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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter för er medverkan i studien. Utan er hade studien inte 
varit möjlig att genomföra. Vi vill också rikta ett stort tack till Tobias Arvemo, handle-
dare i statistik, Eddy Nehls, handledare i företagsekonomi, och Sven Siverbo, examina-
tor, för all hjälp och support. Slutligen, tack till våra familjer för det stöd ni gett oss ge-
nom uppsatsskrivandet och framförallt förståelsen för alla de gånger vi inte riktigt varit 
närvarande.  
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Sammanfattning 
Titel: Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation 

Författare: Alicia A. Wetterwik och Sebastian Kavleskog 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, vårterminen 2018 – Organisation & Ledar-
skap och redovisning 

Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan 
individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av indivi-
ders stewardship-grad. En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära 
belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och 
prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. Vi valde istället att 
fokusera på det faktiska utfallet av ett monetärt belöningssystem, genom att analysera 
utbetald rörlig ersättning och dess relation till motivation med hänsyn till stewardship-
teori. Vi utvidgade befintlig forskning och teori genom att separera effekten på motivat-
ion från en individs framgång i ett monetärt belöningssystem, och studerade effekten i 
samverkan med stewardship-grad. Det empiriska materialet inhämtades från två sepa-
rata företag inom samma Skandinaviska koncern. I överensstämmelse med vår hypotes 
är ett monetärt belöningssystems utfall på motivation i allra högsta grad beroende av 
stewardship-graden. Vårt resultat indikerar att individer med en låg stewardship-grad 
blir mer motiverade när framgången i ett monetärt belöningssystem är högre. Vidare 
tyder vårt resultat att individer med en hög stewardship-grad blir demotiverade när 
framgång i ett monetärt belöningssystem ökar. Vårt resultat bidrar till befintlig forsk-
ning om monetära belöningssystem och motivationshämmande effekter.  

Nyckelord: monetary incentives, pay for performance, intrinsic motivation, stewardship 
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Abstract 
Title: Prosperity in a monetary reward system and its relationship to motivation 

Authors: Alicia A. Wetterwik and Sebastian Kavleskog 

Course: Bachelor thesis in business administration, spring term 2018 – Organization & 
Leadership and Accounting 

The aim of this study was to contribute to empirical studies about how the relationship 
between an individual’s prosperity in a monetary reward system and motivation is in-
fluenced by an individual’s stewardship-rate. Most previous research regarding motiva-
tion and monetary reward systems had studied the traditional relationship between mo-
tivation and performance. Suggesting that motivation was created by offering pay for 
performance to employees. We on the other hand, focused on the aftermath of a reward 
system by analyzing actual outcome from a monetary reward system and its effects on 
motivation, with respect to stewardship-theory. We therefore extended previous re-
search and theorizing by separating the effects on motivation from an individual’s pros-
perity in a reward system, by testing the interaction effect between prosperity and stew-
ardship-rate. The empirical data were collected through two separate companies within 
a Scandinavian corporate group. In conformity with our prediction, a monetary reward 
system and its outcome on motivation, is highly related to an individual’s stewardship-
rate. Our result indicated that individuals with a low stewardship-rate gets more moti-
vated when prosperity in a monetary reward system is higher. Furthermore our results 
indicated that individual’s with a high stewardship-rate gets demotivated when prosperi-
ty in a monetary reward system is higher. These results contribute to the existing re-
search on monetary reward systems and motivational crowding-out.   

Keywords: monetary incentives, pay for performance, intrinsic motivation, stewardship 
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1. Belöningssystem och motivation 
 

1.1. Bakgrund  
För att organisationer ska kunna utvecklas och överleva i en dynamisk och konkurrens-
kraftig omvärld, är det viktigt att ha motiverade anställda som är villiga att prestera. 
Tidigare forskning är överens om att motivation är väsentligt, men däremot existerar det 
motstridiga åsikter om hur organisationer i praktiken ska motivera sina anställda (Gün-
gör, 2011; Kosfeld, Yang & Neckermann, 2017; Kvaloy, Nieken & Schöttner, 2015). 

För att motivera sina anställda väljer vissa företag att implementera monetära belö-
ningssystem, som avser att belöna ett bra arbete i form av pengar. Detta ger således de 
anställda möjlighet att tjäna mer pengar om de uppvisar goda prestationer (Chiang & 
Birtch, 2010; Kosfeld, Yang & Neckermann, 2017; Pouliakas & Theodossiou, 2012). 
Möjligheten anses som en motivationshöjande faktor hos de anställda att prestera utöver 
det vanliga, och bli belönade därefter. Det är ingen slump att många företag väljer att 
implementera just monetära belöningssystem, eftersom tidigare forskning tyder på att 
pengar motiverar (Güngör, 2011). Företag implementerar inte belöningssystem för att 
det är kul att spendera pengar. Företag implementerar belöningssystem för att direkt 
eller indirekt påverka anställdas ageranden i förhoppning att generera en högre lönsam-
het till företaget (Andersson & Funck, 2017; Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van 
der Stede, 2017).  

Monetära belöningssystem riktar sig främst till individer som motiveras av pengar. Or-
ganisationer består däremot sällan enbart av individer med denna personlighetstyp. Det 
finns idag en kunskapslucka i vilken utsträckning individer som omfattas av samma typ 
av monetära belöningssystem motiveras. Således blir det intressant att undersöka om 
monetära belöningssystem är motiverande för alla, eller om det kan medföra några 
oväntade bieffekter. 

 

1.2. Problemdiskussion  
Sambandet mellan monetära belöningssystem och motivation är väl utforskat och det 
empiriska materialet omfattande. Forskningen kan dock ibland bli missvisande då dessa 
samband ofta vilar på antaganden att samtliga individer reagerar positivt på monetära 
belöningar, och att möjligheten att tjäna mer pengar faktiskt ökar motivation. Tidigare 
forskning (Kosfeld, Yang & Neckermann, 2017; Pouliakas & Theodossiou, 2012) tar 
dock inte hänsyn till att individer har olika drivkrafter, vilket kan spela en avgörande 
roll för monetära belöningssystems utfall på motivation. Monetära belöningssystem 
skulle till och med kunna bli motivationshämmande eftersom somliga individer avvisar 
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denna typ av styrning. Företag betalar då ut pengar i hopp om att motivera dess perso-
nal, men i själva verket skulle andra former av styrning fungera lika bra eller bättre. 
Huruvida monetära belöningssystem får den önskade effekt som företag eftersträvar 
borde således bero på individernas drivkrafter. 

