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SAMMANFATTNING     
 
Bakgrund 
Inledningsvis arbetade människan med jakt, där motivationen var att stilla hungern och 
kompensationen således föda. Genom samhällets utveckling och en ökad konkurrens bland 
företag har arbetstagaren fått ett större inflytande. Det är av denna anledning viktigt för 
verksamhetsledare att eftersträva tillfredsställelse hos de anställda för att kunna hålla en låg 
personalomsättning.  
 
Syfte 
Syftet är att bidra med relevant information till chefer inom företag angående deras 
anställda. Avsikten är att undersöka om arbetstagaren motiveras av de arbetsförhållanden 
företaget erbjuder, för att vidare kartlägga om dessa arbetsförhållanden påverkar individens 
upplevda lycka. Vi kommer även undersöka om en skillnad kan utläsas baserat på 
individens ålder. Studien kommer vidare analysera om arbetstimmarna och 
tillfredsställelsen med individens fritid påverkar om individen kommer att preferera en 
högre lön eller en kortare arbetsdag.  
 
Genomförande 
Studien baseras på tidigare teorier och empirin är insamlad genom en kvantitativ metod 
med en enkätundersökning. Urvalet består av 129 arbetstagare inom IT-branschen i 
Örnsköldsvik, där chefer exkluderats. 
 
Resultat och slutsatser 
Resultatet redogör för att arbetsmotivationen påverkas positivt av inre belöningar, såsom 
stimulerande arbetsuppgifter och att känna sig betydelsefull för verksamheten. Det är också 
statistiskt säkerställt att en god arbetsmiljö med respektfulla arbetskollegor bidrar till en 
högre motivation. Hälsan och yttre kompensationer såsom lön eller beröm har en svag 
positiv effekt på arbetsmotivation. Arbetstimmarna påverkar däremot motivationen i en 
negativ riktning, även om relationen är insignifikant. Lyckan påverkas i samma riktning 
som arbetsmotivationen av arbetsförhållanden inom företaget, de kan till och med förklara 
en högre grad av variansen i lycka än i motivation. Hälsosamma och äldre människor 
tenderar att vara lyckligare, medan yngre individer erhåller en högre arbetsmotivation.    
 
Individer som arbetar åtta till tolv timmar dagligen önskar en kortare arbetsdag, med 
oförändrad lön, i en högre utsträckning än de som arbetar sex timmar om dagen. Motsatsvis 
önskar respondenter som arbetar sex timmar per dag istället en ökad ersättning, givet 
oförändrad arbetstid, i en högre utsträckning än de som arbetar åtta till tolv timmar. De som 
anser sig ha tillräckligt med fritid önskar en högre ersättning med oförändrat antal 
arbetstimmar i en högre utsträckning än de som inte anser att fritiden räcker till. Å andra 
sidan sätter respondenter som anser att fritiden är otillräcklig ett högre värde vid att införa 
en kortare arbetsdag, givet samma ersättning, i en högre utsträckning än de som anser att 
fritiden är tillräcklig. 
 
 
 
 





 
 

FÖRORD 
    
Vi vill tacka de respondenter som medverkat och ägnat dyrbar tid till denna studie, utan er 
hade detta inte varit möjligt. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Stefan 
Sundgren på Handelshögskolan vid Umeå universitet för vägledning i både med- och 
motgångar. Han har möjliggjort för att denna studie genom att under processen funnits 
tillgänglig som stöd. Ett tack vill slutligen riktas till vår seminariegrupp som delgivit 
konstruktiv kritik, vilket förenklat och gett utökat perspektiv under bearbetningen av 
examensarbetet.  
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1. INLEDNING   
Syftet med detta inledande 
kapitel är att ge läsaren en 
inblick i det presenterade 
problemet. Genom en 
trattformad problembakgrund 
kommer slutligen tre 
problemformuleringar 
framställas och syftet med 
studien klargöras. I slutet av 
kapitlet beskrivs de 
begränsningar som funnits och 
begrepp kommer att 
tydliggöras.  
 
 
 
 
 

 
1.1 Problembakgrund 
     
Samhällsstrukturen och företagskulturen har i Sverige genom åren förändrats. Individen 
arbetade till en början med jakt eller fiske, lönen var föda och arbetstimmarna obestämda 
(Lidström-Holmberg, 1998, s. 4). På den tiden var arbetstagaren sin egna arbetsledare och 
motivationen var att, tillsammans med sina kära få stilla hungern för dagen. En individ som 
levde vid denna tidpunkt upplevde sig förmodligen relativt lycklig så länge denne hade 
möjligheten att överleva. Var människan i behov av något som denne inte förfogade över 
fanns enligt Sveriges riksbank (2011, s. 6) möjligheten att byta det individen hade tillgång 
till mot det som efterfrågades. Byteshandeln var ineffektiv då det kunde krävas många 
byten i ledet innan individen nått det den i början haft i sikte (Sveriges riksbank, 2011, s. 
6). Av denna anledning introducerades bytesmedlen, som ett mellanled i processen till 
dagens betalmedel, pengar (Sveriges riksbank, 2011, s. 6). Enligt Cribb (2000, s. 22-24) är 
pengar det som ligger till grund för många av de gångna krig och brott som varit, men sägs 
även kunna föranleda lycka. 
 
Bland annat är det just pengarna genom lönen som ersättning som under flera århundraden 
använts för att få arbetstagarna att arbeta mot de uppsatta verksamhetsmålen inom företag 
(Svensson, 2001, s. 50; Söderberg & Larsson, 2011). Brytpunkten kom under 90-talet då 
drivkraften i arbete skulle förändras. Lojaliteten gentemot företaget minskade då individer 
under denna tidsperiod började söka sig till företag som kunde erbjuda utvecklande tjänster 
(Svensson, 2001, s. 13, 50). Att arbetstagares preferenser förändrats genom åren kan delvis 
basera på ett utökat inflytande när antalet företag via handel över landsgränser ökat 
(Blocher et al., 2013, s. 7). Individer erhåller via expansionen av företag en högre potential 
att kräva ersättning som tillmötesgår deras motivation, vilket också ökar risken för att 

Figur 1. Disposition över inledningskapitel. 
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arbetstagaren skulle lämna företaget för ett mer attraktivt företag. För företagen innebär 
nyanställning stora kostnader och det är därmed viktigt för verksamheter att bygga 
långsiktiga och hållbara relationer med deras personalstyrka (Soltis et al., 2013, s. 561). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Arbetsmotivation är en av de mest utforskade grenarna inom företagsekonomi, men även 
inom området psykologi (Manolopoulos, 2008, s. 1740). Företaget ämnar att nå deras 
finansiella mål genom att stimulera individens motivation, vilken påverkas av de 
arbetsförhållanden arbetstagaren erhåller från företaget (Manolopoulos, 2008, s. 1740). 
Arbetsmotivation behandlas bland annat i Self Determination Theory (SDT) där Ryan & 
Deci (2000, s. 60-61) menar att individen drivs av olika belöningar som antingen kan anses 
vara helt grundad på yttre påverkan, till belöningar som innefattar en hög grad av 
självbestämmande. Detta innebär att arbetstagare kan utföra en arbetsuppgift enbart för att 
denne erhåller en materiell belöning såsom lön, till att denne anser att arbetsuppgiften är 
väldigt intressant och stimuleras av utförandet. De olika delarna av arbetsmotivationen är 
inte helt fristående från varandra utan kommer tillsammans bilda den totala motivationen 
hos varje individ. Detta mäter Tremblay et al. (2009, s. 216) genom ett index grundat på 
graden av självbestämmande. 
 
Forskare har delade åsikter om vilken motivation och belöning som kommer leda till högst 
lönsamhet för företaget. Faktorer som kan vara av betydelse i arbetet är de omständigheter 
som finns på arbetsplatsen, såsom miljön och relationen till kollegor (Pettersson, 2012, s. 
22-24). Pettersson (2012, s. 21) menar vidare att de individer som motiveras av en god 
arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och andra självbestämmande belöningar kommer 
att leda företaget till en framgångskultur. Lantz (1995, s. 7) menar å andra sidan att det är 
lönen som kommer driva verksamheten till effektivitet och nya verksamhetsmål. Trots att 
lönen sedan länge använts som ett styrmedel för att driva arbetstagaren, finns en teori som 
beskriver att tillskottet inte nödvändigtvis påverkar individen till högre arbetsmotivation 
(Andersson et al., 2003, s. 310-311). Teorin om avtagande marginalnytta är enligt 
Andersson et al. (2003, s. 310-311) ett antagande om att nyttan av en extra krona ökar i en 
avtagande takt. Detta innebär att individens behov av pengar blir mindre och mindre ju mer 
individen måste arbeta. Forskare har tagit arbetstimmarna i beaktande genom att undersöka 
relationen mellan lön och fritid. Av resultatet framgår att de som arbetar ett högre antal 
timmar i veckan är mindre motiverade att offra mer fritid till arbete (Devoe et al., 2010, s. 
633). Det framgår även att de som är nöjda med arbetet kan tänka sig arbeta fler timmar i 
veckan, givet att lönen ökar (Devoe et al., 2010, s. 633). 
 
Arbetstimmar är inte enbart aktuellt i teorin utan även något som är högst aktuellt när 
företag diskuterar dess arbetssätt i praktiken. Det blir allt vanligare att företag inför en 
arbetsform med ett reducerat antal arbetstimmar, där ersättningen till trots förblir 
densamma (Lundell, 2015; Brydolf, 2015; Ehrlin, 2015). En VD inom en verksamhet som 
infört detta arbetssätt menar att effektiviteten per arbetsdag kan bibehållas, trots att antalet 
arbetstimmar reduceras (Bursell, 2014).  
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Den arbetstillfredsställelse individen upplever grundat på de arbetsförhållanden denne 
utsätts för menar Paul (2012, s. 29) vidare kommer påverka hur lycklig individen i 
slutändan upplever sig vara. Inom forskningsområdet lycka beskriver forskare exempelvis 
att pengar inte skulle frambringar lycka, utan att individen blir lyckligare av att kunna 
utvecklas i sitt arbete och genom att erhålla goda sociala relationer på arbetsplatsen (Neu-
Morén & Eriksson-Lindwall, 2013, s. 42; Meer & Wielers, 2013, s. 363; Fusilier et al., 
1986, s. 150). Tidigare forskning presenterar att arbetstimmar skulle påverka 
livstillfredsställelsen i en negativ riktning, även om bevis också finns för att arbetstimmarna 
inledningsvis bidrar till ett ökat välmående (Knabe & Rätzel, 2010, s. 78; Meer & Wielers, 
2013, s. 362; Pouwels et al., 2008, s. 74).   
 
Kanske är det så att högre privat inkomst inte gör människan lyckligare, inte heller större 
utbud av konsumtionsvaror (Burkeman, 2014, s. 15). Den disponibla inkomsten har under 
senare år dessutom ökat i ett högre tempo än priserna, vilket leder till att köpkraften stärkts 
(Heggeman, 2012). Ett tecken på att fritiden blir mer värdefull för individen är att de 
arbetsrelaterade sjukskrivningarna ökat, där de främsta orsakerna behandlas bland annat av 
stress (Arbetsmiljöverket, 2014). Mönstret tyder i enlighet med dessa faktorer på att 
människan i dagens samhälle värderar ledighet allt högre (Lajeunesse 1999, s. 103-104; 
Seligman, 2007, s. 189).  
 
Tidigare forskning är främst baserad på amerikansk, brittisk, kanadensisk och tysk data, 
varför forskningen på den svenska marknaden kan anses vara bristfällig. Det bör vara av 
företagets intresse att utöka dess medvetenhet angående olika belöningars påverkan på 
arbetstagaren, då detta kan möjliggöra för en ökad lönsamhet inom verksamheten. För att 
företaget i dagens konkurrenskraftiga samhälle ska kunna erhålla långsiktiga relationer med 
dess personal, krävs det att individen kompenseras med den belöning denne motiveras av. 
Arbetstagaren kommer vidare inta en nivå av lycka grundad på det engagemang individen 
upplever inför sin arbetsuppgift och på den kompensation som erbjuds. Därför är det av 
största väsentlighet att företagsledare tillhandahåller med arbetsförhållanden som 
tillfredsställer arbetstagarna.  
 
