 

34,8% instämmer inte alls och 32,6% visade på opartiskhet. I påstående 15 ställdes istället 

frågan om företagsledningen förtjänar höga ersättningar om de grundas på ansvar och 

arbetsprestation. Resultatet visade då istället att 60,9% av respondenterna har en positiv 

inställning till att ledningen ska få erhålla höga ersättningar på grund av graden ansvar och 

arbetsuppgifter. I påstående 15, togs ansvar och arbetsuppgifter medvetet upp för att kunna 

mäta och urskilja om det finns olika attityder till ersättningarna om det istället visar sig att de 

baseras på något mer än bara en organisatorisk titel. Det visar på att synen till ledningarnas 

ersättning blir mer positiv då de gör sig förtjänt av den. Enligt Nilsson & Ryman (2005) är det 

viktigt att en rättvis lön baseras på olika faktorer som till exempel prestation. Om en 

ersättning endast baseras på hierarkisk position finns risken att den uppfattas som orättvis 

eftersom den då endast baseras på en titel, som inte säger något om huruvida individen utför 

sina arbetsuppgifter och därmed presterar i organisationen. Jonsson (1992) menar på att en 

belöning enbart ska delas ut vid tillfällen då extra ansträngning har skett för att undvika att det 

uppstår orättvisa. Detta är ytterligare ett exempel på att prestation är bra att basera belöningar 

på då det tyder på att en viss ansträngning har skett. Detta stämmer väl överens med studiens 
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undersökningsresultat. Figurerna 4.7 (ansvar) och 4.10 (prestation) visar på att respondenterna 

i hög grad instämmer med att dessa är mer rättvisa grunder att basera monetära ersättningar 

på. Dock instämmer en större majoritet med att en monetär ersättning bör baseras på 

prestation (88,1%). Svarsfrekvensen för ansvar ligger på 72,8%. Medelvärdet på prestation 

visar även det tydligt på att detta hos våra respondenter anses vara det mest rättvisa att basera 

den monetära ersättningen på. Studiens resultat hänger därmed väl samman med det som 

Nilsson & Ryman (2005) hävdar om det produktivitetsbaserade perspektivet som ofta anses 

vara ett av de mest rättvisa löneperspektiven. Undersökningsresultatet överensstämmer också 

väl med den så kallade förtjänstprincipen, där individer som presterat mer eller bättre än 

övriga medarbetare också förtjänar högre ersättning än de resterande (Andersson, et al. 2013).   

Respondenternas positiva inställning till prestation som mest rättvis ersättningsgrund kan 

troligtvis bero på de argument som tidigare forskning lagt fram, då ekonomstudenter genom 

sin utbildning influerats av dessa argument och värderingar. Appelbaum & Shapiro (1992) 

menar att ett välutformat belöningssystem som bygger på prestationer uppmuntrar 

medarbetarna till att effektivisera sin insats, vilket leder till ökad produktivitet. Med hänsyn 

till ovanstående anser de att prestation är den mest rättvisa grunden att basera en belöning på. 

Detta kan förklaras genom Arvidsson; Samuelsson (2004) som menar på att ansvar och 

prestation går att mäta och utvärdera, vilket möjliggör återkoppling och uppföljning som har 

visat sig vara viktigt för att mäta huruvida de organisatoriska målen uppfyllts. Med högt 

ansvar och önskvärda prestationer kan det tydligt påvisas om en person i en organisation levt 

upp till de förväntningar och målsättningar som satts upp. Dock så kan det inte garanteras att 

orättvisan gentemot höga ersättningar elimineras helt trots att de baseras på dessa 

ersättningsgrunder. Eftersom uppfattningarna om vad som är en god prestation och tillräckligt 

med ansvar kan vara mycket olika. Det som en individ uppfattar vara en bra prestation eller en 

tillräcklig nivå av ansvar behöver nödvändigtvis inte uppfattas som det av någon annan. 

Individers olika uppfattningar gör därför ersättningskriterierna prestation och ansvar mycket 

svårbedömda. Då dessa kriterier är så pass svårbedömda kan därför orättvisa likväl komma att 

uppstå, då individers olika uppfattningar kring rättvisa kan ses utifrån Nilsson & Rymans 

(2005) olika perspektiv på lönerättvisa. Då skilda individer kan ha olika perspektiv på vad 

som anses vara en rättvis grund att basera en monetär ersättning på. De tre rättviseprinciperna, 

förtjänst-, behov- och jämnlikhetsprinciperna är ytterligare exempel som försöker förklara att 

uppfattningar kring rättvisa skiljer sig åt mellan olika individer Andersson, et al. (2013).  