Davis et al. (1997) menar att individers drivkrafter kan delas upp i inre och yttre moti-
vation och kontrasterar två olika personlighetstyper, stewards och agenter. Stewards 
anses vara individer som drivs av inre motivation och som alltid agerar i organisation-
ens bästa intresse. Dessa individer anses ha en hög stewardship-grad. Agenter anses ha 
en låg stewardship-grad då de har yttre motivation som drivkraft. Beretti, Figuières och 
Grolleau (2013) konkluderar att när individers prestation huvudsakligen drivs av inre 
motivation kan monetära belöningar hämma istället för att främja prestation, vilket 
också stöds av Kuvaas et al. (2016). Stewards kan uppleva att nöjet och tillfredsställel-
sen med att fullgöra arbetsuppgifterna försvinner när goda prestationer belönas med 
pengar, vilket kan påverka dessa individers prestationer negativt. I kontrast till dessa 
studier påvisar Fang och Gerhart (2011) att monetära belöningar inte hämmar inre moti-
vation utan snarare höjer den inre motivationen. Detta på grund av att monetära belö-
ningar associeras med högre uppfattad autonomi och kompetens. Följaktligen har tidi-
gare forskning presenterat motstridiga resultat gällande monetära belöningssystem och 
inre motivation, och ytterligare forskning krävs.  

Tidigare forskning diskuterar inte hur eventuella positiva och negativa effekter av fram-
gång, manifesterat i utbetalda belöningar, faktiskt påverkar motivation. En individ med 
låg rörlig ersättning har låg framgång i ett monetärt belöningssystem. Individer med 
lägre framgång i ett monetärt belöningssystem upplever troligtvis frustration när mone-
tära belöningar uteblir, vilket skulle kunna påverka motivation negativt. Förmodligen 
gäller inte detta samtliga individer, utan det beror på vilken stewardship-grad individen 
besitter. Det är av stor vikt för företag att identifiera vilken typ av motivation som fak-
tiskt motiverar dess anställda, så belöningssystemen får den förväntade effekt som före-
taget har för avsikt att uppnå. En felaktig bedömning av dess anställdas främsta motiva-
tor kan rent monetärt kosta mer än det genererar. 

Dessa resonemang bidrog till ett övergripande problemområde eftersom tidigare forsk-
ning i hög utsträckning valt att fokusera på det traditionella sambandet mellan motivat-
ion och prestation. Det som skiljer vår studie från tidigare forskning är att vi inte stude-
rar belöningssystem som sådant, utan undersöker istället hur individer påverkas av be-
löningssystem beroende på deras framgång och främsta drivkrafter. Studien avser att 
studera individer som alla omfattas av samma belöningssystem, för att således under-
söka eventuella bieffekter monetära belöningssystem kan medföra. Studien tar därför i 
uppgift att undersöka relationen mellan utbetald rörlig ersättning och motivation, samt i 
vilken utsträckning denna relation påverkas av individers stewardship-grad. 
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1.3. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur relationen mellan individers framgång i ett 
monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad.  
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2. Teoretisk referensram  
 

2.1. Definitioner  
 

2.1.1. Monetära belöningssystem och stram styrning 

Belöningssystem är ekonomistyrverktyg som används för att motivera anställda att ge-
nerera högre prestationer. Monetära belöningssystem erbjuder belöningar i form av 
pengar. Andelen rörlig ersättning en anställd kan tjäna beror således på en individs pre-
station i ett belöningssystem. Eftersom en viss handling är direkt kopplad till en belö-
ning kan styrningen anses vara av stram karaktär, då företag indirekt kommunicerar 
önskvärda beteenden hos anställda. Styrningen måste vara kongruent, specifik, accepte-
rad eller fullständig, annars löper företag en risk att utveckla dysfunktionella beteenden 
(Merchant & Van der Stede, 2017).  

 
2.1.2. Rörlig ersättning 

Rörlig ersättning definieras som den andel i kronor en anställd erhållit genom ett im-
plementerat belöningssystem (Merchant & Van der Stede, 2017). Det är således den del 
utöver en anställds grundlön som definieras som rörlig. 

 
2.1.3. Principal  

Principal definieras som en organisation, eller ett överhuvud inom en organisation som 
delegerar beslutsmakt till de anställda (Donaldson & Davis, 1991).  

 
2.1.4. Framgång i ett monetärt belöningssystem  

Framgång syftar i denna studie på den anställdas genomsnittliga utbetalda rörliga ersätt-
ning. En individ med större andel utbetald rörlig ersättning har mer framgång i belö-
ningssystemet.  

 
2.1.5. Stewardship-grad 

Stewardship syftar på individer som drivs av inre motivation, i kontrast till agenter som 
drivs av yttre motivation (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Donaldson & Davis, 
1991). Stewardship-grad förklarar andelen stewardship på en kontinuerlig skala. Grad 
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av stewardship är således en konstruktion skapad för denna studie, baserad på egen-
skaper från stewards.   

 

2.2. Referensram  
Enligt stewardship-teori är inte monetära belöningssystem ett optimalt alternativ då 
stewards inte drivs av pengar. Davis, Schoorman och Donaldson (1997) förklarade att 
stewards alltid agerar i organisationens bästa intresse och aldrig opportunistiskt i egen-
intresse. Stewards anses därför vara goda förvaltare av principalens egendom då de inte 
behöver styras, eftersom de är autonoma i sitt arbete (Donaldson & Davis, 1991). Davis, 
Schoorman och Donaldson (1997) förklarade dock att stewards som blir kontrollerade 
eller styrda istället kan förlora motivation, eftersom de blir tvingade att agera som agen-
ter i miljöer med stram styrning.  

Inre motivation har en stark koppling till stewardship-teori eftersom stewards motiveras 
av självförverkligande och bedrifter (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Inre mo-
tivation behandlar människors önskan att för sin egen skull utföra arbetsuppgifter för att 
på så sätt uppnå trivsel och tillfredsställelse. Detta främjar i sin tur entusiasm, engage-
mang och välbefinnande (Cooper & Jayatilaka, 2006; Güngör, 2011; Hernandez, 2008; 
Kuvaas et al. 2017). Cecere, Mancinelli och Mazzanti (2014) belyste att inre motivation 
vanligtvis diskuteras som ett socialt beteende. Bruno och Fiorillo (2012) hade en lik-
nande definition som illustrerade hur inre motivation bygger på att individer finner 
handlingar i sig tillfredsställande, och att motivationen dessutom har sin grund i attity-
der. Dysvik och Kuvaas (2011) förklarade att anställda med en högre grad inre motivat-
ion har en tendens till ökad kreativitet i och med att de anställda har större engagemang 
för arbetsuppgifterna. 