 
1.3. Problemställning   
 
Baserat på vår problembakgrund når vi följande problemformuleringar 
 
Påverkar arbetsförhållanden inom företag individens motivation?   
 
Påverkar arbetsförhållanden inom företag individens upplevda lycka? 
 
Går det att utläsa en skillnad i individens preferens att välja högre ersättning eller kortare 
arbetsdag grundat på det antal timmar denne arbetar per dag och hur nöjd individen anser 
sig vara med tiden som ägnas fritid? 
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1.4 Syfte 
       
Syftet med studien är att bidra med relevant information till chefer inom företag angående 
deras anställda. Avsikten är att undersöka om arbetstagaren motiveras av de 
arbetsförhållanden företaget erbjuder, för att vidare kartlägga om dessa arbetsförhållanden 
påverkar individens upplevda lycka. Vi kommer även undersöka om en skillnad kan utläsas 
baserat på individens ålder. Studien kommer vidare analysera om arbetstimmarna och 
tillfredsställelsen med individens fritid påverkar om individen kommer att preferera en 
högre lön eller en kortare arbetsdag. Genom att undersöka om en efterfrågan finns för att 
införa en kortare arbetsdag möjliggör vi för chefer att överväga om detta vore ett ytterligare 
sätt att kompensera deras anställda för att nå effektivitet inom företaget.  
 
Tidigare forskning som studerar arbetsförhållandens relation till motivation och lycka är 
främst baserade på amerikansk, tysk, kanadensisk och brittisk data. Då likvärdiga studier på 
den svenska marknaden saknas, anser vi oss kunna bidra med kontribution inom dessa 
områden. Hofstede et al. (2011, s. 175-179) menar att det finns kulturella skillnader mellan 
länderna som behandlas av den tidigare forskningen i vår studie och Sverige. Enligt 
Hofstede et al. (2011, s.175-176) kan ett maskulinitetsindex användas för att mäta om ett 
land är mer maskulint eller feminint, där 100 innebär väldigt maskulint och 0 väldigt 
feminint. Med maskulint samhälle menas att faktorer som inkomst och att avancera i arbete 
är drivande, medan det feminina samhället fokuserar på sociala relationer inom arbete och 
livskvalité (Hofstede et al., 2011, s. 175-176). Länderna USA, Tyskland, Kanada och 
Storbritannien erhåller värden mellan 52 och 66, medan Sverige erhöll 5 på indexet 
(Hofstede et al., 2011, s. 177-179). Detta betyder att Sverige kan anses vara ett feminint 
land, medan övriga nämnda länder kan anses vara mer maskulina. Skillnaden i kultur 
bekräftar att tidigare forskning inom området inte nödvändigtvis är överförbar på den 
svenska marknaden. De teoretiska bidraget behandlar även individens ställningstagande till 
om denne skulle preferera oförändrad arbetstid med en högre ersättning eller en kortare 
arbetsdag, givet bibehållen lön. Forskning täcks framförallt av studier baserad på data 
inhämtad från Storbritannien och Amerika, varför vår undersökning kan anses vara ett 
tillskott på den svenska marknaden även inom detta område.  
 

1.5 Begreppsförklaringar     
 
Arbetsförhållanden inkluderar arbetstimmar, kompensation och hälsa  
 
Kompensation där kompensation är uppdelad på inre kompensation, yttre kompensation 
och arbetsomständigheter. 
 
Inre kompensation där kompensationen härstammar direkt från arbetsuppgiften och 
medlas från den enskilde individen. De belöningar som behandlas av den inre 
kompensationen i studien är: stimulerande arbetsuppgifter, möjlighet till inflytande, 
chansen att utveckla lärandet och en känsla av att vara betydelsefull för verksamheten. 
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Yttre kompensation där kompensationen härstammar direkt från arbetsuppgiften och 
medlas från någon annan. De belöningar som behandlas av den yttre kompensationen i 
studien är: ansvar, befordran, beröm och lön. Bonus och provision är två belöningar som 
härstämmar från den yttre kompensationen. Dessa har inte inkluderats i den sammansatta 
variabeln för yttre kompensation av anledning att de antar kvalitativa värden.  
 
Arbetsomständigheter där det finns svårigheter att bestämma kompensationens relation 
till arbetsuppgiften och medlare. De belöningar som behandlas av arbetsomständigheter i 
studien är: stämning på arbetsplatsen, laganda, respekt från arbetskamrater, kollegor vet 
mina intressen, arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Lycka där individer genom en generell evaluering kommer att värdera bidragande faktorer 
olika högt kopplade till den totalt upplevda lyckan 
 
IT-branschen där branschen definieras som företag relaterade till data kommunikation, 
webbdesign, marknadsföring, internet och datakonsult.  
 
 
1.6 Begränsningar    
 
Undersökningen kommer att syfta till den individuella kompensationens påverkan på 
motivation och lycka, inget fokus kommer att hållas vid teambaserad belöning. Studien 
koncentreras med andra ord på den enskilde arbetstagaren. Med kompensation avses både 
inre och yttre faktorer, samt de omständigheter arbetstagaren omges av, vilka kommer att 
definieras senare i studien. 
 
Grundat på en vilja att bemöta företagen via personlig kontakt begränsar sig analysen 
geografiskt till Örnsköldsviks kommun. Då antalet arbetstimmar vidhåller ett delfokus i 
studien har populationen kommit att väljas grundat på ett specifikt företag inom 
kommunen. De anställda inom detta företag har två timmar kortare arbetsdag och verkar 
inom den bransch vi valt att benämna som IT. Denna bransch är den som studien ämnar 
undersöka. Populationen har ytterligare begränsats till företag som besitter åtminstone fyra 
anställda exklusive chef, då vi antar att arbetsförhållanden kan komma att skilja vid färre 
antalet anställda. Då studien syftar att bidra med relevant information till chef och ledare 
vore det vidare felaktigt att låta dessa delta i undersökningen. Avgränsningar har även 
vidtagits från familjeägda företag då vi tror att det skulle kunna bidra till skevhet i 
resultatet.  
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel bearbetas de 
teoretiska och praktiska 
förkunskaper som kommer ha 
påverkan på vår studie. En 
presentation följer därefter av det 
perspektiv vi utgår ifrån, för att 
sedan tillkännage vår ontologiska 
ståndpunkt och vetenskapssyn. Vi 
delger hur stort inflytande tidigare 
teorier kommer att ha på vårt 
empiriska avsnitt, för att 
avslutningsvis redogöra och 
kritisera den litteratur vi använt. 
Kapitlet skapar förutsättningar för 
att läsaren ska kunna granska 
studien på ett kritiskt sätt.  

 
 
2.1 Ämnesval 
 
Bakgrunden till intresset att studera individens arbetsförhållanden och tidsfördelning 
mellan fritid och arbete baseras på att arbetsförhållanden, såsom vi beskrev i 
problembakgrunden, ständigt förändras. Vi anser det därför vara av stor vikt att uppdatera 
chefer om information relaterade till de anställdas åsikter om deras arbetsförhållanden. 
Genom kurser inom organisation, ledarskap och management accounting fick vi insikt i att 
det inte är helt enkelt att styra ett företag och dess arbetstagare mot effektivitet, då det 
förutsätter att ett enhetligt mål hålls i sikte. För att parterna ska sträva i samma riktning 
krävs att ledare inom företag har kännedom om vilka belöningar som faktiskt motiverar 
deras arbetstagare. Vidare kommer dessa arbetsförhållanden med stor sannolikhet påverka 
individens upplevda lycka, då en genomsnittlig arbetsdag upptar en tredjedel av vardagen.  
 
Tidsfördelningen behandlas vidare av anledningen att flertalet företag idag testar eller har 
infört ett arbetssätt där antalet arbetstimmar är reducerat till sex istället för tidigare åtta 
timmar, med oförändrad lön. Exempel på företag som behandlar arbetsformen är Norrlands 
Universitetssjukhus, Toyota center och Svartedalens äldreboende (Ehrlin, 2015; Lundell, 
2015; Brydolf, 2015). Vid en tidningsintervju med en av de ledare som använder sig av 
arbetssättet framkommer att tankesättet grundas i en tro om att effektiviteten per timme kan 
öka, samtidigt som nöjdare arbetstagare erhålls (Bursell, 2014; Forsgren & Wikberg, 2014). 
Den intervjuade ledaren menar vidare att om individen börjar senare om morgonen innebär 
det också att arbetstagaren kan anlända till arbetsplatsen fokuserad på dess arbetsuppgift 
(Bursell, 2014). Med tanke på den trend som bildats är det av relevans att studera huruvida 
arbetstagare prefererar en högre ersättning eller ett reducerat antal arbetstimmar.  
 
 

Figur 2. Disposition över teoretisk metod. 
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2.2 Förförståelse 
 
Värderingar är något som förväntas uteslutas ur studien (Bryman, 2011, s. 43). Detta är inte 
alltid helt enkelt, vilket ger anledning till att påpeka våra utgångspunkter för läsaren. I 
många avsnitt under examensarbetets process finns risker för att värdera, vilka söks 
minimera genom reflexivitet (Bryman, 2011, s. 44). Våra tidigare erfarenheter har på olika 
sätt vart bidragande till våra värderingar och kommer att ha en inverkan på vår studie, både 
det vi erfarat praktiskt och teoretiskt. Förförståelsen kommer ofrivilligt påverka hur vi 
avläser och bearbetar information från respondenter och tidigare forskning, samt ha ett 
inflytande över hur resultat slutligen tolkas. Genom att söka tydliggöra dessa ökar 
förutsättningarna för att presentera ett objektivt och rättvist resultat där läsaren är medveten 
om hur våra erfarenheter kan ha påverkat studien (Johansson-Lindfors, 1993 s. 76).  
 
2.2.1 Teoretisk förförståelse  
Teoretisk förförståelse är även kallad andrahandsförförståelse och omfattar erfarenheter 
som inhämtats via inlärning av exempelvis kurslitteratur (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
Tidigare bearbetad kunskap från studier i både företags- och nationalekonomi kommer att 
ha inverkan på examensarbetet. Då studien delvis behandlar motivation och kompensation 
kommer teorier inom management accounting, organisation och ledarskap, samt 
nationalekonomi påverka undersökningen i en hög utsträckning. Teorier inom dessa 
forskningsområden ingår i undervisning och är examinerade på Umeå Universitet, vilket 
ökar dess tillförlitlighet. Dock kan alltid vår tolkning av teorier som inkluderats i studien 
ifrågasättas, då det inte nödvändigtvis avspeglar forskarens fullständiga syfte. 
 
Våra teoretiska förkunskaper kan anses vara till vår nackdel om de påverkar urvalet av 
lämpliga teorier. Vi anser oss dock genomgående vara öppna för ny forskning och nya 
modeller för att inte enbart låta tidigare kurslitteratur ligga till grund för studien. Vår 
teoretiska förförståelse har underlättat för insamling av relevanta teorier, vilket är tacksamt 
då det sparar tid vid litteratursökningen. 
   
2.2.2 Praktisk förförståelse   
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) menar att den praktiska förförståelsen kan anses vara 
synonym till förstahandsförförståelsen och omspänner de erfarenheter som personligen 
upplevts. Redan för tolv år sedan introducerades vi båda till arbetslivet, där vi nu har 
erfarenhet från servicebranschen, detaljhandeln och kontorsarbete. Lönesättning har skiljt 
yrken emellan, där det varit uppdelat på en grundlön och en eventuellt tillkommande 
provisionslön. Beroende på arbetsuppgift, lönesättning och längd på arbetsdag har 
motivationen mellan olika arbeten varierat. Vi har kunnat uppmärksamma att det som drivit 
oss i arbete, inte nödvändigtvis behöver vara anledningen till och drivkraften bakom att 
kollegan arbetar på samma arbetsplats. Arbetet har i en stor utsträckning påverkat hur vi 
upplevt vår totala livssituation och både kunnat bidra med positiva och negativa effekter. 
Med denna förförståelse av egna upplevelser och erfarenheter anser vi oss ha en 
uppfattning om att människor prefererar olika, vilket gör att den tilldelade kompensationen 
på arbetsplatsen och bidraget till den totala lyckan är av stor betydelse. 
 