Rättvisebegreppet är en sådan aspekt som trots dess komplexitet är mycket viktig att ta 

hänsyn till i strävan efter ett välfungerande system som uppfattas rättvist av alla i 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006). Enligt Arvidsson; Samuelsson (2004) är det 

därför viktigt att man ser till olika aspekter vid utformningen av ett belöningssystem, då 

uppfattningarna kring detta kan vara så pass individuella att det kan komma att upplevas som 

orättvisa. Andersson, et al. (2013) menar också på att procedural orättvisa kan komma att 

uppstå då medarbetare i organisationer inte vet vilka grunder ett belöningssystem och därmed 

deras monetära ersättning baseras på. För att förhindra denna orättvisa är det därför viktigt att 

ersättningsgrunderna är välkända och accepterade av samtliga som omfattas av det.  
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I figurerna 4.6, 4.8 och 4.9 visar resultatet på positiva men spridda attityder kring huruvida 

position, arbetsliverfarenhet och utbildning är en bra grund att basera en ersättning på. Dessa 

säger ingenting om hur väl en person presterar i organisationen mer än att denne har en hög 

position, god erfarenhet eller en hög utbildning. En förklaring till respondenternas spridning 

av svar i dessa tre påståenden kan vara att de anser att arbetserfarenhet, utbildning och 

position är tre av de lite sämre grunderna att basera en belöning på. Om en medarbetare på en 

hög nivå i organisationen erhåller hög ersättning under dessa förutsättningar kan det uppfattas 

vara mer orättvist av de resterande medarbetarna i organisationen än om de skulle baseras på 

arbetsprestation eller ansvar. Prestationsbaserade ersättningar gynnar organisationen på kort 

sikt, eftersom kortsiktig högprestanda uppmuntras genom möjlighet till högre ersättning. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet som ersättningsgrund gynnar däremot organisationen på 

längre sikt, då kunskap och kompetens ger en högre avkastning för organisationen långsiktigt, 

eftersom de är nödvändiga för organisationens överlevnad. Prestationers hållbarhet kan inte 

garanteras på samma sätt som erfarenhet och utbildning, då det inte går att garantera att en bra 

prestation håller samma eller bättre prestationsnivå under en längre tid. En god prestation 

behöver inte nödvändigtvis ske igen. 

Sammanfattningsvis anses prestation och ansvar hos respondenterna vara de mest rättvisa 

ersättningsgrunderna. Dock är det viktigt att inte helt utesluta ersättningar som baseras på 

utbildning och arbetslivserfarenhet, eftersom de är viktiga för organisationens tillväxt och 

långsiktiga överlevnad. Individer med utbildning och erfarenhet har ofta dessa 

nyckelkompetenser som ett belöningssystem har som grundläggande syfte att attrahera och 

behålla.  

Svaren på om belöningar ska baseras på individuella behov (figur 4.11), visar att en klar 

majoritet (77,2 %) i hög grad inte instämmer med påståendet. Den behovsrelaterade 

lönerättvisan går ut på att ersättningen ska baseras på hur individens behov ser ut (Nilsson & 

Ryman, 2005). Då individuella behov ligger som grund för belöningar baseras de inte på 

något arbetsrelaterat, vilket kan få följden att den lätt kan uppfattas som mycket orättvist av 

de resterande medarbetarna i organisationen.  

Vad ett belöningssystem skall baseras på visar sig vara väldigt individuellt. Därför är det 

viktigt att ett belöningssystem utformas på rätt sätt där den kan komma att tillfredsställa alla 

medarbetare i organisationen utan att skapa någon form av orättvisa. Tanken med belöningar 

är att skapa motivation hos medarbetarna i organisationen och inte att avskräcka dem och få 

dem att vilja lämna organisationen (Jonsson, 1992). Detta kan även stärkas av Vrooms (1995) 

forskning, där det tas upp hur värdet av en belöning kan påverka motivationen och 

arbetsinsatsen i högsta grad. Känner medarbetaren att belöningen som kan tänkas få är 

betydande så kommer denne även att öka sin arbetsmotivation.  
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5.3 Tournament Theory 

 

 
Figur 5.4 

 

Analysen visar på ett positivt samband mellan påståendena vilket betyder att en person som 

anser att ersättningar ska öka i takt med position i organisationen sannolikt också motiveras 

av de höga ersättningarna som ledningen erhåller. Personen motiveras av ledningens 

ersättningar då denne själv ser sig på en chefsposition i framtiden (figur 4.22). Samtidigt som 

en person som svarat att hon inte motiveras av ledningens höga bonusar sannolikt heller inte 

anser att ersättningar ska öka med position i organisationshierarkin (figur 4.6). Den linjära 

lutningen ligger på 0,290 och korrelationen ligger på 0,539. Sambandet har en signifikans på 

0,000. Sambandet som studiens undersökningsresultat visar på styrker och förkastar 

argumenten som Tournament Theory lägger fram. För medarbetare som eftersträvar en högre 

position kan ledningens höga ersättningar fungera som en drivande motivationsfaktor, men 

för medarbetare som inte avser att nå högre positioner får ledningens höga ersättningar 

sannolikt inte någon motivationshöjande effekt. Lin & Lu (2009) hävdar att belöningar ska 

baseras på position snarare än individuella prestationer. Resultatet ifrån (Figur 4.6) visar att 

respondenternas åsikter är spridda huruvida ersättningar ska baseras på position eller inte. En 

liten majoritet på 40,2 % anser dock att ersättningar bör baseras på position. Figur 4.10 visar 

att en klar majoritet (88,1 %) anser att ersättningar istället bör baseras på prestation. Utifrån 

detta resultat kan slutsatsen dras att, respondenterna i högre grad anser att ersättningar bör 

baseras på individuella prestationer snarare än hierarkisk position, vilket motsäger de 

argument som förs av Lin & Lu (2009) kring Tournament Theory. Även här visas Nilsson & 

Ryman (2005) produktivitetsrelaterade perspektiv på lönerättvisa vara det mest accepterade 

vad gäller rättvisa. Som tidigare nämnts går perspektivet ut på att en rättvis lön grundas på 

prestationen, vilket betyder att en person som har presterat enligt organisationens 

målsättningar, ska ha högre lön. Detta perspektiv har ofta visat sig vara det mest accepterade 

då det oftast anses vara mest rättvist. Studiens undersökningsresultat stämmer väl överens 

med Nilsson & Rymans (2005) produktivitetsrelaterade lönerättvisa då respondenterna i hög 

grad instämmer med påståendet om att prestationsbaserad ersättning är det mest accepterade. 