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) kontrasterade stewardship-teori mot agentte-
ori och förklarade att monetära belöningssystem var mer passande för agenter, eftersom 
agenter ofta drivs av pengar. Agentteori anses därför ha en nära koppling till yttre moti-
vation. Agenter som drivs av yttre motivation utgår ifrån ett samspel mellan principal 
(organisation) och agent (individ) där principalen delegerar beslutsmakt till agenten. 
Agenten anses vara driven av egenintressen och agerar därför opportunistiskt. Ei-
senhardt (1989) belyser att när principalens och agentens intressen kolliderar, väljer 
agenten att agera själviskt. Därför behöver principalen upprätta styrning och incitament 
så agentens intressen tangerar med principalens.  

 
2.2.1. Monetära belöningar och stewards 

Liang et al. (2018) belyste hur inre motivation och monetära belöningar separat ökar 
arbetsprestationer. Dock illustreras en problematik eftersom den inre motivationens po-
sitiva effekter på arbetsinsatsen försvagas när monetära belöningar ökar. Detta går dock 
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att motverka enligt Liang et al. (2018) genom att försäkra ett engagemang hos indivi-
derna. Engagemanget fungerar som en sammanfogande länk av inre-och yttre belöning-
ar och dess gemensamma effekt på arbetsprestationer. Forskarna Beretti, Figuières och 
Grolleau (2013) lyfte samma problematik gällande monetära belöningar och inre moti-
vation. När individers deltagande huvudsakligen drivs av inre motivation kan monetära 
belöningar hämma istället för att främja prestationer. Vidare stöds detta argument även 
av Kuvaas et al. (2016) som påvisade att rörlig prestationsbelöning hämmar inre moti-
vation, samtidigt som rörlig prestationsbelöning främjar yttre motivation. Fang och 
Gerhart (2011) påvisade däremot att monetära belöningar inte hämmar inre motivation 
utan snarare höjer den vid monetära belöningssystem, eftersom monetära belöningar 
ansågs vara förknippat med högre autonomi och kompetens vid arbetsuppgifter. 

 
2.2.2. Monetära belöningar och agenter  

Tidigare forskning har påvisat att företag som lyckas motivera sina anställda kan erhålla 
positiva effekter i form av ökade arbetsprestationer och minskade kostnader (Katsikea, 
Theodosiou & Morgan, 2015; Liang et al. 2018). Forskarna visade ett positivt signifi-
kant samband mellan lön och motivation. Detta är ett resultat som även Pouliakas och 
Theodossiou (2012) presenterade i sin studie, då de konkluderade att monetära belö-
ningar och gåvor genererar hög motivation. 

Pouliakas (2010) undersökte sambandet rörlig ersättning och arbetsprestation. Pouliakas 
(2010) illustrerade vikten av prestationslönens storlek och intensitet, då belöningssy-
stemet annars riskerar att hämma istället för att främja arbetsprestationer och arbetstill-
fredsställelsen. En högre andel rörlig ersättning hade ett positivt signifikant samband 
med arbetsprestationer och arbetstillfredsställelse, medan sambandet lägre andel rörlig 
ersättning och arbetstillfredsställelse var negativt. Vidare föreslog Pouliakas (2010) att 
implementeringen av rörlig ersättning av mindre karaktär, således borde undvikas. Det 
Pouliakas (2010) dock inte tog hänsyn till i studien är motivationens roll mellan sam-
bandet rörlig ersättning och prestation. Vikten av att kanalisera rörlig ersättning genom 
faktorn motivation vidare till prestation är av betydande karaktär, vilket Güngör (2011) 
belyser då sambandet mellan belöningar och arbetsprestationer beror på inre och yttre 
motivationer.  
 

2.3. Hypotes 
Anledningen till att forskning genererat olika resultat och slutsatser beror troligtvis på 
de studerade populationerna och hur de valt att separera effekten av motivation genom 
inre-eller yttre motivation. Vidare existerar ett mycket komplext samband mellan belö-
ningens utformning, storlek, mottagare, samband, attityd och intensitet, vilket har en 
avgörande roll på belöningens utfall i form av motivation.  
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Vårt huvudsakliga teoretiska argument är att en individs framgång i ett monetärt belö-
ningssystem och dess relation till motivation beror på stewardship-graden. Framgång i 
ett monetärt belöningssystem borde förstärka motivation om individen besitter en låg 
stewardship-grad, eftersom dessa individer anses vara mer mottagliga för monetära be-
löningar. Följaktligen borde även den negativa effekten på motivation bli större om en 
individ med låg stewardship-grad inte har någon framgång i ett monetärt belöningssy-
stem. Vidare borde framgång i ett monetärt belöningssystem för en individ med hög 
stewardship-grad bli motivationshämmande eftersom tillfredsställelsen och meningen 
med arbetet försvinner då goda prestationer belönas med pengar. Det monetära belö-
ningssystemet tvingar således stewards att agera som agenter i denna strama miljö, vil-
ket påverkar dessa individers motivation negativt (Beretti, Figuières och Grolleau, 
2013; Kuvaas et al. 2016; Liang et al. 2018).  

Ovanstående resonemang leder oss till att tro att det borde existera en samspelseffekt 
mellan stewardship-grad och framgång i ett monetärt belöningssystem, vilket borde 
utgöra en avgörande effekt på motivation. Med detta i åtanke genereras följande noll- 
och alternativhypotes: 

H0: Sambandet mellan framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation moder-
eras inte av stewardship-graden. 
HA: Sambandet mellan framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation moder-
eras av stewardship-graden.  
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3.  Metod 
 

3.1. Vetenskaplig metod och val av under-
sökningsansats 

För att uppnå studiens syfte att undersöka hur relationen mellan individers framgång i 
ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av stewardship-grad formulera-
des en hypotes. Hypotesen hade för avsikt att ta reda på om det existerar några eventu-
ella samband mellan motivation, stewardship-grad och framgång. Således valdes ett 
kvantitativt angreppssätt. Ett kvantitativt angreppssätt gav möjligheten att undersöka ett 
större urval och fokusera på mätbar data, som med hjälp av statistiska verktyg bearbetas 
och analyseras (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). Eftersom vi behövde 
en generaliserbar metod antog studien en kvantitativ undersökningsansats för att be-
svara vårt syfte. Genom att använda tvärsnittsstudie som forskningsdesign kunde data 
samlas in från mer än ett fall men vid en specifik tidpunkt. Dessutom kunde relationer 
mellan variablerna studeras (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2. Population och urval 
Urvalet bestod av en Skandinavisk koncern om sammanlagt 14 olika företag. Sex av 
dessa företag har sitt säte i Sverige och utav dessa sex undersöktes två företag som till-
sammans bestod av 147 medarbetare. Samtliga respondenter arbetade inom detaljhan-
deln och hade en mellanchefsposition. Urvalet var ett medvetet bekvämlighetsurval och 
strategiskt urval då de utvalda respondenterna var enkla att nå via en erhållen urvalsram 
genom kontakter inom koncernen (Bryman & Bell, 2013).  