Under forskningsprocessen eftersträvar vi att ha ett öppet förhållningssätt till den 
information vi når, även om data kan kollidera med de praktiska erfarenheter och 
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värderingar som presenterats. Genom en medvetenhet om detta eftersträvas genomgående 
objektivitet under studiens utveckling. 
 
 
2.3 Perspektiv  
 
För att avgöra om fakta är relevant i studien måste ett perspektiv tillkännages (Thurén, 
2013, s. 85-86). Studien utgår från arbetstagarens perspektiv, då den syftar mäta hur utvalda 
delar av individens arbetsförhållanden påverkar lycka och motivation, samt hur nöjd denne 
anses vara med tidsfördelningen mellan fritid och arbete. Valet av perspektiv baseras på att 
vi ämnar bidra med relevant information till företagets chefer för att underlätta deras val av 
kompensation i arbete. Information relaterad till vilka arbetsförhållanden individen 
prefererar kan hjälpa ledare att tillmötesgå arbetstagarens önskan och därigenom nå en ökad 
lönsamhet inom företaget.  
 
En alternativ infallsvinkel vore att exempelvis utgå ifrån företagets perspektiv med 
produktivitet i fokus, för att söka mäta hur olika arbetsförhållanden kan förklara variansen i 
effektivitet. Detta perspektiv skulle grundas i att chefer inom företag skulle ha en vilja om 
att göra en experimentell studie för att undersöka hur effektiviteten förändras. Det 
perspektiv vi utgår ifrån tilldelar information på ett mer kostnadseffektivt sätt.  
 
 
2.4 Kunskapssyn  
 
De ontologiska ståndpunkterna beskriver synen på och förståelsen för världens ursprung 
(Allwood & Erikson, 2010, s. 42-43). En vanlig uppdelning inom kunskapssynen är 
objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s. 35-36). Dessa kan vanligen ses som 
motsatser av varandra. 
 
Bryman (2011, s. 36) förklarar att människor inom den objektivistiska ståndpunkten agerar 
objektivt i sociala sammanhang och att sociala företeelser är oberoende av aktörerna. 
Konstruktivism innebär motsatsvis enligt Bryman (2011, s. 37) att sociala företeelser 
skapas genom individuell tolkning och att verkligheten är under en konstant förändring. 
Resultatet skulle inte bli objektivt om vi antagit en konstruktivistisk verklighetsuppfattning, 
då detta synsätt innefattar tolkning. Vid denna ståndpunkt skulle en induktiv ansats gjort sig 
bättre lämpad och utifrån resultatet skulle egna teorier konstrueras (Jacobsen, 2002, s. 35). 
 
Vår ståndpunkt utgår ifrån ett objektivistiskt synsätt då vi ämnar nå kännedom om 
arbetstagaren motiveras av den kompensation som existerar hos företaget, och vidare mäta 
individens upplevda lycka. Studiens insamlade data är statistiskt mätbar och därmed är 
avkodningen oberoende av sociala aktörer, vilket är en av grundstenarna i det 
objektivistiska synsättet (Bryman, 2011, s. 36). Genom att undvika att mäta 
datainsamlingen i ord utesluts tolkning och objektivitet kan upprätthållas i processen 
(Bryman, 2011, s. 157).    
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2.5 Vetenskapssyn   
      
Allwood & Erikson (2010, s. 19) förklarar att den vetenskapliga synen innefattar teorier för 
hur vetenskap bör klassas och beskrivas. Två huvudgrenar inom vetenskapssynen är 
positivism och hermeneutik (Jacobsen, 2002, s. 38). Med positivism menas att all etik och 
moral ska uteslutas från forskningen (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 332). Inom 
denna vetenskapssyn menar Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 332) att extern 
påverkan och författarens egna värderingar och åsikter ska uteslutas. Forskaren undersöker 
samtliga förhållanden för att kunna förklara verkligheten och komma åt sanningen (Magne-
Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 332). Till skillnad från positivismen är hermeneutiken 
inte lika inramad, utan tillåter tolkning och värdering för att nå en förståelse för sociala 
beteenden (Jacobsen, 2002, s. 38). 
 
Om syftet med studien skulle vara att skapa utökad förståelse och komplettera existerande 
forskning inom det valda området skulle utgångspunkten vara en hermeneutisk 
vetenskapssyn. Denna syn innebär att tillvägagångssättet skulle utgå från förförståelse för 
att söka tolka och förstå hur intervjupersonerna tänker och agerar i olika sammanhang 
(Patel & Davidson, 2011, s. 28-29). Forskningen skulle då innehålla våra och 
respondenternas subjektiva värderingar och utspela sig som ett socialt förfarande där vi 
skulle pendla mellan vår och intervjupersonens synvinkel för att nå fram till ett resultat 
(Patel & Davidson, 2011, s. 29-30). Via en hermeneutisk vetenskapssyn skulle 
examensarbetet inte innefatta objektivitet och valet av forskningsmetod skulle lämpligen 
vara kvalitativ. En viktig aspekt inom denna ståndpunkt är att fokus vidhålls till att finna 
olikheter och att tolka beteenden mellan specifikt utvalda individer istället för att undersöka 
en större folkmängd (Allwood & Erikson, 2010, s. 104). 
 
Vi anser oss ha en positivistisk vetenskapssyn då det centrala i vårt uppsatsskrivande är att 
beskriva och förklara sociala beteenden genom tidigare etablerade och tillförlitliga teorier 
(Wallén, 1993, s. 25). Wallén (1993, s. 25) förklarar vidare att det vid denna ståndpunkt 
även är viktigt att forskaren är objektiv och inte påverkas av egna värderingar. Under 
processen uppstår alltid risker för att värdera, vilket inte finns för avsikt och söks minimera 
genom reflexivitet (Bryman, 2011, s. 44). Genom problemställning och hypoteser är syftet 
att generera värdefull information till företagens chefer angående huruvida denne 
tillmötesgår de anställda. En kvantitativ undersökningsmetod vore i detta fall lämpligt, 
vilket vi i metoddelen förklarar oss använda (Jacobsen, 2002, s. 38-39). 
 
 
2.6 Forskningsansats 
 
Bryman (2011, s. 40-41) beskriver deduktiv och induktiv ansats som två huvudsakliga 
inriktningar grundade på vilken vikt teorin ska spela i relation till empirin. Syftet med den 
induktiva ansatsen är att generera nya teorier, vilket gör att en kvalitativ forskningsmetod 
bättre lämpar sig (Wallén, 1993, s. 80). Via denna ansats söker forskare utveckla en unik 
förståelse för hur exempelvis arbetstagarna resonerar och reagerar i sammanhanget 
(Bryman, 2011, s. 40-41). Den kvalitativa metoden ämnar nå djupare förståelse med ett 
bättre helhetsperspektiv än vid en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2011, s. 119-120). 
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Resultatet från vår studie skulle vid en kvalitativ metod ha en stark påverkan av vår 
förförståelse och egna värderingar, vilket skulle minska objektiviteten som en kvantitativ 
undersökning möjliggör för (Bryman, 2011, s. 40). Syftet ämnar nå kännedom om 
individens preferenser gällande relationen mellan arbetstid och fritid och om belöningen 
företagen erbjuder bidrar till arbetsmotivation och lycka. Objektivitet har i sammanhanget 
en stor betydelse, vilket gör att en induktiv ansats skulle te sig bristande i studien.  
 
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren vill pröva om redan etablerade teorier 
överensstämmer med resultat från forskarens studie (Bryman, 2011, s. 40). Jacobsen (2002, 
s. 34) menar att det finns en förväntan grundad på tidigare teori, vilket examineras på 
populationen i studien. Begränsningarna med en deduktiv ansats är att studien tenderar att 
nå en snäv informationsram, då insamlingen av data utvecklas i riktning med 
förväntningarna från tidigare teorier (Jacobsen, 2002, s. 35). Syftet med studien är inte att 
generera nya teorier till forskningsområdet, utan att testa om de utvalda teorierna 
överensstämmer med resultatet som fastställs. Av dessa anledningar tillämpas en deduktiv 
ansats med en kvantitativ forskningsmetod, där insamlingen av data kommer att grunda på 
informationen i teorikapitlet. De hypoteser som framställs i slutet av det teoretiska kapitlet 
kommer vid granskning av resultat senare kunna verifiera eller falsifiera teorin (Jacobsen, 
2002, s. 34-35).         
 
 
2.7 Litteratursökning  
 
När forskare inleder en studie är det enligt Bryman (2011, s. 113) vanligt att författare 
huvudsakligen utgår från sig själv och de förkunskaper de besitter vid inhämtandet av 
information till en forskningsstudie. Det som bygger utgångspunkten för att nå vidare 
kunskap inom området grundas av denna anledning på vår förförståelse. Då de teoretiska 
kunskaperna inom området motivation, kompensation och lycka är bristfälliga, baserades 
litteratursökningen i huvudsak på de praktiska erfarenheter vi innehar. Processen inleddes 
på biblioteket för att noggrant granska litteratur i bokform inom huvudområdena 
motivation, kompensation och lycka, vilket även är en av metoderna Bryman (2011, s. 113) 
rekommenderar. Sökord som användes var “motivation”, “kompensation”, “belöning” och 
“lycka”. Då all relevant litteratur inte fanns tillgänglig på det lokala biblioteket, användes 
fjärrlån för att motta denna litteratur via andra universitetsbibliotek. Vid vårt första 
handledningstillfälle tilldelades vi flertalet artiklar som behandlade ämnet motivation. Två 
av artiklarna behandlar hur motivation kan mätas, vilket är tillhörande den psykologiska 
forskningen.  
 
Det senare skedet i litteratursökningen som Bryman (2011, s. 113) rekommenderar är att 
med hjälp av de skapade nyckelbegreppen söka tidigare studier i elektroniska databaser. Vi 
utvecklade därför vår litteratursökning till att använda främst Business Source Premier, 
vilket är en av de databaser som vi via Umeå Universitetsbibliotek har tillgång till. 
Business Source Premier täcker 2200 journaler med inriktningen management, economics, 
finance, accounting och internal business, vilket gör att denna databas är en bra 
utgångspunkt för att hitta relevanta studier till vårt syfte (Umeå Universitet, u.å.).  
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Fokus har vidhållits till att nå artiklar publicerade i akademiska tidskrifter som är av hög 
vetenskaplig standard, vilket sökfunktionen “peer reviewed” sorterar. Vi fortsatte här med 
att använda oss av de breda sökorden “motivation”, “rewards”, “compensation”, “life 
satisfaction” och “happiness”, vilket resulterade i ett stort antal träffar.  
 
Successivt testade vi att lägga till fler sökord för att precisera området, minska på antalet 
träffar och nå ett mer lätthanterligt antal artiklar. En kombination för att nå tidigare studier 
inom lycka och kortare arbetsdag skapades genom att tillexempel använda “work hours”, 
“30 hours work week” och “happiness” i samma sökning. Detta tillsammans med 
sökfunktionen “peer reviewed” gav ett resultat på 29 träffar. Från detta urval studerades 
främst två relevanta artiklar närmare, “Income, happiness and the disutility of labour” och 
“Income, working hours, and happiness”. En ny sökning med orden “work time”, 
“compensation” och “income” samt sökfunktionen “peer reviewed” resulterade i 106 
artiklar. Genom denna sökning kom vi att nå studien “Hourly versus salaried payment and 
decisions about trading time and money over time”, vilken bidrog med utökad information 
angående individens preferens om att arbeta färre antalet timmar per dag, med hänsyn tagen 
till att en lägre lön uppstår. Andra nyckelord som vi inkluderade för att nå studier inom 
lycka var “happy worker”, “life satisfaction”, “rewards”, “intrisic rewards”, “extrinsic 
rewards” “working conditions”, “work design” och “social support”. Med dessa sökningar 
anser vi oss granskat den större delen av forskning om hur individens lycka kan påverkas 
av arbetsrelaterade kompensationer.     
 