 

 
42 

Dock kan det även när det gäller prestationsbaserade ersättningar finnas svårigheter, eftersom 

individuella upplevelser av vad som uppfattas vara ett högpresterande beteende kan skilja sig 

åt mellan olika individer.  Om organisationen sätter upp olika mål som önskas uppnås och en 

person lever upp till dessa, belönas han, men uppfattningen hos hans kollegor kan fortfarande 

vara att han inte förtjänar ersättningen eller att de ur egen synvinkel uppfattar organisationens 

målsättningar som ouppnåeliga eller orimliga. Åtgärder som kan anses vara gynnsamma för 

en organisation kan uppfattas vara orättvisa av vissa individer (Andersson, et al. 2013), därför 

kan det vara svårt för organisationer att anpassa sin verksamhet och sina målsättningar så att 

de enligt medarbetarna i organisationen uppfattas vara attraktiva och uppnåeliga.  

Ytterligare ett resultat som går att koppla ihop med Tournament Theory är det signifikanta 

sambandet mellan följande påståenden. Företagsledningen förtjänar sina höga ersättningar på 

grund av deras ansvar och arbetsuppgifter (figur 4.15). Hur respondenterna svarat på 

påståendet beror på huruvida de anser att de blir motiverade av att ledningen erhåller bonusar 

då de själv ser sig ha en chefsposition i framtiden (figur 4.22). Sambandet visar på en positiv 

samvariation då den linjära lutningen ligger på 0,293 och korrelationen är 0,542 (bilaga 4 

figur B.4.22&15 ). Respondenter som känner sig motiverade av att eftersträva en 

chefsposition anser också sannolikt att ledande befattningshavare förtjänar sina höga 

ersättningar i högre grad än de respondenter som inte ser sig själva ha en chefsposition i 

framtiden. Med hänsyn till att studiens respondenter är ekonomstudenter, spelar troligtvis 

urvalet roll för undersökningens resultat. Individer söker sig troligtvis till ett speciellt program 

på grund av deras liknande intressen och värderingar. Vilket vidare innebär att en person som 

söker sig till en ekonomutbildning, troligvis har någon form av organisatoriskt intresse, till 

skillnad från till exempel en sjuksköterskestudent. Studiens respondenter, ekonomstudenter, 

kan tänkas att i större utsträckning än andra studenter ha chefsambitioner, eftersom de 

präglats av att utbildningen av hög grad har en organisatorisk inriktning. Många av 

respondenterna kan ha gått den så kallade managementinriktningen, där fokus ligger på att 

som chef kunna leda, planera och kontrollera en organisation. Ekonomstudenter kan också 

tänkas ha ett större finansieringsintresse vilket leder till att de kan ha ett större intresse för 

pengar och den ersättning som en hög hierarkisk position medför. En student som till exempel 

läst sjuksköterskeprogrammet saknar troligtvis samma grad av chefsambition, då deras 

utbildning inte är inriktad mot detta.  

Sammanfattningsvis beror alltså respondenternas svar på påståendet om ersättningar ska 

baseras på position på, hur de har tagit ställning i frågan om de anser att företagsledningen 

förtjänar sina höga ersättningar och på huruvida de blir motiverade av företagsledningens 

höga bonusar då de själva eftersträvar chefspositionen. En person som inte anser att ersättning 

bör baseras på position blir troligtvis inte lika motiverad av företagsledningens ersättning och 

instämmer troligtvis inte med att företagsledningen förtjänar sina höga ersättningar. 

Vidare visar studiens resultat samband mellan respondenternas svar på påståendet om 

huruvida de tror att belöningar utöver grundlön, som baseras på hierarkisk position kan leda 

till att medarbetare tävlar om att nå högre befattningspositioner och därmed erhålla dessa 

bonusar(figur 4. 23). Svaret på påståendet beror på hur respondenterna svarat på tre andra 

påståenden i enkäten. Dessa är huruvida denne blir motiverad eller inte av ledningens höga 
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bonusar, då individen själv ser sig ha en chefsposition i framtiden (figur 4.22), om 

respondenten tror att orättvist fördelade monetära ersättningar utöver grundlönen kan leda till 

samarbetssvårigheter (4.21) och om möjligheten till att kunna avancera i 

organisationshierarkin är motiverande (figur 4.20). Detta samband tyder på att respondenter 

som motiveras av möjligheten att klättra i organisationen tror att belöningar som baseras på 

position kan framkalla tävlingsbeteenden, vilken i sin tur kan leda till samarbetssvårigheter i 

organisationen. Belöningar som delas ut till vissa personer i en organisation har i tidigare 

forskning visat sig kunna leda till viss problematik i samspelet mellan medarbetarna 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Studiens undersökningsresultat stämmer väl överens med den 

risk som Lin, et al. (2013) presenterar i sin artikel om Tournament Theory. Där de identifierat 

en risk med för stora skillnader i ersättning mellan olika organisatoriska nivåer, där 

sammarbetssvårigheter och konkurrens kan bli konsekvenserna. Det kan också tänkas att det 

finns en risk med att individer gärna deltar i turneringsspelen och siktar mot högre positioner, 

då de efter ett antal förluster kan tappa motivationen och uppleva känslor av orättvisa.  