Valet att avgränsa urvalet till företag inom en och samma koncern berodde på vårt syfte. 
Dels kunde vi enkelt få tillgång till de uppgifter som behövdes, såsom e-postadresser till 
respondenterna, och dels kunde vi få tillgång till de rörliga ersättningsutbetalningar som 
krävdes för att genomföra studien och som var en nödvändighet för att styrka studiens 
validitet. På så sätt mättes det verkliga utfallet. Dessutom var det fördelaktigt att under-
söka företag inom samma koncern eftersom vi enkelt kunde få tillgång till en aktuell 
urvalsram. Därav minimerades risken för under- och övertäckning vilket innebar att 
samtliga individer som var aktuella för studien fanns med i urvalsramen. (Körner & 
Wahlgren, 2015).  Vi skulle ha kunnat distribuera enkäten till en rad olika företag, men 
hade då varit tvungna att i enkäten fråga efter uppskattad utbetald rörlig ersättning istäl-
let för att studera faktisk utbetald rörlig ersättning. Vi ville undvika uppskattad rörlig 
ersättning då det hade kunnat medföra eventuella bias såsom under- och överskattning. 

 



Kapitel 3 Metod 
 

9 
 

3.3. Begrepp och utveckling av mätverk-
tyg  

Vi genomförde en webbenkät med argumenten att nå ut till många respondenter så 
snabbt som möjligt och till en låg kostnad. Genom en webbenkät eliminerades även 
risken för inmatningsfel eftersom data lagrades och kunde exporteras direkt för analys. 
Ett bekymmer med elektroniska formulär som distribueras över nätet är dock risken för 
bortfall, vilket kunde komma att påverka undersökningens externvaliditet (Bryman & 
Bell, 2013). Vi ansåg dock att fördelarna med en webbenkät övervägde nackdelarna i 
jämförelse med en postenkät. Detta eftersom postenkät kräver mer tid och pengar. 

Studiens webbenkät innehöll frågor som berörde respondenternas bakgrund, motivation 
och stewardship. Vi valde att inhämta kompletta frågebatteri ifrån tidigare forskning 
som berört motivation och inre motivation. Detta gjordes för att styrka studiens validitet 
genom att använda redan beprövade frågor av tidigare forskare. Eftersom samtliga en-
kätfrågor ursprungligen var skrivna på engelska översattes dessa omsorgsfullt till 
svenska.  

Vi använde oss av Likertskalor från ett till sju som respondenterna fick ta ställning till. 
Ett innebar att individen tar avstånd från påståendet och sju innebar att respondenten 
instämmer med påståendet fullständigt (se bilaga 1). Det nämndes inte i enkäten om 
frågorna rörde motivation eller stewardship. Genom användandet av Likertskalor kunde 
vi upprätta olika index för påståenden som mäter samma fenomen. Vi valde att upprätta 
index för två olika variabler: motivation och stewardship-grad. Genom att skapa index 
minskade antalet analyser som behövde göras, eftersom varje påstående inte behöver 
analyseras separat. Eftersom index kan medföra potentiella förluster av information av 
bakomliggande dimensioner, utvärderades samtliga frågor med hjälp av faktoranalys 
och reliabilitetsanalys. Detta diskuteras i avsnitt 3.8 statistiska analysmetoder. För att 
upprätta index användes SPSS som då beräknade tre olika medelvärden för respektive 
respondent. 

 
3.3.1. Stewardship-grad 

För att undersöka stewardship-grad valde vi att använda frågor som i tidigare studier 
berört inre motivation, eftersom inre motivation är en typisk egenskap hos stewards 
(Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Donaldson & Davis, 1991). Frågorna som be-
rörde stewardship vägdes samman till ett index för att skapa begreppet stewardship-
grad. För att mäta individernas stewardship-grad användes frågorna nedan som hämta-
des från publicerade vetenskapliga artiklar som redan studerat detta område (Dysvik & 
Kuvaas, 2011; Kuvaas et al, 2017). 
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Stewardship 

Mina arbetsuppgifter är i sig själva en drivkraft för mig 

Mitt jobb är så intressant att det är en motivation i sig självt 

Ibland inspirerar mitt jobb mig så mycket att jag släpper allt runt omkring mig 

Mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet att göra saker jag är duktig på 

Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att känna en inre tillfredsställelse 

Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att öka min kunskap och kompetens 

Mitt jobb är meningsfullt 

Mitt jobb är spännande 

Mina arbetsuppgifter är roliga 
Tabell 1- Enkätens operationalisering stewardship 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑝𝑝ä𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖å 𝑓𝑓𝑆𝑆å𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑆𝑆å𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
 

 
3.3.2. Motivation 

Enkätfrågorna som berörde motivation vägdes också samman till ett motivationsindex 
som motsvarade en respondents motivationsnivå. För att mäta individernas motivation 
användes frågorna nedan som hämtades från publicerade vetenskapliga artiklar som 
redan studerat detta område (Liang et al., 2018). 

 

Motivation 

Jag lägger mycket energi på mina arbetsuppgifter 

Jag gör mitt bästa för att slutföra mina uppgifter 

Jag försöker övervinna hinder som kan uppstå för att slutföra mina arbetsuppgifter 

Jag fokuserar på att göra klart mina dagliga arbetsuppgifter 
Tabell 2- Enkätens operationalisering motivation 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑝𝑝ä𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖å 𝑓𝑓𝑆𝑆å𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑆𝑆å𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖
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3.3.3. Framgång 

Vi beräknade även ut ett mått på framgång för respektive respondent. Månatlig utbetald 
rörlig ersättning erhölls externt av koncernens HR-avdelning. Eftersom utbetald rörlig 
ersättning inhämtades externt månadsvis valde vi att beräkna ett medelvärde för varje 
respondent baserat på det senaste kvartalet. Medelvärdet representerade variabeln fram-
gång i ett monetärt belöningssystem, som speglade hur väl en individ lyckats bli belö-
nad i det monetära belöningssystemet, manifesterat i utbetald rörlig ersättning. Det sen-
aste kvartalets totala utbetalda rörliga ersättning användes med argumentet att svaren på 
enkätfrågorna speglar dagens motivation. Genom att använda rörlig ersättning för det 
senaste kvartalet hade individerna fortfarande i minne hur motiverade de är, till skillnad 
från om rörlig ersättning för ett år skulle använts. På så sätt kunde även samtliga re-
spondenters svar analyseras. Detta hade inte varit möjligt om tidsaspekten år hade valts, 
eftersom nästan hälften av respondenterna haft sin befintliga tjänst i mindre än ett år.  