Nyckelord för att finna litteratur om kompensation var “rewards”, “intrinsic rewards”, 
“extrinsic rewards”, “compensation”, “work rewards”, “work compensation” samt “work 
conditions”. Dessa sökord testades även tillsammans med “motivation” och “self 
determination theory”.  
 
Bryman (2011, s. 113) beskriver att litteraturförteckningen senare är ett bra sätt att nå 
ytterligare litteratur inom ämnet. Vi valde därför att analysera referenslistorna i de valda 
artiklarna för att finna ytterligare relevant information. För att nå litteratur till våra 
metodkapitel har vi använt oss av metodböcker från samhällsvetenskaplig forskning och 
andra böcker som behandlar vetenskapsteori. En del litteratur är bekant sedan tidigare då 
kursen vetenskaplig metod bearbetade dessa avsnitt vid uppsatsskrivande.  
 
 
2.8 Källkritik   
 
Att vara kritisk till källor är viktigt vid inhämtandet av information (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 87). Thurén (2013, s. 7-8) presenterar fyra kriterier som är viktiga att reflektera 
över vid granskning av tidigare teori; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  
 
Thurén (2013, s. 17) beskriver genom äkthet att informationen inte ska vara förfalskad. Vi 
har i största utsträckning under litteratursökningsprocessen sökt nå vetenskapliga artiklar 
som är publicerade i tidskrifter och som är “peer reviewed”, vilket innebär att artiklarna är 
fackligt granskade. Den del av litteraturen som består av böcker erhåller en lägre grad av 
tillförlitlighet, då vi inte kan avgöra huruvida denna litteratur kan anses vara fackligt 
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granskad. Då är det istället viktigt att säkerställa att författaren har god kunskap om det 
aktuella området (Jacobsen, 2002, s. 210). Detta är något som vi haft i åtanke vid valet av 
litteratur som härstammat från böcker för att säkerställa att källan till trots är tillförlitlig. 
Äkthetsprincipen kan därmed anses vara uppfylld. 
 
Det är även viktigt att tidssambandet tas i beaktande, vilket innebär att källan inte ska vara 
föråldrad (Thurén, 2013, s. 7). Vid litteraturgenomgången har vi tagit hänsyn 
till publiceringsdatumet på materialet för att nå relevant litteratur som avspeglar vårt syfte. 
Fåtalet studier är av äldre karaktär, men anses ändå vara aktuella då uppdaterad forskning 
inte varit möjlig att finna inom området. Vi har även varit noggranna att i största 
utsträckning använda oss av primärkällan, vilket bidrar till äldre litteratur, men 
istället tillförlitliga källor som inte är traderade. Oberoendeprincipen syftar till att forskaren 
långtgående bör använda sig av primärkällor, för att undvika att litteraturen feltolkas av 
sekundärkällan i ett senare led (Thurén, 2013, s. 45). Vi anser oss därför ha uppfyllt både 
principen om tidssamband och principen om oberoende. 
 
Principen om tendensfrihet innebär en försäkring om att källan är oberoende och inte 
avspeglar en felaktig bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). Detta har vi strävat att 
uppfylla genom att i vår litteratursökning nå artiklar publicerade i tidskrifter som är fackligt 
granskade. Vi har tagit hänsyn till forskarnas kunskap inom de områden som behandlas för 
att undvika att en partisk version av verkligheten framställs. Trots att målet varit att 
uppfylla samtliga kriterier är vi medvetna om att brister kan förekomma i källorna som 
används, vilket gör att det inte går att försäkra sig om fullständig bristfrihet. Detta är något 
vi vill betona för läsaren och även något vi haft i åtanke under studiens gång.   
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3. TEORI  
I detta kapitel behandlas de 
teorier som står till grund för vår 
kvantitativa studie. Hela den 
praktiska metoden, det empiriska 
avsnittet och de analyserande 
delarna kräver att teorikapitlet 
är fullständigt. Teorikapitlet 
är uppdelat i sex delar, varav det 
inledande området ger en 
förståelse för hur individens 
motivation kan förklaras, medan 
nästkommande avsnitt beskriver 
de belöningar som behandlas i 
studien. Där kommer vi genom 
tidigare forskning att dela upp 
kompensationer fördelat på inre 
och yttre. En ytterligare kategori 
av belöningar konstrueras även 
på eget bevåg då vi inte funnit 
teori som på ett pedagogiskt sätt 
behandlar dessa kompensationer, vilka grupperas och benämns arbetsomständigheter. 
Delkapitlet avslutas med en förklaring av den avtagande marginalnyttan, där individen 
genom en dominerande inkomst- eller substitutionseffekt kommer att föredra fritid, 
alternativt en högre lön vid en ökad budgetrestriktion. Arbetstimmar behandlas i det fjärde 
delavsnittet för att senare presentera tidigare forskning relaterad till individens preferens 
att välja att förändra lön eller fritid när de sätts i relation till varandra. En genomgång av 
begreppet lycka redogörs för i kommande avsnitt, för att senare presentera tidigare studier 
som behandlar arbetsförhållandens påverkan på individens upplevda lycka. Kapitlet 
avslutas med hypotesformuleringar baserade på tidigare forskning som behandlats av 
kapitlet.  
 
  
3.1 Motivation 
      
Enligt Barrick et al. (2013, s. 132) har forskare inom beteendevetenskap i närmare ett sekel 
haft som mål att förklara varför individer agerar såsom de gör i arbete. Motivation 
behandlar drivkraften bakom arbetstagarens agerande och kan anses basera på personliga 
egenskaper, arbetsuppgiftens utformning och den miljö uppgiften utförs i (Taylor, 2015, s. 
36). Eftersom att arbetstagare är en viktig resurs för att företaget ska uppnå dess 
verksamhetsmål är det av relevans att ledningen i praktiken vet vilka belöningar som 
stimulerar individens motivation (Manolopoulos, 2008, s. 1740). En av de mest kända 
indelningarna av de olika typerna av motivation individer kan anta presenteras av Ryan & 
Deci (2000).   

Figur 3. Disposition över teorikapitel. 
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Ryan & Deci (2000, s. 61) delar i self-determination theory (SDT) upp motivationen i tre 
huvudgrupper; amotivation, yttre motivation och inre motivation. De olika typerna av 
motivation avspeglar varierande grader av självbestämmande (se figur 4) (Ryan & Deci, 
2000, s. 60-61). 

 

 
Figur 4. Graden av självbestämmande som ett kontinuum med en sammanfattning av de olika 

nivåerna. Källa: Ryan & Deci (2000, s. 61). 

 
Den lägsta nivån av självbestämmande behandlar amotivation (Ryan & Deci, 2000, s. 60). 
En individ som upplever amotivation har en bristande avsikt att utföra en uppgift då 
personen inte värderar uppgiften, inte känner sig tillräckligt kompetent till att utföra 
uppgiften eller anser att konsekvensen av att utföra uppgiften inte kommer visa sig som ett 
positivt utfall (Ryan & Deci, 2000, s. 61). 
 
Den yttre motivationen delas upp i fyra olika typer, vilka benämns; extern reglering, 
introjekterad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000, 
s. 61). Den lägsta nivån av självbestämmande i den yttre motivationen är extern reglering. 
En individ med denna typ av yttre motivation utför en uppgift för att nå en extern belöning, 
såsom lön (Ryan & Deci, 2000, s. 61). 
 
Den introjekterade regleringen menar att individen utför uppgiften för att undvika att bli 
bestraffad eller för att få beröm från andra individer, och behandlar därmed 
arbetstagarens självkänsla (Ryan & Deci, 2000, s. 62). Detta är en av de tre lägsta 
motivationstyperna eftersom den ses som kontrollerande av yttre påverkan, vilket innebär 
att den inte är självbestämmande. 
 
Identifierad reglering innefattar en högre grad av självbestämmande. Individer som besitter 
denna typ av motivation anser arbetsuppgiften vara meningsfull och avsikten för utförandet 
blir därför som en del av individen (Ryan & Deci, 2000, s. 62). Exempel på identifierad 
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reglering kan vara att läsa redovisningskurser för att individen har en dröm att bli en 
revisor. 
 
Den yttre motivation som har den högsta graden av självbestämmande är integrerad 
reglering. Denna motivation innebär att arbetstagaren identifierar sig fullt ut med värdet på 
aktiviteten och kan därför ses som väldigt självbestämmande (Ryan & Deci, 2000, s. 62). 
Denna typ av motivation är nära relaterad med den inre motivationen, skillnaden är att de 
som motiveras av integrerad reglering vill nå ett speciellt utfall av uppgiften (Ryan & Deci, 
2000, s. 62). 
 
Den inre motivationen behandlar den högsta nivån av självbestämmande. En individ som 
har hög inre motivation utför en uppgift för att det är roligt eller intressant, där belöningen 
blir individens egen tillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000, s. 56). 
    
Ryan & Deci (2000, s. 62-63) tydliggör att modellen (se figur 4) inte ska ses som en trappa 
där individerna måste genomgå varje steg för att nå en självbestämmande motivation, utan 
individerna kan direkt inta en ny motivationsnivå beroende på vilken den tänkta uppgiften 
är.  
  
För att mäta den totala arbetsmotivationen kom Tremblay et al. (2009, s. 216) utifrån SDT 
sedan att skapa ett index, work self-determination index (W-SDI). Tremblay et al. (2009, s. 
216) grundar W-SDI på 18 påståenden, jämnt fördelade på de sex olika typerna av 
motivation inkluderade i SDT; amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, 
identifierad reglering, integrerad reglering och inre motivation (se figur 4). Individerna 
graderade i enlighet med en likertskala huruvida de höll med påståendet eller inte. Genom 
att slå samman poängen på de påståenden tillhörande varje motivationstyp och dividera 
summan på antalet påståenden skapades ett medelvärde (Tremblay et al., 2009, s. 216). 
Detta medelvärde multipliceras senare med ett förutbestämt värde som motsvarar graden av 
självbestämmande, vilket vidare framgår i figur 5. Om det slutgiltiga värdet på W-SDI är 
positivt indikerar det på att individen har en självbestämmande motivationsprofil, medan en  
negativ summa motsatsvis innebär att individen kommer inneha en icke självbestämmande 
motivationsprofil (Tremblay et al., 2009, s. 216). 
 

  
 

 

 

 

 

 

Figur 5. Uträkning W-SDI. Källa: Tremblay et al. (2009, s. 216). 

 
Tremblay et al. (2009, s. 218-219) fann i resultatet av studien att arbetsklimat, arbetsglädje 
och lojalitet till företaget var positivt länkat till ett högre värde på W-SDI. Ett lägre värde 
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på W-SDI var motsatsvis sammanlänkat med att individen upplevde arbetsohälsa och en 
önskan om att lämna företaget.  
 
 
3.2 Kompensation 
    
Forskare är oeniga angående hur olika belöningar ska grupperas och definieras. Vi anser 
det därför vara av betydelse att presentera tidigare forskning som behandlat tudelningen 
av inre och yttre kompensation. Avsnittet därefter redogör för hur vi vidare i studien 
kommer att dela upp de belöningar som behandlas. Den inre och yttre kompensationen 
vilar på tidigare teori, medan en tredje kompensationskategori, arbetsomständigheter är 
skapad av oss forskare. Detta av anledning att vi inte funnit stöd för att dessa typer av 
belöningar skulle vara hemmahörande i den inre eller yttre kompensationen som baseras 
på definitionen Deci (1972) och Kanungo & Hartwick (1987) presenterat. En närmare 
inblick i vad som ingår i de tre olika kompensationerna redovisas därefter. 
 