Spridningen i respondenternas svar om de motiveras av ledningens höga bonusar eftersom de 

själva ser sig på en chefsposition i framtiden visar att långt ifrån alla strävar efter högre 

befattningspositioner. Teorin förutsätter att höga löner till ledning fungerar som incitament för 

samtliga medarbetare i en organisation, då de eftersträvar toppositioner. 

Undersökningsresultatet motsäger till viss del dock detta resonemang. Studiens resultat visar 

på att samtliga respondenter inte eftersträvar eller motiveras av möjligheten till att uppnå en 

högre position. Om hänsyn inte tas till dessa individer kan de tänkas uppleva känslor av 

orättvisa, eftersom de då inte kommer att beröras av ersättningarna. Individer som är nöjda 

med sin aktuella position och som är produktiva ges då inte möjlighet till monetär ersättning.  

 

5.4 T-test  

Respondenterna delades in i kategorierna män och kvinnor samt två ålderskategorier för att 

analysera om kön eller ålder haft påverkan på hur respondenterna svarat på påståendena. 

Anledningen till valet av beroende variabler är att det är intressant att granska skillnader i 

attityder och åsikter mellan könen och åldersgrupperna.  

5.4.1 Kön som beroende variabel 

Efter att ha gjort ett så kallat T-test med kön som beroende variabel fick vi ut att vissa frågor 

har en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män svarat på vissa påståenden. Resultaten 

visar att kvinnor i högre grad än män anser att ersättningar ska öka i takt med 

arbetserfarenhet. Vidare anser också kvinnor i högre grad än män att ersättningar bör baseras 

på utbildningsnivå. Enligt en undersökning som statistiska centralbyrån genomfört utbildar sig 

kvinnor i större utsträckning än män. Kvinnornas andel ligger på över 60 % på 

högskoleutbildning på grundläggande nivå (Statistiska Centralbyrån, 2009). Med tanke på 

detta skulle det kunna förklaras varför kvinnorna anser att ersättningar bör baseras på 

utbildning. Eftersom kvinnorna i högre grad anser att utbildning är en bra ersättningsgrund 
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kan det tänkas att det på längre sikt leder till att andelen kvinnor som utbildar sig fortsätter 

vara högre än andelen män. Kvinnor kan därför tänkas värdera kunskap och kompetens högre 

än vad män gör.  På längre sikt, om en större andel kvinnor når chefspositioner kan de då 

tänkas värdesätta kunskap högre, vilket i det långa loppet kan leda till att män i samma grad 

inte lever upp till de kunskapskrav som ställs. Män riskerar då att bli utkonkurrerade på 

arbetsmarknaden.  

Då studien är genomförd på studenter kan det dock tyckas att det är överraskande att resultatet 

fortfarande visar på majoritet kvinnor som instämmer på påståendet att belöningar skall 

baseras på utbildning trots att våra manliga respondenter också är studenter. Resultatet visar 

också att kvinnor tenderar att vara mer rättvisekänsliga i påståendena huruvida det är orättvist 

att ersättningarna mellan två kollegor skiljer sig åt. Studiens resultat stämmer därför överens 

med huruvida individen upplever att rättvisa kan skilja sig åt beroende på t.ex. kön (Nilsson & 

Ryman, 2005). Studien visar också att kvinnor i högre grad tenderar att bli mer omotiverade 

av att ledning erhåller ersättningar i tider då övriga medarbetare drabbas av nedskärningar och 

varsel(figur 4.16). Resultatet styrker de anataganden som tidigare nämnts i analyskapitlet, om 

att kvinnor är mer rättvisekänsliga än män, då de i högre utsträckning anser att ersättningar 

ska delas ut med hänsyn till rättvisa. Kvinnorna upplever då att det är orättvist att ledning får 

ersättning på bekostnad av övriga medarbetare i organisationen. Männen tenderar att i större 

utsträckning inte samtycka med påståendet om att belöningar ska vara desamma för samtliga i 

organisationen (figur 4. 24). Män förespråkar därmed inte den så kallade 

jämnlikhetsprincipen, där rättvisa föreligger då samtliga individer erhåller samma ersättning 

oberoende på deras prestation eller behov(Andersson, et al. 2013).  Kvinnor samtycker i större 

utsträckning att rättvisa föreligger då belöningar är desamma för samtliga individer. Detta kan 

åter förklaras med att kvinnor kan tänkas vara mer rättvisekänsliga än män. Då män troligtvis 

lägger större vikt vid att individen genom ansträngning i arbetet gjort sig förtjänt av 

ersättningen, för att den ska anses vara rättvist grundad. Med ansträngning menas att 

individen åstadkommit något genom sin prestation, sitt ansvar, sin utbildning eller liknande.  