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖å𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑆𝑆ö𝑆𝑆𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ä𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑋𝑋

3
 

 
3.3.4. Bakgrund 

Vi valde att mestadels använda slutna svarsalternativ för att reducera risken för missför-
stånd som annars kan uppstå vid öppna frågor. Två undantag var frågorna gällande re-
spondenternas ålder samt vilken avdelning de arbetar på. Anledningen till att vi valde att 
ha med frågan om avdelning trots att samtliga respondenter var anonyma, var på grund 
av önskan att knyta samman svaren i enkäten till respondenternas utbetalda rörliga er-
sättning. Eftersom utbetald rörlig ersättning inhämtades externt från koncernen var 
denna fråga nödvändig. Vi frågade om kön och ålder för att vid ett senare skede kunna 
utvärdera huruvida vårt datamaterial ansågs som representativt.  

Bakgrund 

Kön  

Ålder  

Vilket koncept jobbar du inom?  

Avdelning 

Hur länge har du arbetat i befintlig avdelning? 
Tabell 3 – Enkätens operationalisering bakgrundsfrågor 
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3.4. Datainsamling  
I samband med att webbenkäten distribuerades ut via mejl till populationen, gjordes en 
kort introduktion genom ett följebrev om vilka vi var som genomförde studien och att 
studien genomfördes som ett examensarbete. Respondenterna informerades genom föl-
jebrevet om studiens syfte, estimerad tid att svara på enkäten och varför deras svar var 
viktiga för oss. Vidare klargjordes det att samtliga svar i största möjliga mån skulle be-
handlas konfidentiellt, samt att inga enskilda svar skulle kunna gå att urskiljas från 
mängden, eftersom resultatet enbart presenterades i sammanställd form. Vi informerade 
även att deltagandet var frivilligt och att respondenterna genom medverkan godkänner 
användandet av resultatet enbart för denna undersöknings ändamål (Bryman & Bell, 
2013). Avslutningsvis informerades respondenterna om att studiens resultat kommer att 
publiceras.  

Eftersom vi undersökt samband rörande individers rörliga ersättning har vi varit extra 
noga vid hantering och presentation av insamlad data. Det är enbart vi som författare till 
studien som granskat och bearbetat insamlad data. 

För att validera enkäten utfördes först en pilotstudie på populationens chefer. Feedback 
från pilotstudien bidrog till förbättrad formulering och översättning av vissa frågor. Ef-
ter granskningen frågade vi flera forskare om hjälp för att ytterligare granska enkätens 
reliabilitet och validitet, vilket ytterligare bidrog till förbättringar. Efter dessa två steg 
var genomförda distribuerades webbenkäten ut till samtliga 147 respondenter tillsam-
mans med ett följebrev via mejl. Efter en vecka hade vi erhållit 45 svar. Vi skickade 
därför ut en påminnelse, vilket resulterade i att vi erhöll ytterligare 45 svar. Totalt ex-
porterades 90 enkätsvar till SPSS för analys. 

 

3.5. Bortfallsanalys  
För att utvärdera huruvida vår datainsamling innehöll några systematiska fel gjordes 
först en bortfallsanalys. Samtliga svar som erhölls innan påminnelsen skickades ut jäm-
fördes med de svar vi erhållit efter påminnelsen skickats ut för att studera eventuella 
skillnader mellan respondenterna (Van der Stede, Young & Chen, 2005). Svaren vi er-
höll från respondenterna efter påminnelsen ansågs då som potentiellt bortfall. Samtliga 
variabler studerades med t-test eller korstabulaturer beroende på datanivån hos data-
materialet, för att hitta eventuella systematiska fel inom studien. Analyserna visade inga 
signifikanta skillnader inom datamaterialet, vilket indikerade att vårt syfte inte var starkt 
relaterat till svarsbenägenheten (Van der Stede, Young & Chen, 2005). Bortfallsana-
lysen indikerade också att datamaterialet inte led av bortfallsbias, eftersom inga signifi-
kanta skillnader existerade före och efter påminnelsen skickats ut. 
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3.6. Reliabilitet och validitet  
För att reducera risken med bortfall bekantades samtliga respondenter med undersök-
ningsområdet via följebrevet. Vidare skapades en lättifylld enkät som tog fem minuter 
för respondenten att besvara, och en påminnelse skickades ut för att uppnå en acceptabel 
svarsfrekvens på 50 procent. Teknikbias som vanligen betraktas som en nackdel med 
webbenkäter kunde här uteslutas då den undersökta populationen kräver en viss dator-
vana (Bryman & Bell, 2013).  

Av 147 utskickade webbenkäter besvarades totalt 90 (61,2 procent). Av dessa 90 var 
dock 16 inte möjliga att använda på grund av internt bortfall på den beroende variabeln 
(motivation) eller avdelningsfrågan (se bilaga 1, fråga 4). Vi fick således 74 användbara 
svar med en effektiv svarsfrekvens på 50,3 procent. Vi valde att slumpmässigt kontakta 
respondenter som lämnat många svarsalternativ obesvarade. Genom dessa konversat-
ioner fick vi reda på att den större delen som valt att inte deltaga i studien var på grund 
av tidsbrist, erfarenhetsbrist eller byte av arbetsplats. 

Eftersom studiens syfte krävde svar från flera variabler gjordes två delmätningar i enkä-
ten som rörde stewardship och motivation. Vi valde att enbart använda erkända enkät-
frågor som tidigare etablerade forskare använts sig av för att styrka studiens reliabilitet 
och validitet. Genom användandet av validerade enkätfrågor från tidigare studier som 
behandlat liknande områden skapades goda förutsättningar redan innan enkäten skicka-
des ut. Enkätfrågorna som behandlar stewardship hade i tidigare studier en Cronbach's 
alpha korrelation mellan 0,71–0,95 (Dysvik & Kuvaas, 2011) och 0,73–0,94 (Liang et 
al. 2018) vilket indikerar på en hög intern reliabilitet. Vidare hade frågebatteriet om 
motivation en Cronbach's alpha korrelation på 0,73–0,94 i en tidigare studie (Liang et 
al. 2018).  

 

3.7. Statistiska analysmetoder 
Analysering av insamlat datamaterial genomfördes med hjälp av statistiska metoder. 
Nedan följer en kort genomgång av hur materialet analyserats för att öka förståelsen för 
studiens tillvägagångssätt. Avsnittet behandlar också övergripande förklaringar av de 
statistiska analysmetoder som använts.  