3.2.1 Indelning av de olika kompensationerna 
För att få en förståelse för vad som kan påverka motivationen hos arbetstagarna inom ett 
företag måste kännedom nås om varför och hur de i praktiken kan kompenseras. En rad 
olika belöningar kan förklaras motivera olika beteenden och individer till arbete. Dessa 
typer av belöningar har kommit att karaktäriseras uppdelat på två typer, inre och yttre 
arbetsbelöningar (Guzzo, 1979, s. 75). Det har diskuterats mycket om hur belöningar bör 
definieras i relation till inre och yttre, där framförallt två kända teorier utmärker sig.  
 
Den första uppdelningen av arbetsbelöningar menar Kanungo & Hartwick (1987, s. 752) 
grundar sig på en teori baserad på Herzberg, vilken fokuserar på huruvida belöningen är 
relaterad till arbetsuppgiften eller inte. De inre belöningarna är således direkt 
sammankopplade med arbetsuppgiften eller den aktivitet som utförs, medan de yttre 
belöningarna ses som externa eller helt separerade från arbetsuppgiften (Kanungo & 
Hartwick, 1987, s. 752). Den andra omtalade tudelningen, framtagen av Deci (1972, s. 217) 
vidhåller istället fokus till vem som administrerar belöningen för att definiera belöningen 
som inre eller yttre. Inre arbetsbelöningar är enligt Deci (1972, s. 217) sådana som är 
självadministrerade, vilket härstammar från en positiv känsla individen upplever av att 
denne exempelvis anser sig ha en stimulerande arbetsuppgift. Den yttre kompensationen 
medlas motsatsvis av andra och kan förslagsvis bestå av en materiell belöning från 
företagets ledning eller beröm från individens medarbetare (Deci, 1972, s. 217). 
 
I studien av Kanungo & Hartwick (1987, s. 752) undersöks huruvida arbetstagare klarar av 
att klassificera arbetsbelöningar fördelat på inre och yttre kompensation, grundat på de två 
olika definitionerna framtagna av Deci (1972) och Herzberg. Studien baseras på 265 
individer från tre olika universitet i Montreal (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 
753).  Resultatet redovisar att endast 3 av 48 belöningar kunde klassificeras såsom inre eller 
yttre av över 75 % av respondenterna när arbetsbelöningarna delades upp i relation till 
arbetsuppgift. När tudelningen baserades på vem som administrerade belöningen så kunde 
däremot 22 av 48 arbetsbelöningar kategoriseras som inre eller yttre av över 75 % av de 
tillfrågade (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 756). De 48 arbetsbelöningarna vart senare 
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klassificerade såsom inre eller yttre baserat på hur majoriteten av respondenterna hade 
definierat dem (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 756). Av de 48 arbetsbelöningarna så 
klassificerades 13 av dem olika beroende på vilken definition som användes. Av dessa 
belöningar ansågs 10 erhållas direkt från arbetsuppgiften även fast de medlades av någon 
annan. Tre belöningar ansågs vidare vara självadministrerade även fast de inte var 
relaterade direkt till arbetsuppgiften (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 759). Resultat i studien 
av Kanungo & Hartwick (1987, s. 761) tyder på att konstruktionerna av inre och yttre 
kompensation inte är entydiga och inkluderar samma belöningar beroende på vilken 
definition som används.  
 
Utifrån resultatet kunde (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 764) definiera tre huvudsakliga 
typer av arbetsbelöning, istället för en tudelning mellan inre och yttre belöningar. Den 
första är de som är erhållna direkt i samband med arbetsuppgiften och som är självmedlade. 
Exempel på dessa belöningar är intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling och att 
man upplever sig vara begåvad. Den andra typen är arbetsbelöningar uppstår i direkt 
samband med arbetsuppgiften, men medlas av någon annan. Beröm, deltagande i 
beslutsfattande, ansvar och befordran är exempel på denna typ av belöning. Den sista 
definitionen är belöningar som inte härstammar direkt från arbetsuppgiften och medlas av 
andra. Dessa belöningar inkluderar exempelvis förmåner som att ha en betald parkering på 
arbetsplatsen, belåningssäkerhet och livförsäkring.  
 
Kanungo & Hartwick (1987, s. 765) beskriver att många av de arbetsbelöningar som i 
resultatet visat sig vara mest effektiva är de som tidigare studier definierat som inre. Med 
det menas exempelvis belöning i form av intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling 
och en känsla av att man är av betydelse för företaget. Vad som motiverar individer kan 
skilja verksamheter emellan, men författarna menar att företag genom en medvetenhet om 
vilka belöningar som är ineffektiva, respektive effektiva kan nå en effektivitet i 
motivationen. Genom denna information nås en förståelse för vilka belöningar som bör tas 
tillvara på. Det är även möjligt att justera specifika egenskaper för att nå ökad effektivitet 
för en viss typ av arbetsbelöning (Kanungo & Hartwick, 1987, s. 765). 
 
3.2.2 Vår definition av de olika kompensationerna 
Då ingen entydig definition finns av inre och yttre belöning vill vi tydliggöra vilken 
definition som kommer att användas i vår studie. Belöningar som är direkt relaterade till 
uppgiften och är självmedlade kommer fortsättningsvis kallas inre belöningar. Belöningar 
som är direkt kopplade till arbetsuppgiften men medlas av någon annan benämns i studien 
för yttre belöningar. Detta motiveras av att den definition som Deci (1972, s. 217) 
beskriver angående administratör och att denna definition även visar sig vara mer entydig 
enligt empirin i studien framtagen av Kanungo & Hartwick (1987). Vidare kan samtliga 
undersökta kompensationer där medlaren tydligt framgår relateras till arbetsuppgiften, 
vilket styrker valet av att utelämna Herzbergs tudelning av arbetsbelöningar (Kanungo & 
Hartwick, 1987, s. 752). Skulle vår studie grunda på den sistnämnde författarens definition 
skulle samtliga belöningar som nu definierats såsom inre eller yttre komma att definieras 
som inre, då vi anser att samtliga kan relateras till individens arbetsuppgift.  
 
För sex olika belöningar som behandlas i vår studie finner vi svårighet i att utifrån Deci 
(1972, s. 217) definiera belöningens medlare. Även om tudelningen av inre och yttre 



 
 

18 

kompensation skulle baserats på den definition Herzberg delger, så finner vi bekymmer 
med att bestämma belöningens relation till individens arbetsuppgift. Dessa kompensationer 
kommer vidare att förklaras som arbetsomständigheter. Detta är en egenkonstruerad 
gruppering av belöningar som kommer behandlas som en tredje variabel för kompensation. 
Belöningen härstammar från sociala relationer på arbetet och hur arbetsmiljön upplevs.   
 

Tabell 1. Uppdelning av arbetsrelaterade belöningar. 

 
 
 
3.2.3 Arbetsomständigheter och inre kompensation 
En inre belöning beskrivs som en känsla av tillfredsställelse hos individen, vilket 
härstammar direkt från det arbete arbetstagaren åtagit sig (Mahaney & Lederer, 2006, s. 43; 
Porter et al., 2002, s. 451). Mahaney & Lederer (2006, s. 43) förklarar vidare att 
arbetstagaren förväntas arbeta hårt när denne känner stolthet över deras arbete, när de 
upplever arbetsuppgifterna vara stimulerande och när de tycker att de blir tillräckligt 
belönade. Den inre belöningen driver individer till att uppnå företagsmål och genom det 
också en jobbnöjdhet hos dem själva (Mahaney & Lederer, 2006, s. 43). 
 
Den inre kompensationen och den kompensation vi valt att benämna som 
arbetsomständigheter kan dock inte anses vara helt skilda från varandra. Detta eftersom att 
Pettersson (2012, s. 21) menar att båda dessa variabler kan anses ha inverkan på den 
arbetsglädje som finns inom företaget. Forskaren beskriver tre faktorer som framförallt 
kommer att påverka om individen upplever ett intresse och stimuleras av dess arbetsuppgift 
(Pettersson, 2012, s. 21). Inflytande och möjlighet till att påverka, tillsammans med att 
individen anser sig ha ett betydelsefullt arbete är tätt sammankopplad med det vi i studien 
benämner som inre kompensation, medan god social gemenskap ingår i 
arbetsomständigheter (se figur 6).  
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Figur 6. Skapa arbetsglädje. Källa: Pettersson (2012, s. 22). 

 
Inflytande och möjlighet att påverka 
På ett arbete där arbetstagaren känner att dess kompetens är av betydelse och där denne ges 
möjlighet till att föreslå lösningar och förbättringar av verksamheten är bidragande faktorer 
till att nå arbetsglädje. I denna miljö har individen möjlighet till inflytande och en 
betydande åsikt (Pettersson, 2012, s. 22-23). 
 
God social gemenskap 
Att arbeta på ett företag innebär att individer i de flesta fall arbetar tillsammans med andra. 
Det är då enligt Pettersson (2012, s. 24) av central betydelse att individen upplever sig vara 
en del av det lag denne spelar tillsammans med. En god social gemenskap inkluderar en 
visad respekt gentemot varandra, uppskattning av varandras kompetens och att visa 
omtanke (Pettersson, 2012, s. 24). 
 
Betydelsefullt arbete för verksamheten 
Det krävs att arbetstagaren är väl införstådd med de verksamhetsmål som finns och att 
individen upplever att de arbetsuppgifter denne utför bidrar till att målen inom företaget 
uppfylls (Pettersson, 2012, s. 25). Genom att arbetstagaren känner sig betydelsefullt 
bidragande till företagsmålen kommer denne enligt Pettersson (2012, s. 25) att motiveras 
och arbetsglädjen att öka. 
 
Med hjälp av dessa faktorer kan arbetsglädjen öka inom verksamheten, vilket i sin tur är 
bidragande för att nå det författaren kallar för en framgångskultur. I takt med att 
arbetsglädjen stiger kommer kapacitet nyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket bidrar till att 
verksamheten blir mer lönsam (Pettersson, 2012, s. 21). 
    
3.2.4 Yttre kompensation 
En yttre belöning medlas från andra inom företaget och exempel på sådan typ av 
kompensation är lön, bonus, beröm och befordran (Deci, 1972, s. 217). Enligt Mahaney & 
Lederer (2006, s. 43) motiveras arbetstagare att hålla hög kvalitet på arbetsuppgiften när de 
erhåller en bra mix av yttre belöning. Detta grundas på en rädsla för att förlora belöningarna 
som konsekvens av ett dåligt utförande av en arbetsuppgift (Mahaney & Lederer, 2006, s. 
43). Inom den yttre kompensationen behandlas delvis materiell och verbal belöning. Den 
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verbala belöningen erhåller arbetstagaren från chef eller annan intern individ inom företaget 
vid väl utförd prestation och kan benämnas beröm. Enligt Ederer (2011, s. 735) kommer 
individens självförtroende inför arbetsuppgiften och därigenom även motivation att öka när 
arbetstagaren erhåller denna typ av belöning. Den verbala belöningen skulle även enligt 
Kaymaz (2011, s. 115) förbättra utförandet av arbetsuppgiften då individen vet vad 
företagsledningen förväntar av denne.   
 