5.4.2 Ålder som beroende variabel 

Efter genomfört t-test med ålder som beroende variabel visades signifikanta skillnader mellan 

åldersgruppernas attityder, bland vissa påståenden. Detta betyder att respondenternas ålder 

haft påverkan på hur de svarat. Med ålder spelar andra aspekter in på hur de ställer sig till 

påståendena i enkätundersökningen, då erfarenhet, familjesituation och ekonomisk situation 

troligtvis varierar med ålder.  

För att testa detta delades respondenterna in i två åldersgrupper, personer mellan 20-25 och 

över 26. Ålderskategorierna 26-30 och över 30 slogs ihop eftersom det var så få respondenter 

som innefattades av dessa två. En respondent som är över 30 resonerar troligvis annorlunda då 

de ovan nämnda faktorerna spelar in i huruvida individen förhåller sig till påståendet. 

Resultatet visar att de yngre respondenterna tenderar att tycka att det är viktigare med 

möjlighet till monetär ersättning för att de ska vilja stanna kvar i organisationen (68,1 %), 

medan den äldre ålderskategorin inte håller med påståendet i lika hög grad (47,8 %). Detta 

kan tänkas bero på att äldre kan ha skaffat sig mer arbetslivserfarenhet och därmed insett att 
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det finns andra viktiga aspekter som får dem att trivas i organisationen (bilaga 3 figur B.3.4). 

Som tidigare nämnts i analyskapitlet kan det även tänkas att individens ekonomiska situation 

kan ha en påverkan på hur dennes uppfattning om monetära ersättningar ser ut. Sitter 

individen i en dålig ekonomisk situation så kan monetära ersättningar tänkas ha en större 

påverkan på dennes arbetsmotivation, eftersom belöningen då underlättar deras ansträngda 

ekonomi. Den yngre ålderskategorin hos våra respondenter har visat en mer positiv inställning 

till monetära ersättningar vilket troligtvis kan bero på att de generellt sett befinner sig i en 

sämre ekonomisk ställning än den äldre ålderskategorin. Studenter i det stora hela har kanske 

studieskulder och lite pengar att leva på och därför anses en monetär ersättning vara mer 

lockade. Respondenterna som svarat högt på detta påstående befinner sig troligtvis i en 

livssituation där pengar visar sig spela en mycket stor roll. Det kan tänkas att den yngre 

ålderskategorin har framtidsplaner där pengar är nödvändiga för att kunna genomföra dessa, 

exempelvis flytta hemifrån, köpa den första lägenheten eller huset.  

Åldersgruppen över 26 håller i högre grad med påståendet om att det skulle uppstå en orättvis 

situation om de erhöll högre ersättning än sin kollega (bilaga 3 figur B.3.13). Som nämnts 

tidigare är upplevd rättvisa ett mycket individuellt begrepp, som bland annat kan bero på ålder 

(Nilsson & Ryman, 2005). Som tidigare nämnts kan detta bero på att denna åldersgrupp har 

mer arbetslivserfarenhet och att de äldre värdesätter relationen mellan sina arbetskamrater 

mer. Däremot anser åldersgrupperna i samma omfattning (82,6 %) att möjlighet till att nå 

högre befattning är motiverande (bilaga 3 figur B.3.20). Den övre ålderskategorin tror i högre 

grad att det kan uppstå samarbetssvårigheter vid orättvist fördelade monetära ersättningar 

(bilaga 3 figur B.3.21). I påståendet om att belöningar som baseras på hierarkisk position kan 

leda till tävlingsbeteende, håller dock den undre ålderskategorin med i högre grad. Resultatet 

visar att respondenterna tror att tävlingsbeteende kan bli en konsekvens av belöningar som 

grundas på position (bilaga 3 figur B.3.23). 
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6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I rapportens sjätte och avslutande kapitel kommer slutsatserna som baseras på analyskapitlet 

att presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning samt vad uppsatsen ger 

för vetenskapligt bidrag och samhällsnytta. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Diskussion 

Rapportens huvudsakliga syfte var att beskriva och förklara attityder kring monetära 

ersättningar i ett belöningssystem. Samt att se vad som påverkar dessa attityder och vad 

upplevd rättvisa spelar för roll i synen på belöningssystemet i en organisation. Vidare syftade 

uppsatsen till att utreda vad som anses vara en rättvis grund att i allmänhet basera monetära 

ersättningar på. Detta för att få en ökad förståelse för problematiken som kan uppstå vid 

belöning av en specifik individ eller grupp samtidigt som en annan förbises. 