Första steget i analysarbetet var att överföra enkätsvaren till statistikprogrammet Soft-
ware Statistical Package for Social Science (SPSS 23.0) som användes för analys av 
datamaterialet. Följande statistiska testmetoder har använts för att besvara vårt syfte. 
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3.7.1. Korrelation 

Samband mellan flera kvantitativdata undersöktes i korstabeller genom Pearson's korre-
lation, där -1 och 1 representerar fullständigt samband. Spearman's korrelation användes 
istället då variabler led av skevhet. Korrelationer över 0,7 eller under -0,7 ansågs vara 
starka samband (Körner & Wahlgren, 2015). I studien hanteras p-värden under 5 pro-
cent som statistiskt säkerställda (Bryman & Bell, 2013; Körner & Wahlgren, 2015). 
Nollhypotesen vi ställer i studien är att det inte existerar något samband mellan variab-
lerna och alternativhypotesen att det existerar ett samband mellan variablerna.  

 
3.7.2. Regression 

Eftersom datamaterialet bestod av tre kvantitativa variabler användes regression för att 
studera linjära samband mellan variablerna. Datamaterialet bestod av två förklaringsva-
riabler, där stewardship-grad betraktades som moderator och framgång som kovariat. 
Datamaterialets målvariabel var motivation. Eftersom vi hade tre variabler behövdes 
multipel statistik där flera olika förklaringsvariabler kunde läggas ihop. Villkoren för 
multipel regression kräver ett linjärt samband och att residualerna skall vara normalför-
delade och slumpmässiga. Villkoren för denna analys utvärderades genom histogram 
och scatter-plot.   

Regression med samspelseffekt användes för att undersöka huruvida påverkan från en 
förklaringsvariabel orsakas av värdet från en annan förklaringsvariabel. För att studera 
samspelseffekten genomfördes multipel regression där stewardship-grad och framgång 
var kovariater. Därefter skapades en samspelsvariabel mellan stewardship-grad och 
framgång. För att illustrera samspelseffekten användes proceduren som utvecklats av 
Aiken och West (1991), Dawson och Richter (2006) och Dawson (2014).   

 
3.7.3. VIF-tal 

För att utvärdera huruvida förklaringsvariabler lider av multikollinearitet användes VIF-
tal (Variance Inflation Factor) (Körner & Wahlgren, 2015). Problem med multikollinea-
ritet uppstår om för starka samband mellan förklaringsvariabler existerar. Om förkla-
ringsvariabler skulle ha för starka samband och användas tillsammans i en modell med 
en målvariabel kan den mer komplicerade modellen lida av multikollinearitet, vilket gör 
parameterskattningar och motsvarande p-värden otillförlitliga. Graden av multikollinea-
ritet studerades genom VIF-tal, där tal över 5 indikerar hög multikollinearitet (Körner & 
Wahlgren, 2012).  

 
3.7.4. Faktoranalys   

Faktoranalys användes för att avgöra om olika grupper av indikatorer hör samman med 
varandra så de bildar kluster (Bryman och Bell, 2013). Faktoranalys med varimax-
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rotation användes för att dela upp enkätfrågorna i olika dimensioner. Frågor med korre-
lation över 0,7 eller under – 0,7 hamnade inom samma dimension (se bilaga 2). Fak-
toranalys används för att ge indikationer om studiens validitet. Med hjälp av faktorana-
lysen kunde vi även räkna ut Composite Reliability (CR), som utvärderar studiens inter-
na reliabilitet. Acceptabel nivå på CR ansågs vara över 0,7 (Newbold, Carlson & 
Thorne, 2010) 

  
3.7.5. Cronbach's alpha  

Homogenitet undersöktes med hjälp av Cronbach’s alpha, vilket illustrerade den ge-
nomsnittliga korrelationen mellan enkätfrågornas olika dimensioner. Cronbach's alpha 
mätte dessutom den interna reliabiliteten och värden över 0,7 användes som tumregel 
för den nivå som ansågs vara acceptabel (Bryman och Bell, 2013).  
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4. Resultat 
Vår övergripande teori belyser att sambandet mellan framgång i ett monetärt belönings-
system och motivation modereras av stewardship-graden. För att testa vår hypotes kon-
strueras en regressionsmodell som tar hänsyn till en samspelseffekt mellan variablerna 
framgång och stewardship-grad. Vi presenterar och analyserar data i fyra steg. I steg ett 
presenteras deskriptiv statistik för att illustrera datamaterialets läge och spridning. I steg 
två presenteras studiens reliabilitets- och validitetsmått. I steg tre presenteras multipel 
regression utan samspel. Avslutningsvis i steg fyra presenteras multipel regression med 
samspel.  

 
4.1. Steg 1 – Deskriptiv statistik 

Vi har 74 användbara observationer för våra analyser. Respondenter som arbetat på be-
fintlig avdelning i mindre än tre månader har rensats bort, eftersom vi undersökte fram-
gång i ett belöningssystem kvartalsvis. Majoriteten av respondenterna har arbetat på 
befintlig avdelning mer än 12 månader. Den deskriptiva statistiken avslöjar att 86,5 pro-
cent av respondenterna är kvinnor och 13,5 procent är män. Respondenternas medelål-
der är 28 år. Könsfördelningen och medelåldern indikerar att vi lyckats fånga upp ett 
representativt urval, eftersom den verkliga könsfördelningen inom urvalet är 85 procent 
kvinnor och 15 procent män, med en medelålder på 30 år. 

Den deskriptiva statistiken i tabell 2 presenterar målvariabeln motivation och förkla-
ringsvariablerna stewardship-grad och framgång. Samtliga variabler avviker från nor-
malfördelning. Därför presenteras samtliga variabler med hjälp av median som inte tar 
hänsyn till extremvärden. Index för motivation illustrerar en mycket hög andel motivat-
ion eftersom medianen är 6,8, vilket indikerar att respondenterna överlag är högt moti-
verade. Den deskriptiva statistiken avslöjar även att en stor del av populationen har en 
medelhög stewardship-grad (5,5). Framgången i det monetära belöningssystemet 
sträcker sig från 0-4050 kronor med en median på 1175 kronor.  
 