Exempel på den materiella belöningen är lön, bonus och provision (Mahaney & Lederer, 
2006, s. 43). Skillnaden mellan dessa är att lönen är en fast månatlig utbetalning medan 
exempelvis bonus baseras och utbetalas i samband med uppnådda och i förväg uppsatta mål 
inom företaget (Locke, 2004, s. 130; Neu-Morén & Eriksson-Lindwall, 2013, s. 30-32). 
Bonussystem är enligt Mattson et al. (2014, s. 17) ett vanligt verktyg för att motivera 
arbetstagare till ansträngning och även enligt Locke (2004, s. 130) en bra metod för att 
tydliggöra verksamhetsmål inom företaget. Locke (2004, s. 130) beskriver att en stark 
motivation skapas hos arbetstagaren via bonussystemet, eftersom det blir en skillnad i lönen 
grundat på individens prestation. Bonussystem är dock inte helt enkla att utforma för att 
motivera arbetstagaren att agera i enlighet med företagets bästa, då medarbetaren kan agera 
kortsiktigt och ta stora risker för att nå kompensationen (Locke, 2004, s. 130). En 
provisionsbaserad lön innebär istället att den individuella lönen är sammankopplad med 
arbetstagarens prestation (Chang, 2011, s. 3932). Då prestationen ökar kommer den delen 
av lönen som är provisionsbaserad också att växa i en positiv riktning. Den 
provisionsbaserade lönen ska både motivera arbetstagaren genom utmaningen i 
arbetsuppgiften och den monetära belöningen som arbetstagaren senare förväntar sig att 
erhålla (Chang, 2011, s. 3932). Syftet med belöningssystem är att utveckla en 
kompensationsplan som sammanlänkar företagets strategi och mål med arbetstagarnas 
agerande (Blocher et al., 2013, s. 863). 
 
Lantz (1995, s. 7) menar att lönen 
ligger till grund för att arbetstagare 
ska motiveras i arbete. Genom att 
använda sig av materiell 
kompensation kommer företaget att 
nå en ökad lönsamhet, varigenom 
nya mål möjliggörs för. Han 
beskriver vidare hur lönen kan ses 
som drivkraften i cirkeln och att 
sambanden mellan de olika stegen 
effektiviseras genom att använda 
lönen som drivmedel, se figur 7 
(Lantz, 1995, s. 7). 
 
 
 
Trots att lönen används som ett hjälpmedel för att styra arbetstagaren, finns teori som 
hävdar att arbetstagaren förvisso motiveras av lön som arbetsbelöning till en början, men att 
individens nytta kommer att öka i en avtagande takt denne erhåller en högre ersättning 
(Andersson et al., 2003, s. 310-311). Teorin om avtagande marginalnytta är enligt 

Figur 7. Lönen som styrmedel. Källa: Lantz (1995, s. 7). 
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Andersson et al. (2003, s. 310-311) ett antagande om att nyttan av en extra krona endast 
ökar tills dess att individen uppnått en viss mängd kronor, sedan når denne en brytpunkt. 
När denna punkt är överskriden kommer nyttan för varje extra krona enligt Andersson et al. 
(2003, s. 310-311) att minska, vilket innebär att individen inte kommer anse ansträngningen 
som värdig. Företaget kommer därför inte att kunna kräva högre effektivitet då 
arbetstagaren inte motiveras av den extra kompensation som erbjuds (Andersson et al., 
2003, s. 310-311). Anledningen kan vara att individens energi och effektivitet ska fördelas 
på hela dygnet, inte enbart på de timmar som tillägnas arbetet. Om arbetstagaren går på 
överkapacitet och ägnar mer tid till arbetet än denne önskar så kan individens fritid 
påverkas negativt.  
 
Vid en inkomstökning kan sambandet mellan arbete och fritid se olika ut beroende på 
individ. Detta beror på arbetstagarens preferens, vilket avspeglas i dennes 
indifferenskurvor. Förändringen av sambandet mellan arbete och fritid har två effekter, 
vilka kan delas upp i substitutionseffekt och inkomsteffekt (Andersson et al., 2003, s. 98). 
När lönen ökar så ändras individens budgetrestriktion (se linje 2 i figur 8) och individen 
uppnår en ny jämvikt där den tangerar den nya, högre, indifferenskurvan (se punkt 2.1 i 
figur 8). 
 

  
Om man drar den tidigare 
budgetrestriktionen upp till 
den nya indifferenskurvan så 
visas inkomsteffekten 
(skillnaden mellan F.1 och 
2.1). Effekten innebär en ökad 
efterfrågan för fritid eftersom 
att arbetstagaren erhåller en 
högre inkomst (Andersson et 
al., 2003, s. 98). Individen 
behöver därför inte arbeta i 
samma utsträckning för att nå 
samma inkomst som tidigare. 
De två effekterna motverkar 
varandra. 
 
 

 
 

Genom att dra den nya budgetrestriktionen tillbaka tills den tangerar den tidigare 
indifferenskurvan så hittar vi substitutionseffekten (skillnaden mellan F.1 och 2.2 figur 8). 
Effekten innebär enligt Andersson et al. (2003, s. 98) att fritiden, relativt sett, blir dyrare då 
inkomsten ökat. Det "kostar" individen mer att vara ledig nu efter inkomstökningen än det 
gjorde vid den tidigare inkomsten. Individen kommer i och med denna effekt att föredra att 
arbeta mer.  
 

Figur 8. Substitutions- och inkomsteffekt. 
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Totaleffekten beror på om förändringarna domineras av substitutionseffekten eller 
inkomsteffekten. Om inkomsteffekten är störst så menar Andersson et al. (2003, s. 98) att 
individen kommer att arbeta mindre, och vice versa, nettoeffekten bestämmer vilken 
förändring som överväger.  
 
 
3.3 Arbetstimmar 
 
Något som genomgående diskuteras i vår studie är antalet arbetstimmar. Definitionen att 
arbeta heltid, beskriver att individen är sysselsatt till 100 %. Enligt 5 § i Arbetstidslagen 
(SFS 1982:673) består en heltidstjänst av 40 timmar per arbetsvecka.  

Arbetsveckan har det senaste århundradet haft en nedåtgående trend, sett till antalet 
arbetade timmar (Sowell, 1965, s. 238). Från början av 1900-talet till 2000-talet har 
genomsnittet för en heltidsanställning minskat med en tredjedel (Restuccia & 
Vandenbroucke, 2013, s. 1851). Lajeunesse (1999, s. 103-104) menar i linje med detta att 
efterfrågan för fritid har ökat, vilket pressar arbetsgivare till att justera för det antal timmar 
individen arbetar per dag. Genom att ta hänsyn till arbetstagarens preferenser kan ny 
personal attraheras och den nuvarande personalstyrkan motiveras till fortsatt arbete inom 
verksamheten (Lajeunesse, 1999, s. 103). Företaget kan via en reducering av arbetsveckan 
från 40 till 30 timmar nå alerta arbetstagare med ökad arbetskvalitet, där produktiviteten per 
timme kan accelerera (Lajeunesse, 1999, s. 99, 103-104; Sowell, 1965, s. 238). 
 
 
3.4 Relationen mellan lön och fritid 
 
Den nedåtgående trend i arbetstimmar, tillsammans med att nyttan inte ökar i en konstant 
takt som arbetstagaren erhåller en högre monetär belöning poängterar betydelsen för 
företagets ledare att uppmärksamma arbetstagarens preferenser relaterat till arbetstid. 
Detta för att senare analysera om inkomsteffekten eller substitutionseffekten kommer att 
dominera i den totala effekten av en ökad ersättning. I den tidigare forskning som 
presenteras nedan studeras relationen mellan fritid och lön, givet att budgretrestriktionen 
förblir densamma. 
 
Studier relaterade till arbetstimmar har behandlats bland annat av Devoe et al. (2010) och 
Golden & Gebreselassie (2007) som båda undersöker relationen mellan fritid och lön. 
Devoe et al. (2010, s. 630-632) har baserat deras studie på data från 1 510 individer 
inhämtad från databasen British Household Panel Survey (BHPS) under år 1999-2005. De 
undersöker individers preferenser för att byta ut mer (eller mindre) fritid för att tjäna mer 
(eller mindre) pengar på sitt nuvarande arbete (Devoe et al., 2010, s. 629). Golden & 
Gebreselassie (2007, s. 18) studerar individens önskan att minska antalet arbetstimmar mot 
mer fritid, med antagandet om att en lägre inkomst uppstår. Vidare menar Golden & 
Gebreselassie (2007, s. 21) att om en individ prefererar att ha en kortare arbetsdag med 
lägre lön, så arbetar denne idag per definition på överkapacitet. Studien är baserad på 
amerikansk data från 57 000 individer inhämtad via Current Population Survey (CPS) 
(Golden & Gebreselassie, 2007, s. 18, 21). Resultatet från studien redovisar bland annat att 
ålder har en påverkan på om man är villig att minska antalet arbetstimmar mot lägre lön, ju 
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äldre man blir desto mindre fritid vill man offra till arbetet (Golden & Gebreselassie, 2007, 
s. 24).  
 
Devoe et al. (2010, s. 633) fann i sin undersökning att de som arbetade fler timmar i veckan 
var mindre motiverade till att offra mer ledig tid till arbetet, samt att de som var mer nöjda 
med arbetet var mer villig att offra mer ledig tid för mer pengar.  
 
 
3.5 Lycka 
 
De tidigare beskrivna faktorerna i kapitlet är tätt relaterade till arbete. Då arbetstiden för 
någon som arbetar heltid upptar i genomsnitt halva veckodagen, exkluderat sömn, menar 
Paul (2012, s. 29) att arbetstillfredsställelse är en del av den totala livstillfredsställelse 
individen upplever. Det är vidare känt att individer som arbetar skattar sig lyckligare än de 
som är arbetslösa, varför det är av vikt att undersöka vad i arbetet som faktiskt gör dem 
lyckliga (Meer & Wielers, 2013, s. 366).  

För att studera om arbetsförhållanden har någon effekt på lyckan, behövs en närmare 
definition av begreppet, vilket är något subjektivt. Detta eftersom att måttet på 
livstillfredsställelse enligt Haybron (2014, s. 54) kräver våra egna uppskattningar och 
värderingar. Det är ingen annan som kan bedöma om individen känner sig belåten eller 
missnöjd. Varje människa kan anses vara specialist angående sin egen lycka beroende på 
vad denne anser vara betydelsefullt (Haybron, 2014, s. 54). Bedömningen anses som en 
generell evaluering av individens liv, där individer kommer att värdera bidragande faktorer 
olika högt kopplade till den totalt upplevda lyckan (Haybron, 2014, s. 54; Erdogan et al., 
2012, s. 1041).  

Enligt Erdogan et al. (2012, s. 1041) är arbetet, tillsammans med familj, hälsa och fritid 
faktorer som kommer påverka den totala upplevelsen av hur lycklig individen anser sig 
vara. Av de nämnda faktorerna kommer hänsyn i vår studie framförallt tas till arbetet, fritid 
och hälsa. Enligt Dolan et al. (2008, s. 100) är både den psykiska och fysiska hälsan starkt 
korrelerad med lycka, där den psykiska hälsan anses ha en starkare relation till välmående 
än den fysiska hälsan (Dolan et al., 2008, s. 100). Motionen anses även kunna reducera 
negativa utfall som fetma och depressioner (Dolan et al., 2008, s. 104).  

Det komplicerade med att mäta livstillfredställelse är enligt Haybron (2014, s. 55) att 
känslor lätt tas i beakt, vilket är opassande då tillfredsställelsen i livet inte enbart ska 
förknippas med njutning. Anser individen att dess liv innehåller det som är värdefullt för 
denne, kan denne uppskatta sig att vara lycklig även fast omständigheter inte alltid är 
perfekta (Haybron, 2014, s. 55).  
 
3.5.1 Lycka, yttre kompensation och arbetstimmar 
Paul (2012, s. 29) menar att arbetet är en bidragande faktor till den sammantagna 
bedömningen av om individen kommer anse sig vara tillfredsställd i livet. Vår studie ämnar 
undersöka hur arbetsförhållanden påverkar individens totala lycka och vi anser det därför 
vara relevant att uppmärksamma tidigare forskning inom området. Då tidigare forskning 
som behandlas i vår studie inte tar hänsyn till samtliga kompensationer vi valt att ta i 
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beaktande, kommer forskning relaterad till yttre kompensation och arbetstimmar 
inledningsvis presenteras. I nästkommande delkapitel redogörs för den inre 
kompensationens, arbetsomständigheternas och arbetstimmarnas relation till lyckan.  
 