Undersökningsresultatet visar på att respondenterna generellt har en positiv inställning till 

monetära ersättningar då de anser att de skulle få dem att vilja stanna kvar i organisationen 

och öka deras prestationer. Denna syn kan förklaras genom att fasta monetära ersättningar i 

dagens samhälle ofta ses som en social status, eftersom de många gånger förknippas med 

framgång (Elias & Farag, 2010). På grund av denna syn på monetära ersättningar så kan 

respondenterna i sin framtida arbetssituation tänkas vilja maximera sin prestation för att 

erhålla så hög ersättning som möjligt, vilket enligt Vrooms (1995) forskning är ett mycket 

vanligt fenomen hos medarbetare i en organisation. Trots denna själviska syn på att monetära 

ersättningar ska tillfredsställa individens egna behov, anses rättvisa ofta vara en mycket viktig 

aspekt för medarbetare. Detta stämmer väl överens med undersökningens resultat, som visar 

att respondenterna lägger stor vikt vid just rättvisa. Efter de svar de gav på påståendena om en 

orättvis situation skulle uppstå om en kollega erhöll mer eller mindre ersättning (figur 5.2), 

visade respondenterna att de i hög grad instämde med att en orättvis situation skulle uppstå 

oavsett vem som erhöll den högre ersättningen. Resultatet visade att upplevd rättvisa kan vara 

en genusfråga, då kvinnor kan tänkas vara mer rättvisekänsliga på grund av att det i dagens 

samhälle ofta förs diskussioner kring skillnader i ersättningsnivåer mellan könen. Då kvinnor i 

allmänhet tjänar mindre än män kan därför kvinnor i större utsträckning förespråka rättvisa 

ersättningsnivåer och jämnställdhet i högre grad. 

Ekonomstudenterna visar på en tydlig tendens att uppleva att rättvisa ersättningar är viktiga 

för deras motivation och arbetsprestation. Studiens resultat visar även på att studenterna som 

reaktion på orättvisa ersättningar skulle uppleva minskad motivation och därmed istället vara 

beredda på att minska sin arbetsprestation. En möjlig förklaring på detta är att respondenterna 

anser att det är viktigt att det finns hög moral i organisationen, där medarbetarna inte bara ses 

som en ekonomisk resurs. Med detta menas att de inte vill känna sig som en resurs som enbart 

utnyttjas för lönsamhetens skull. De vill uppfattas som individer med ett mänskligt värde, då 

detta har en stor påverkan på hur respondenternas attityder påverkas. Kopplingen mellan 
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motivation och attityder kring monetära ersättningar i ett belöningssystem är mycket 

komplext, då dessa beror på individuella upplevelser av rättvisa. Det som individen upplever 

vara en rättvis eller orättvis situation påverkar hur dennes motivation till arbetet ser ut.  

Undersökningens resultat visar dock att om en ersättning inte baseras på en bra grund, 

upplever respondenterna att orättvisa uppstår. Känslan av orättvisa kan då bidra till 

ineffektivitet då det leder till minskad motivation och arbetsprestation. Respondenterna tycker 

dock att belöningssystem är ett bra verktyg till att motivera ledningen att prestera bättre och 

på så sätt öka företagets lönsamhet. Det visas tydlig i resultatet att vikten ligger på ansvar och 

prestation. Det är dessa grunder en belöning bör baseras på för att den skall uppfattas som 

rättvis och därmed bli accepterad, för att det då finns en möjlighet att följa upp, kontrollera 

och utvärdera. I övrigt uppfattas en hög ersättning som orättvis, så länge den inte baseras på 

en bra grund. Det är därför viktigt för en organisation att förmedla ut hur ett belöningssystem 

fungerar. Om en organisation uppnår ett toppresultat så skall medarbetare som varit 

involverade belönas. Det är viktigt att ett belöningssystem är väl uppbyggt för att det ska göra 

mer nytta än skada, det är därför mycket viktigt att skapa en förståelse hos medarbetarna på 

vilka grunder ersättningar betalas ut (Jonsson, 1992).  

Utifrån respondenternas svar dras slutsatsen om att de inte anser att position är någon bra 

grund att basera ersättningar på. Detta kan bero på att en hierarkisk titel inte säger så mycket 

om vad en befattningshavare gör. Dock visar respondenternas svar på en större acceptans om 

ersättningen baseras på ansvar, vilket leder till att hög position som medför ansvar istället 

anses vara en bättre grund att basera hög ersättning på. Arbetsprestation är klart den mest 

accepterade grunden att basera ersättning på. Anledning till att respondenterna resonerar på 

detta sätt kan vara att de tack vare sin utbildning vet att ersättningsgrunderna ansvar och 

arbetsprestation genom utvärdering och prestationsmätning går att kontrollera och följa upp. 

Med hänsyn till utvärderingsmöjligheterna visas det på om individen gjort sig förtjänt av 

ersättningen.  

Undersökningsresultatet både stödjer och förkastar Tournament Theorys argument om att 

medarbetare motiveras av ledningens monetära ersättningar. Undersökningen visar att 

ekonomstudenter som har ambitioner att göra karriär för att nå högre chefspositioner har en 

tendens att vara mer positivt inställda till att ledningen erhåller högre ersättning, än personer 

som inte finner det motiverande att göra karriär som chef. Den slutsats som kan fastställas 

utifrån detta är alltså att det inte går att förutsätta att samtliga individer motiveras av högre 

befattningshavares höga ersättningar. Individer som inte motiveras av detta kan tänkas 

uppleva orättvisa om monetära ersättningar baseras på hierarkisk position.  

Sammanfattningsvis har respondenterna visat på en positiv bild av belöningssystem som 

motivationsdrivande faktor. Dock har upplevd rättvisa visat sig ha en påverkan på 

ekonomstudenternas attityder till belöningssystem. Upplevs det att ersättningen baseras på 

orättvisa grunder kan respondenten tänka sig att minska sin arbetsprestation för att på så sätt 

jämna ut den orättvisa situationen. Monetära ersättningar som baseras på prestation och 

ansvar anses generellt vara det mest accepterade. Respondenterna anser att ett 
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belöningssystem har en positiv effekt på motivation på samtliga medarbetare i organisationen. 