Variabel Min Max Median Interkvartil-avstånd 

Motivation 2,3 7 6,8 1 

Stewardship-grad 2,1 7 5,5 2,75 

Framgång 0 4050 1175 1061 
Tabell 4 - Deskriptiv statistik 



Kapitel 4 Resultat 
 

17 
 

4.2. Steg 2 – Reliabilitet, validitet och korrelationer 

Tabell 3 illustrerar studiens mått på reliabilitet, validitet och korrelationer. Composite 
Reliability (CR) och Cronbach's alpha är båda högre än 0,9. Faktoranalysen (se bilaga 
2) med varimax-rotation illustrerar att vi lyckats separera enkätfrågorna om motivation 
och stewardship, eftersom vi presenterar två olika dimensioner. Dessa dimensioner in-
dikerar att vi faktiskt mäter två olika dimensioner och att enkätfrågorna inom dimens-
ionerna har en hög korrelation med varandra. Reliabilitet- och validitetsmåtten i tabell 3 
indikerar därför att Cronbach’s alpha och Composite Reliability är betydligt högre än 
rekommendationerna på 0,7 och 0,7 respektive. Detta indikerar på god intern reliabilitet 
(Newbold, Carlson & Thorne, 2010).  

Korrelationer undersöks med Spearman's korrelationskoefficient eftersom samtliga va-
riabler är skeva. Motivation och stewardship-grad har en positiv signifikant korrelation 
på 0,712 (p<0,01) och en svag positiv korrelation på 0,051 med framgång som inte är 
signifikant (p>0,05). Stewardship-grad och framgång har en svag negativ korrelation på 
-0,03, som inte heller blir signifikant (p>0,05). 

 

 CR Cronbach's alpha 1 2 

1. Motivation 0,91 0,95   

2. Stewardshipgrad 0,94 0,96 0,712**  

3. Framgång   0,051 – 0,03 
Tabell 5 - Reliabilitet statistik och korrelationer. *=p<0,05, **=p<0,01.  

 
4.3. Steg 3 – Multipel regression utan samspelseffekt 

Samtliga regressioner analyseras med motivation som målvariabel. Tabell 4 nedan pre-
senterar resultatet från den multipla regressionen utan samspelseffekt, med förkla-
ringsvariablerna stewardship-grad och framgång. Regressionsmodellen illustrerar en 
multipel R på 0,81 vilket indikerar ett starkt samband. Förklaringsgraden blir 66 pro-
cent, vilket betyder att förklaringsvariablerna kan förklara 66 procent av variationen i 
motivation. Modellen lider inte av multikollinearitet eftersom VIF=1,001, vilket är klart 
under gränsvärdet 5. Koefficienterna för stewardship-grad (0,59) och framgång 
(0,00023) blir båda signifikanta. Residualanalysen för multipel regression utan samspel-
seffekt indikerar att samtliga villkor för analysen är uppfyllda. 
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Regression (FV) B R R2 VIF Residualanalys 

Utan sam-
spel 

Stewardship-
grad 

0,59*** 0,81 0,66 1,001 OK! 

 Framgång 0,00023** 

Formel 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 = 2,81 + 0,59 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,00023 ∗ 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖å𝑖𝑖𝑖𝑖 
Tabell 6 – Förklaringsvariabel (FV), ostandardiserad regressions koefficient (B), samband (R), förkla-
ringsgrad (R2), VIF och residualanalys presenteras, n=74, *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001 

 
4.4. Steg 4 – Multipel regression med samspelseffekt 

I tabell 5 presenteras resultatet av regressionen med samspelseffekten. Koefficienterna 
för stewardship-graden (0,988), framgång (0,002) och stewardship*framgång (-
0,000324) visar signifikans (p<0,001). Modellen har en förklaringsgrad på 80,6 procent 
vilket är en markant ökning från modellen utan samspelseffekt (66 procent). Detta indi-
kerar att modellen med samspeleffekt bättre förklarar variationen i motivation, jämfört 
med modellen utan samspeleffekt. Koefficienterna för moderatorn stewardship-grad och 
kovariaten framgång är positiva medan samspelseffektskoefficienten mellan stewards-
hip-grad*framgång är negativ. Detta betyder att den negativa effekten på motivation blir 
större ju högre stewardship-grad en individ har, vilket överensstämmer med vår hypo-
tes.  Residualanalysen indikerar att samtliga villkor för analysen är uppfyllda. Vi kan 
förkasta nollhypotesen och acceptera alternativhypotesen.  

H0: Sambandet mellan framgång i monetärt belöningssystem och motivation modereras 
inte av stewardship-graden. 
HA: Sambandet mellan framgång i monetärt belöningssystem och motivation modereras 
av stewardship-graden.  

Variabel (FV) B Residualanalys R2 

 Konstant 0,649  
 

 
 
 
0,806 

Moderator Stewardship-grad 0,988*** OK! 

Kovariat Framgång 0,002*** OK! 

Samspelseffekt Stewardship*Framgång – 0,000324*** OK! 

Formel 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 = 0,649 + 0,988 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,002
∗ 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖å𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0,000324 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖å𝑖𝑖𝑖𝑖 

Tabell 7 - Samspelseffekten 
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För att grafiskt illustrera samspelseffekten mellan moderatorn stewardship-grad och 
förklaringsvariabeln framgång, presenteras modellen i figur 2 med hjälp av ett Excel-
makro (Aiken & West, 1991; Dawson & Richter, 2006; Dawson, 2013). Grafen illustre-
rar hur en individs motivation i ett monetärt belöningssystem modereras av stewardship-
graden. Enligt data har individer med hög stewardship-grad en högre motivation, i jäm-
förelse med individer med låg stewardship-grad. Vidare blir individer med hög ste-
wardship-grad och hög framgång i det monetära belöningssystemet demotiverade ef-
tersom lutningen är negativ. Individer med låg stewardship-grad upplever däremot en 
högre motivation när dessa individer får en högre framgång i det monetära belöningssy-
stemet eftersom lutningen är positiv.  

 
Figur 1 – Stewardship-grad 
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5.  Diskussion och slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur relationen mellan individers framgång i ett 
monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad. 
Studien motiverades av motstridande tidigare forskningsresultat gällande monetära be-
löningssystem och motivation. Fokus har tidigare lagts på det traditionella sambandet 
mellan motivation och prestation. Vi argumenterade istället för att sambandet mellan 
motivation och framgång i ett monetärt belöningssystem skulle bero på individens ste-
wardship-grad, och att monetära belöningssystem inte alltid behöver motivera individer.   

Vi kan konstatera att enligt den skattade modellen kommer individer som besitter hög 
stewardship-grad och som har hög framgång i ett monetärt belöningssystem uppleva 
minskad motivation. Vi bedömer i enlighet med teorin att demotivation kan uppstå då 
monetära belöningssystem har en tendens att förmå stewards att agera som agenter. In-
divider med hög stewardship-grad utför arbetsuppgifter för att uppnå tillfredsställelse 
som följaktligen främjar entusiasm och engagemang (Güngör, 2011; Kuvaas et al. 
2017). När goda prestationer belönas med pengar kan det leda till att tillfredsställelsen 
för arbetsuppgifterna försvinner vilket kan resultera i demotivation.  