Neu-Morén & Eriksson-Lindwall (2013, s. 42) beskriver att monetär belöning inledningsvis 
kommer att bidra till högre lycka för att senare avta när de grundläggande behoven är 
uppfyllda. Plötsliga ekonomiska tillskott kommer förvisso att öka lyckonivån, detta är dock 
ett tillfälligt tillstånd som senare kommer att återgå till den ursprungliga lägre nivån av 
lycka (Neu-Morén & Eriksson-Lindwall, 2013, s. 42). 
 
I tidigare studier som behandlat inkomstens effekt på lycka så vidhålls ett fokus till den 
fördelaktiga påverkan, medan den negativa sidan tas i skymundan (Pouwels et al., 2008, s. 
72). Den större delen av inkomsten nås via lön, vilket innebär att arbete måste utföras. 
Medan inkomsten ökar nyttan, så förknippas generellt arbetstimmar med en utförd 
ansträngning. Pouwels et al. (2008, s. 72) och Knabe & Rätzel (2010, s. 77-78) menar 
därför att arbetstimmar måste tas i beaktande när man söker nå förklaring till inkomstens 
påverkan på lycka. Ignoreras detta kommer inkomstkoefficienten enligt Pouwels et al. 
(2008, s. 72) både avspegla den positiva effekten på lycka genom ökning i köpkraft och den 
negativa effekten av de extra arbetstimmar som krävs för att tjäna inkomsten. Detta betyder 
att effekten man söker mäta, köpkraftens effekt, tenderar att underskattas (Pouwels et al., 
2008, s. 72). Pouwels et al. (2008, s. 72) undersöker sambandet i sin studie, vilket Knabe & 
Rätzel (2010, s. 77) senare replikerar med ett utökat urval. 
 
Pouwels et al. (2008, s. 73) har baserat sin studie på tysk data hämtad från German Social-
Economic Panel (GSOEP) år 1999, där samtliga respondenter var arbetande. I grundmodell 
har Pouwels et al. (2008, s. 73) inkluderat faktorerna inkomst, ålder, det egna välmåendet 
och partnerns välmående, medan forskaren i en utökad modell även tagit hänsyn till antalet 
arbetstimmar. Likt Pouwels använder Knabe & Rätzel (2010, s. 77) data från GSOEP, dock 
för ett flertal år, 1999-2006 vilket ökade antalet observationer avsevärt. 
 
Pouwels et al. (2008, s. 73) har genom svarsalternativ i likertskala mätt lycka med frågan:  
"How satisfied are you at present with your life, all things considered?" 
 
Den empiriska analysen visar att lycka ökar med både sin egen och sin partners inkomst när 
resultat studeras från grundmodellen (Pouwels et al., 2008, s. 73). Bidraget från partnerns 
inkomst till individens egen lycka är mindre ju högre individens egen inkomst är. Resultatet 
visar också̊ att lyckan ökar med ålder och att hälsosammare människor är lyckligare. Vidare 
konstaterar Pouwels et al. (2008, s. 74) att den egna individens välmående påverkar lyckan 
2,5 gånger mer än deras partners välmående. 
 
Enligt Pouwels et al. (2008, s. 74) har arbetstimmar, precis som forskarna anat, en negativ 
effekt på lycka, dock är effekten endast signifikant för män. Resultaten bekräftar hypotesen 
Pouwels et al. (2008, s. 74) ställde om att grundmodellen har en tendens att underskatta 
effekten som inkomst har på lycka. Underskattningen visar sig dock endast vara signifikant 
i männens fall (Pouwels et al., 2008, s. 74). 
 



 
 

25 

Knabe & Rätzel (2010, s. 78) menar motsatsvis att en ökning i arbetstimmar ökar 
välmående vid de första timmarna och utgör endast en marginell skada om personen redan 
arbetar ett högt antal timmar (Knabe & Rätzel, 2010, s. 78). Den generella omfattningen av 
den påverkan som arbetstimmar har på individens lycka menar forskaren vara relativt liten 
och inte signifikant skild från noll. Med detta menas att en ökning i antalet arbetstimmar, 
åtminstone till en viss punkt, inte ska bedömas som en påfrestning av att tjäna en högre 
inkomst.  
 
Knabe & Rätzel (2010, s. 78) menar att ett högre antal arbetstimmar inte enbart behöver 
vara negativt, utan kan även förknippas med positiva faktorer såsom status av att besitta en 
högre anställning och en utökning av det sociala nätverket. Knabe & Rätzel (2010, s. 79) 
finner inte bevis för Pouwels påstående om att effekten inkomsten har på lycka skulle vara 
åtskilligt högre när arbetstimmarna exkluderades från analysen.  
 
3.5.2 Lycka, inre kompensation, arbetsomständigheter och arbetstimmar 
Vår studie relaterar inte enbart till den yttre kompensationens påverkan på lyckan, varför 
vi anser det vara av betydelse att även redovisa tidigare forskning som behandlat lyckans 
relation till inre kompensation, arbetsomständigheter och arbetstimmar.  

En studie genomförd av Meer & Wielers (2013) behandlar sambandet mellan lycka, inre 
kompensation och antalet arbetade timmar. De motiverar dess undersökning med att det 
sedan länge är välkänt att arbetande individer är lyckligare än arbetslösa, och att det därför 
är av intresse att studera vilka faktorer som kan förklara att den arbetande populationen 
upplever en högre grad av lycka (Meer & Wielers, 2013, s. 366). Studien baseras enligt 
Meer & Wielers (2013, s. 361) på data från 22 utspridda Europeiska länder där sammanlagt 
11986 individer i åldrarna 25-60 år deltog. 

En av upptäckterna som Meer & Wielers (2013, s. 362) fann i deras studie var en stark 
negativ korrelation mellan antalet arbetade timmar och individens upplevda lycka. 
Individer som arbetade i en lägre sysselsättningsgrad än heltid ansåg sig vara lyckligare än 
fulltidsarbetande människor (Meer & Wielers, 2013, s. 362). De fann vidare att en hög grad 
av självbestämmande på arbetsplatsen var positivt relaterat till lycka, även den individuella 
möjligheten till utveckling på arbetsplatsen hade en positiv effekt på lyckan (Meer & 
Wielers, 2013, s. 363). Resultatet tydliggör vidare att det är viktigare att tilldelas frihet att 
bestämma över sin egen arbetsuppgift än att få möjligheten att styra andra individer (Meer 
& Wielers, 2013, s. 363). Meer & Wielers (2013, s. 367) menar därför att arbetsgivare 
positivt kan påverka arbetstagarnas lycka genom att designa arbetsuppgiften så att 
individen får möjlighet till inflytande över uppgiften och ges möjlighet att utveckla sitt 
lärande. 
 
Det kan anses något mer problematiskt för ledare inom företag att påverka delar av de 
komponenter som i studien behandlas av variabeln arbetsomständigheter. Fusilier et al. 
(1986, s. 150) studerade sociala relationer inom arbetet, där undersökningen baseras på 274 
heltidsanställda i USA. Resultatet redovisar att goda relationer till arbetskollegor har en 
positiv påverkan på individens upplevda lycka (Fusilier et al., 1986, s. 150). 
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3.6 Hypotesformuleringar 
 

 
 
Genom hypotes H1-H8 söker vi finna svar till den inledande forskningsfrågan. Den 
beroende variabeln, individens motivation beskrivs i den inledande delen av detta kapitel 
och definieras i enlighet med SDT. Teorin har sedan via Tremblay et al. (2009, s. 216) 
utvecklats till ett index (W-SDI) som gör individens totala arbetsmotivation mätbar. Då 
teorin tar hänsyn till motivation som är helt kontrollerad av yttre påverkan till motivation 
som behandlar en hög nivå av självbestämmande kan samtliga typer av kompensationer 
antas förklara ett samband med arbetsmotivation. Ett högt värde på detta index indikerar på 
att individen har en självbestämmande motivationsprofil, vilket uppnås om individen drivs 
av de belöningar som är självbestämmande, dessa behandlas främst av den inre 
kompensationen.  
 
De arbetsrelaterade kompensationer som tas hänsyn till i denna studie är 
arbetsomständigheter, inre kompensation och yttre kompensation. Skillnaden mellan inre 
kompensation och arbetsomständigheter är, som tidigare nämnt, att de belöningar som 
tillhör inre kompensation härstammar från arbetsuppgiften och medlas av den enskilde 
individen genom att den upplever en positiv känsla. Om arbetstagaren anser att 
arbetsuppgiften är stimulerande och individen upplever att det finns möjlighet att utveckla 
sitt lärande inom företaget är exempel på belöningar som inkluderas i den inre 
kompensationen. De belöningar som behandlas av arbetsomständigheter, å andra sidan, 
finner vi svårighet i att bestämma deras relation till arbetsuppgift och av vem de egentligen 
medlas. Belöningen härstammar från sociala relationer på arbetet och hur arbetsmiljön 
upplevs. Pettersson (2012, s. 22-25) menar att belöningar som att individen upplever sig ha 
inflytande över dess arbetssituation, att individen har en god social gemenskap och att 
denne känner sig betydelsefull för företaget ska bidra till en ökad arbetsglädje. Dessa typer 
av belöningar behandlas av den inre kompensationen och det vi valt att kalla för 
arbetsomständigheter, varför dessa variabler motiveras ha ett samband med den totala 
arbetsmotivationen. Hypotes H1 och H2 formuleras därmed enligt följande: 
 
H1: Det finns ett samband mellan arbetsomständigheter och arbetsmotivation 
 
H2: Det finns ett samband mellan inre kompensation och arbetsmotivation 
 
Om individen motsatsvis främst drivs av belöningar som kräver en yttre påverkan, så 
kommer W-SDI anta ett lägre värde. Dessa belöningar behandlas i vår studie av den yttre 
kompensationen. Den monetära belöningen är en del av denna variabel, vilken Lantz (1995, 
s. 7) menar ska bidra till effektivitet inom företaget och en ökad motivation hos individen. 
Den yttre kompensationen tar även hänsyn till beröm som Ederer (2011, s. 735) genom ett 
ökat självförtroende menar kommer höja den motivation arbetstagaren 
upplever.  Kompensationerna bonus och provision är två ytterligare variabler som 
lämpligen skulle behandlats av den yttre kompensationen. Av anledning att bonus och 
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provision endast kan anta två värden, medan den sammanslagna variablen yttre 
kompensation kan anta tio värden, kommer dessa belöningar behandlas separat. Bonus är 
en belöning som tilldelas i samband med att förutbestämda mål uppnåtts (Locke, 2004, s. 
130). Möjligheten att tilldelas en utökad monetär kompensation menar Locke (2004, s. 130) 
ska motivera arbetstagaren till en högre ansträngning. De arbetstagare som erhåller en helt 
eller delvis provisionsbaserad lön ska enligt Chang (2011, s. 3932) även motiveras i arbete 
genom arbetsuppgiftens utmaning och den ökade monetära belöningen provisionen medför.  
 
Med denna bakgrund finner vi anledning att tro att den yttre kompensationen och de 
kvalitativa variablerna bonus och provision som exkluderats från den sammanslagna 
variabeln har ett samband med arbetsmotivation. Hypotes H3-H5 formuleras därmed enligt 
följande: 
 
H3: Det finns ett samband mellan yttre kompensation och arbetsmotivation 
 
H4: Det finns ett samband mellan bonus och arbetsmotivation 
 
H5: Det finns ett samband mellan provision och arbetsmotivation 
 
Enligt Tremblay (2009, s. 218-219) har även ett lågt värde på W-SDI varit sammanlänkat 
med att individen upplever arbetsohälsa och skulle ha en önskan om att lämna företaget. I 
vår studie undersöks arbetstagarens hälsa via påståendet “Det senaste året har min hälsa 
varit bra i jämförelse med andra individer i min egen ålder” (påstående 39). Påståendet 
mäter därmed inte om en dålig hälsa skulle vara orsakad av arbetet. Vi finner trots detta 
anledning att ta hänsyn till hälsan då Arbetsmiljöverket (2014) uppvisat att stora andelar av 
de sjukskrivningar som uppstår faktiskt varit arbetsrelaterade. Därmed formuleras hypotes 
H6, att hälsan har ett samband med den totala arbetsmotivationen. Vi har inte funnit stöd 
vid tidigare forskning att motivationen skulle påverkas av ålder, varför nollhypotesen 
presenteras enligt H7. 
 