Vilket i sin tur kan leda ökad prestation och lönsamhet i organisationen.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har intressanta sidospår dykt upp som skulle kunna uppmuntra till 

fortsatta studier. Vidare forskning skulle kunna fokusera mer på att identifiera de tre 

individstereotyperna och deras koppling till kön och ålder. Dessutom skulle det också vara 

intressant att titta närmare på om det finns skillnader i attityder mellan medarbetare i olika 

branscher. Det kan hända att medarbetare i vissa branscher i högre utsträckning motiveras av 

höga ersättningar till ledning. Vilket skulle motivera att belöningssystem i dessa utvecklas 

med utgångspunkt från Tournament Theory. Att även se närmare på organisationer där stora 

ersättningsgap mellan de olika hierarkiska nivåerna finns och om medarbetare i dessa 

organisationer upplever ersättningsskillnaderna som befogade. Vidare kan det också vara 

intressant att se om andra faktorer som till exempel utbildning har någon påverkan på hur man 

upplever rättvisa. 

6.3 Uppsatsens bidrag 

6.3.1 Samhälleliga konsekvenser 

Resultatet ifrån denna studie kan vara värdefull för olika intressenter i samhället. Olika typer 

av organisationer kan ha nytta av att veta hur studenter, arbetsmarknadens framtida 

medarbetare, resonerar kring ämnet rättvisa i samband med monetära ersättningar. Just 

eftersom studenterna står på tröskeln inför arbetslivet är studiens resultat av värde för att få en 

uppfattning om hur deras attityder kring monetära ersättningar i ett belöningssystem ser ut och 

huruvida de tror att deras motivation kan påverkas av detta.  

Belöningssystemets påverkan på den organisatoriska rättvisan är viktig då resultatet av 

studien visar att upplevd orättvisa kan få negativ påverkan på medarbetarnas prestationer. 

Därför kan rapporten ge vägledning och insikt i hur deras framtida medarbetare uppfattar de 

monetära ersättningarna i ett belöningssystem och därmed ges möjlighet att anpassa systemen 

för att förhindra att upplevda orättvisor uppstår och leder till en mindre motiverad 

arbetsstyrka. 

För en organisation är kompetens viktigt då de hjälper företaget att bli framgångsrika och 

konkurrenskraftiga. Denna kompetens får inte gå förlorad på grund av att en organisation inte 

har ett välutformat belöningssystem som baseras på bra och rättvisa grunder. Medarbetarna är 

ett företags viktigaste resurs och det är viktigt att de upplever att de blir behandlade som det. 

Det är därför viktigt att medarbetarna inte upplever att ledningen enbart ser dem som en lätt 

grupp att manipulera och utnyttja för organisationens lönsamhet. Det är även viktigt att 

ledningen i framtiden lägger mycket vikt vid att involvera medarbetarna i utformningen av 

organisationens belöningssystem för att direkt kunna undvika de negativa effekterna ett 
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belöningssystem kan bidra till. En stor förlust för ett företag kan vara att kompetenser 

försvinner på grund av att företaget inte har en bra moralisk syn på vad som är rätt i 

organisationen och hur medarbetarna skall behandlas vad gäller monetära ersättningar. De vill 

att ledningen ska se dem och lyssna till deras åsikter och viktigast av allt, veta att de kommer 

bli rättvist behandlade. 

 

Ur ett vidare samhällsperspektiv kan rättvisa spela en stor roll när det kommer till 

allmänhetens förtroende för företag. Stora ersättningsklyftor kan tänkas skapa en misstro för 

organisationer där ersättningsnivåerna uppfattas som orimliga. Denna misstro kan i sin tur 

tänkas leda till att personer som vill starta företag blir mindre benägna till företagande. 

Ytterligare samhälleliga konsekvenser av uppsatsens bidrag, är om individer upplever att det 

inte lönar sig att gå en utbildning, eftersom denna inte uppfattas vara en bra ersättningsgrund. 

Om färre väljer att utbilda sig kan detta på längre sikt få stora konsekvenser för 

samhällsutvecklingen. 

 

 6.3.2. Etiska konsekvenser 

Uppsatsens slutsats fastställer att monetära ersättningar som baseras på prestation anses vara 

den mest rättvisa grunden att basera en ersättning på. Då är det lättare att säkerställa att en 

belöning delas ut till personer som verkligen förtjänar det, eftersom att de har uppnått uppsatta 

målsättningar. Dock kan prestationsbaserade ersättningar få moraliska konskevenser, då 

samtliga individer inte har möjlighet att prestera. I en grupp finns det alltid individer som är 

högpresterande och individer som inte har samma möjligheter att kunna prestera på samma 

nivå. Prestationsbaserad ersättning anses ofta vara den mest rättvisa ersättningsgrunden, dock 

är den inte optimalt rättvist för samtliga individer då det alltid kommer förekomma individer 

som på grund av olika omständigheter inte kommer att kunna prestera enligt de 

prestationsmått som belöningar i organisationer baseras på. Detta kan som konsekvens bidra 

till att känslor av orättvisa ändå uppstår. I samband med prestationsbaserade ersättningar kan 

det också tänkas uppstå en risk för utslagning, om endast individer som kan prestera optimalt 

”belönas”. Individer som saknar förutsättningar att prestera på en viss nivå värdesätts inte, 

vilket i värsta fall skulle kunna leda till att grupper hamnar utanför arbetsmarknaden, då de 

anses vara lågpresterande. Organisationer har därför ett socialt ansvar att se till att ta hänsyn 

till och ”vårda” sina medarbetare. 