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) betonade vikten av att belöningssystemet 
borde bestå av finansiella belöningar om individerna betraktas som agenter och således 
besitter låg stewardship-grad, vilket vårt resultat också stödjer. Teoretiseringen konklu-
derade också att när individer istället besitter hög stewardship-grad kan demotivation 
uppstå när monetära belöningar ökar (Liang, 2018; Beretti, Figuières & Grolleau, 2013; 
Kuvaas et al., 2016). Vår studie illustrerar just detta, men påvisade också att framgång i 
ett monetärt belöningssystem spelar en avgörande roll. Modellen med samspelseffekt 
ökade avsevärt förklaringsgraden, vilket indikerar att modellen som tar hänsyn till sam-
spelseffekt förklarar variationen i motivation bättre än modellen utan samspel. 

Studien fann också att en stor del av populationen hade en hög stewardship-grad och att 
respondenterna överlag var högt motiverade. Detta är särskilt intressant i denna studie 
eftersom resultatet illustrerade att ju högre utbetald rörlig ersättning individer med hög 
stewardship-grad hade, desto mer minskade motivationen. Det är därför väsentligt för 
företag att identifiera dess anställdas främsta drivkrafter. Om företag bortser ifrån detta 
kan det resultera i att företag använder sig av rörlig ersättning med en förhoppning att 
motivera sina anställda, när det istället kan ge motsatt effekt.  

Eftersom vi kunde konstatera att samband mellan framgång i ett monetärt belöningssy-
stem och motivation modereras av stewardship-grad, stödjer vårt resultat teoretiseringen 
att individer med hög stewardship-grad upplever en minskad motivation när monetära 
medel används för att belöna. Vårt resultat går därför emot forskningen att monetära 
belöningssystem bidrar till att motivationen ökar när individen drivs av inre motivation 
vilket Fang och Gerhart (2011) konkluderade.  
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Sammanfattningsvis kan vi konkludera att relationen mellan individers framgång i ett 
monetärt belöningssystem och motivation beror på om individen besitter hög eller låg 
stewardship-grad. Hög stewardship-grad och hög framgång i ett monetärt belöningssy-
stem kan resultera i demotivation. Individer med låg stewardship-grad blir istället mer 
motiverade ju högre framgång individen har i det monetära belöningssystemet. Ef-
tersom samspelseffekten är signifikant kan vi konstatera att modellen med samspel för-
bättrades eftersom förklaringsgraden ökade markant från 66 till 80,6 procent. Vår mo-
dell med samspel klarar alltså av att förklara drygt 80 procent av variationen i motivat-
ion, vilket indikerar att modellen utgör en väsentlig del i att förklara motivation. 

För att ytterligare styrka studiens reliabilitet kunde vi använt oss av ett slumpmässigt 
urval, eftersom datamaterialet kan innehålla systematiska fel. Ett slumpmässigt urval 
hade dock begränsat vårt syfte att undersöka framgång i monetärt belöningssystem ma-
nifesterat i utbetald rörlig ersättning. Vi hade då behövt fråga samtliga respondenter om 
uppskattad rörlig ersättning, vilket hade kunnat leda till andra sorters bias såsom över- 
eller underskattning av den utbetalda rörliga ersättningen. Däremot hade det varit intres-
sant att utföra denna studie med ett slumpmässigt urval för att öka resultatets generali-
serbarhet. Trots att ett slumpmässigt urval hade ökat generaliserbarheten anser vi att 
vårt resultat håller för att generalisera, eftersom den undersökta koncernen är relativt 
typisk för svenska företag inom detaljhandeln. Framtida forskning bör därför fokusera 
på att ytterligare validera och bekräfta resultaten i denna studie. 
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Bilaga 1 - Webbenkät 
Bakgrundsfrågor. 

1. Kön (Man; Kvinna; Annat) 

2. Ålder (19xx) 

3. Vilket företag jobbar du inom? 

4. Avdelning 

5. Hur länge har du arbetat på befintlig avdelning? 
 

Följande del kommer att presentera olika påståenden som du förväntas ta ställ-
ning till. Gradera på skalan 1-7 vad som bäst passar in på dig. 

Ta ställning till följande påståenden 
(1 = Tar helt avstånd; 4 = Varken eller; 7 = Håller med fullständigt) 

6. Mitt jobb är spännande 

7. Mitt jobb är meningsfullt 

8. Jag gör mitt bästa för att slutföra mina uppgifter 

9. Mitt jobb är så intressant att det är en motivation i sig självt 

10. Ibland inspirerar mitt jobb mig så mycket att jag släpper allt runt omkring mig 

11. Mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet att göra saker jag är duktig på 

12. Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att känna en inre tillfredsställelse 

13. Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att öka min kunskap och kompetens 

14. Mina arbetsuppgifter är roliga 

15. Jag fokuserar på att göra klart mina dagliga arbetsuppgifter 

16. Mina arbetsuppgifter är i sig själva en drivkraft för mig 

17. Jag försöker övervinna hinder som kan uppstå för att slutföra mina arbetsuppgifter 

18. Jag lägger mycket energi på mina arbetsuppgifter 

 



Bilaga 2 

2 
 

Bilaga 2 – Tabeller och grafer 

 Dimension 

Enkätfrågor Stewardship-
grad 

Motivation 

Mitt jobb är spännande 0,828  

Mitt jobb är meningsfullt 0,852  

Jag gör mitt bästa för att slutföra mina uppgifter  0,836 

Mitt jobb är så intressant att det är en motivation i sig 
självt 

0,745  

Ibland inspirerar mitt jobb mig så mycket att jag släpper 
allt runt omkring mig 

0,708  

Mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet att göra saker 
jag är duktig på 

0,747  

Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att känna en inre 
tillfredsställelse 

0,807  

Mina arbetsuppgifter ger mig chansen att öka min kun-
skap och kompetens 

0,825  

Mina arbetsuppgifter är roliga 0,823  

Jag fokuserar på att göra klart mina dagliga arbetsupp-
gifter 

 0,872 

Mina arbetsuppgifter är i sig själva en drivkraft för mig 0,801  

Jag försöker övervinna hinder som kan uppstå för att 
slutföra mina arbetsuppgifter 

 0,86 

Jag lägger mycket energi på mina arbetsuppgifter  0,84 
Tabell 8 - Faktoranalys 
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