 

Prestationsbaserad ersättning är den ersättningsgrund som är mest accepterad och rättvis, men 

den eliminerar dock inte all orättvisa till 100 %. Någon optimal lösning som kan eliminera all 

orättvisa i en organisation är näst intill omöjlig, då känsla av orättvisa är en så pass 

individspecifik faktor. Dock går det att minska den genom organisationens medvetenhet om 

vad som i allmänhet anses vara minst orättvist. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätformulär 

1.1 Enkätundersökning 

Vi är två studenter som går sista året på ekonomprogrammet med inriktning affärsjuridik på 

Högskolan i Skövde. Vi skriver nu vårt examensarbete i företagsekonomi, om hur motivation 

kan påverkas av att ledning erhåller höga ersättningar. Vi vore tacksamma om ni vill svara på 

vår enkät och därmed bidra till vår empiri. Den tar ca 5 minuter att svara på.  

Nedan kommer ett antal påståenden presenteras, tänk att du jobbar i en organisation och ta där 

med ställning till påståendena. 

Tack för att Du tar dig tid att fylla i denna enkät för vårt examensarbete. Svaren är anonyma 

och kommer att sammanställas som en del av examensarbetet. 

 

*Obligatorisk 

1. Kön* 

Kvinna 

Man 

2. Ålder* 

20-25 

26-30 

30- 

3. Jag anser att ett belöningssystem är ett bra verktyg till att motivera ledningen till att 

prestera bättre.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

4. Möjlighet till monetär belöning(pengar) utöver grundlönen får mig att vilja stanna 

kvar i organisationen* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

5. Jag tror att ett belöningssystem leder till ökade prestationer och därmed ökad 

lönsamhet i en organisation* 



 

 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

6. Jag anser att ersättningar (lön+bonus) ska öka ju högre position man har i 

organisationen.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

7. Jag anser att ersättningar (lön+bonus) ska öka ju mer ansvar man har i 

organisationen.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

8. Jag anser att ersättningar (lön+ bonus) ska öka i takt med arbetserfarenhet.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

9. Jag anser att ersättningar (lön+bonus) ska bero på utbildningsnivå.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

10. Jag anser att ersättningar (lön+bonus) ska öka i takt med arbetsprestation.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

11. Jag anser att ersättningar(lön+bonus) ska baseras på individuella behov, dvs. vilka 

utgifter osv som individen har* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

12. Om min kollega med samma arbetsuppgifter erhåller högre ersättning (lön+ bonus) 

än dig skulle du känna dig orättvist behandlad.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

13. Om du erhåller högre ersättning (lön+bonus) än din kollega med samma 

arbetsuppgifter skulle du känna att det uppstår en orättvis situation.* 



 

 

 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

14. Om ledningen erhåller hög ersättning (lön+bonus) skulle du känna att det uppstår en 

orättvis situation.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

15. Jag anser företagsledningen på grund av sina arbetsuppgifter och sitt ansvar 

förtjänar höga ersättningar (lön+bonus).* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

16. Hög ersättning (lön + bonus) till ledning, vid tillfällen då övriga medarbetare 

drabbas av nedskärningar, lönesänkningar och varsel, gör mig omotiverad.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

17. Jag anser att en hög ersättning (lön+bonus) skulle motivera mig till att öka min 

arbetsprestation.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

18. Jag blir omotiverad av att ledningen blir belönade utöver grundlön, om jag inte blir 

det.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

19. Om jag skulle känna att de monetära belöningarna(pengar) på min arbetsplats är 

orättvisa, skulle jag bli mindre motiverad i mitt arbete och därmed prestera mindre.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

20. Jag blir motiverad av möjligheten att kunna avancera till en högre nivå i 

organisationshierarkin.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 



 

 

 

21. Jag tror att orättvist fördelade monetära belöningar(pengar) utöver grundlön lätt 

kan leda till sammarbetssvårigheter i en organisation.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

22. Jag blir motiverad av att ledningen erhåller höga bonusar eftersom jag själv ser mig 

själv ha en chefsposition i framtiden.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

23. Jag tror att belöningar utöver grundlön, som baseras på hierarkisk position kan leda 

till att medarbetare tävlar om att nå högre befattningspositioner och därmed erhålla 

dessa bonusar.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

24. Jag anser att belöningar utöver grundlön ska vara densamma för samtliga i 

organisationen, oavsett position.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

25. Jag anser att det är rätt att utöver grundlönen belöna ledningen, trots att företaget 

går dåligt.* 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 Ålder som beroende variabel 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur B.3.4                                 Figur B.3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.3.20           Figur B.3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur B.3.23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 Analysdiagram 

 
Figur B.4.5&17 

 

 

 
Figur B.4.17&4  

                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figur B.4.17&3  

 

 

 
Figur B.4.22.15  

 

 

 

 

 

 