H6: Det finns ett samband mellan hälsa och arbetsmotivation 
 
H7: Det finns inget samband mellan ålder och arbetsmotivation 
 
Vi tar vidare hänsyn till antalet arbetstimmar individen arbetar per dag för att undersöka om 
variabeln kan förklara en varians i individens totala arbetsmotivation. Detta grundar i att 
företag som tillämpat arbetsformen med en kortare arbetsdag anser sig erhålla arbetstagare 
som presterar bättre och är mer nöjda än de som arbetar ett till antalet fler timmar (Bursell, 
2014; Forsgren & Wikberg, 2014). Restuccia & Vandenbroucke (2013, s. 1851) och Sowell 
(1965, s. 238) menar även att trenden det senaste århundradet tyder på att arbetstimmarna 
för heltidsanställning är avtagande. Detta leder i enlighet med Lajeunesse (1999, s. 103) att 
efterfrågan för fritid vidare ökat, varför hypotes H8 formuleras:  
 
H8: Det finns ett samband mellan arbetstimmar och arbetsmotivation 
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Den andra forskningsfrågan är relevant att besvara eftersom att Paul (2012, s. 29) menar att 
en glad arbetstagare är en produktiv arbetstagare, vilket borde vara något företagens chefer 
söker eftersträva. För att kunna besvara problemformuleringen krävs en förståelse för vad 
som kan anses ha en inverkan på begreppet lycka. Även fast begreppet är subjektivt menar 
tidigare forskare att lycka är en sammantagen bedömning av individens livssituation, där 
arbetet i olika utsträckning kan anses påverka (Haybron, 2014, s. 54; Erdogan et al., 2012, 
s. 1041). Paul (2012, s. 29) är en av de forskare som anser att arbetstillfredsställelse är en 
del av den totala livstillfredsställelse individen upplever. Av denna anledning anser vi det 
vara av vikt att i lika stor utsträckning som för arbetsmotivation, kontrollera för 
arbetsförhållandets påverkan på lycka. 
 
Relationer med arbetskollegor inom verksamheten är något som behandlas av 
kompensationen som benämns arbetsomständigheter och kan vara något som företagets 
ledare anser vara svårt att påverka. Dock visar det sig enligt Fusilier et al. (1986, 150) vara 
av betydelse att ha goda relationer till arbetskollegor då det i deras resultat funnit en positiv 
effekt av detta på individens lycka. Därmed formuleras hypotes H9. 
 
H9: Det finns ett samband mellan arbetsomständigheter och lycka 
 
Den inre kompensationen definierades som belöningar som är relaterade till arbetsuppgiften 
och är självmedlade, exempel på dessa belöningar är möjligheten för individen att utveckla 
sitt lärande inom företaget, vilket är en belöning med hög grad av självbestämmande. Vi 
finner genom Meer & Wielers (2012, s. 363) motiv för att tro att den inre kompensationen 
kan påverka lyckan. Detta baseras på att resultatet av deras studie konstaterar att 
möjligheten till individuell utveckling inom verksamheten och att en högre grad av 
självbestämmande ökar lyckonivån hos en individ. Därmed formuleras hypotes H10.  
 
H10: Det finns ett samband mellan inre kompensation och lycka 
 
Forskare är oeniga angående relationen mellan inkomst och lycka. Neu-Morén & Eriksson-
Lindwall (2013, s. 42) menar att en ökad inkomst inte kommer att bidra till en lyckligare 
individ så länge grundbehoven är uppfyllda. Pouwels et al. (2008, s. 73) menar å andra 
sidan att lyckan kan anses öka med inkomsten. Tvetydighet leder till att vi inte finner 
anledning att tro att det finns något samband mellan inkomst och lycka. Därmed formuleras 
hypotes H11, H12 och H13. 
 
H11: Det finns inget samband mellan yttre kompensation och lycka 
 
H12: Det finns inget samband mellan bonus och lycka 
 
H13: Det finns inget samband mellan provision och lycka 
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Erdogan et al. (2012, s. 1041) och Pouwels et al. (2008, s. 74) beskriver hälsa som en av de 
faktorer som kan påverka den totala upplevelsen av hur lycklig individen anser sig vara. 
Enligt Dolan et al. (2008, s. 100) är både den psykiska och fysiska hälsan starkt korrelerad 
med lycka, varför hypotes H14 formuleras enligt nedan. Hypotes H15 baseras vidare på 
resultat från tidigare forskning som konstaterat att lyckan ökar med ålder (Pouwels et al., 
2008, s. 74).  
 
H14: Det finns ett samband mellan hälsa och lycka 
 
H15: Det finns ett samband mellan ålder och lycka  
 
I resultatet från den studie Meer & Wielers (2013, s. 362) presenterar och genom Pouwels 
et al. (2008, s. 74)’s utökade modell konstateras att arbetstimmarna skulle ha en negativ 
effekt på hur lycklig individen anser sig vara, medan Knabe & Rätzel (2010, s. 78) på sitt 
utökade urval inte finner stöd för det Pouwels et al. (2008, s. 74) tidigare påstått. Enligt 
Knabe & Rätzel (2010, s. 78) har arbetstimmar inledningsvis en positiv effekt på lyckan, 
medan en ytterst liten negativ påverkan kan uppstå om individen redan arbetar ett högt antal 
timmar. Oenighet i tidigare forskning leder till att vi betvivlar sambandet och formulerar 
H16 enligt: 
 
H16: Det finns inget samband mellan arbetstimmar och lycka 
 
 

 
 
Företag i samhället har idag uppmärksammat en ny arbetsform, där heltidsarbete skulle 
innebära en minskning av arbete med två timmar per dag, från 40 till 30 timmars 
arbetsvecka (Lundell, 2015; Brydolf, 2015; Ehrlin, 2015). Verksamheter som använder 
detta arbetssätt menar att tiden på arbetet nyttjas på ett mer effektivt sätt (Lajeunesse, 1999, 
s. 99, 103-104; Sowell, 1965, s. 238). Idag efterfrågas allt mer fritid, vilket kan anses 
grunda i att nyttan av en högre lön är avtagande (Andersson, 2003, s. 310-311; Lajeunesse 
(1999, s. 103-104). Andersson (2003, s. 98) beskriver via inkomsteffekten att en kortare 
arbetsdag skulle prefereras av vissa individer, medan substitutionseffekten är dominerande 
för arbetstagare som hellre skulle erhålla en högre ersättning. 
 
Genom att studera relationen mellan arbetstimmar och fritid, har Devoe et al. (2010, s. 633) 
funnit bevis för att de som arbetar ett högre antal timmar skulle föredra att korta ned deras 
arbetsdag. Trenden att införa en kortare arbetsdag med oförändrad lön, att efterfrågan för 
fritid ökar, samt resultatet Devoe et al. (2010, s. 633) funnit i deras studie, för oss till 
formuleringen av hypotes H17. Något som vi även anser borde vara av betydelse för om 
individen kommer att föredra högre ersättning eller kortare arbetsdag är vidare 
tillfredsställelsen med tiden som ägnas fritid, varför hypotes H18 formuleras.  
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H17: Individer som arbetar 8-12h per dag föredrar en kortare arbetsdag med oförändrad 
lön i en högre utsträckning än de som arbetar 6h per dag 
 
H18: Individer som anser att de har tillräckligt med fritid föredrar högre lön givet 
oförändrad arbetstid i en högre utsträckning än de som inte anser sig ha tillräckligt med 
fritid 
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4. PRAKTISK METOD 
Den praktiska metoden ämnar 
upplysa om den metod som använts 
för att genomföra studien och 
presenterar även det urval och det 
bortfall som fastställts. Vidare 
beskrivs hur den kvantitativa enkäten 
konstruerats och inom avsnittet 
datainsamling redogörs för det 
tillvägagångssätt som använts för att 
nå våra data. Databearbetning 
förklarar de program som använts 
för att utföra statistiska tester, medan 
statistisk metod redovisar förfarandet 
med skapandet av våra beroende och 
förklarande variabler. En närmare 
presentation av samtliga variabler 
klargörs i nästkommande avsnitt, 
innan genomgången av de multipla 
regressionsanalyser och chi2-test 
redovisas. Avslutningsvis kritiseras 
de metodval som vidtagits. 
    

 
4.1 Undersökningsmetod     
 
4.1.1 Forskningsstrategi 
Genom en deduktiv ansats, där avseendet är att pröva de teorier som framställts, kommer vi 
genom vår positivistiska kunskapssyn och en objektivistiska ansats att genomföra en 
kvantitativ undersökning (Bryman, 2011, s. 40). Dessa utgångspunkter är specifika för just 
den kvantitativa forskningsstrategin, medan den kvalitativa forskningsstrategin länge 
beskrivits som motsatsen. Valet att använda en kvantitativ forskningsstrategi motiveras 
vidare av att undersökningen avser att samla in och statistiskt mäta data, istället för en 
kvalitativ insamling av ord (Jacobsen, 2002, s. 138).  
 
4.1.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är enligt Bryman (2011, s. 48) det som bestämmer de avgränsningar som 
förekommer vid insamling och analys av data. Sammansättningen av den design som 
används kommer att guida oss i den forskningsmetod som ligger till grund för hur resultatet 
senare kommer att behandlas (Bryman, 2011, s. 48). Den valda designen kommer bland 
annat att bestämma utrymmet för att senare kunna ge en rättvis bild och se samband i 
resultatet mellan olika faktorer. Beroende på vilken design som används kommer data ha 
olika möjlighet att tillmötesgå kriterier för dess kvalitet (Bryman, 2011, s. 48). 
 
Bryman (2011, s. 53-54) beskriver ett antal olika typer av forskningsdesign. Experimentell 
design kan anses vara ett av det mindre vanliga tillvägagångssättet som tilldelar studien hög 

Figur 9. Disposition över praktisk metod. 
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intern validitet, vilket behandlar det kausala förhållandet mellan variabler (Bryman, 2011, 
s. 50-51). Den klassiska experimentella designen innebär att en experimentell grupp och en 
kontrollgrupp används. Den experimentella gruppen utsätts för den oberoende variabeln 
under en tid för att sedan utläsa om beroende variabeln förändras med experimentet och i 
jämförelse till kontrollgruppen (Bryman, 2011, s. 54-55). Det finns inte möjlighet till att 
tvinga företag att implementera en tillfällig kompensation de inte vanligtvis erbjuder, vilket 
gör att denna design inte faller sig lämpad för vår studie.  
 
Longitudinell design är enligt Bryman (2011, s. 69) ett mindre vanligt förekommande 
tillvägagångssätt då den är tämligen resurskrävande. Den longitudinella designen har en 
jämförande aspekt då undersökningen sker vid minst två tillfällen och därmed kan nå 
säkrare kausala samband (Bryman, 2011, s. 69). Då studien inte jämförs över tid kom denna 
design inte att vara passande för undersökningen.  
 
En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid ett och samma tillfälle från flera olika fall 
för att söka nå samband mellan kvantitativ data och olika faktorer (Bryman, 2011, s. 64). 
Genom denna design syftar forskare nå variation, vilket gör att fler än ett fall måste 
studeras. Vår undersökning är genomförd på 12 olika företag med 129 skilda individer, 
vilket är ett starkt tecken på variation. En tvärsnittsdesign skiljer sig enligt Bryman (2011, 
s. 64) från den experimentella då undersökningen genomförs vid ett tillfälle och inte ämnar 
mäta en förändring. Då våra data samlats in under ett tidsspann av två veckor, anser vi att 
det faller innanför ramen för att vara under samma tidpunkt. Insamlad data måste vidare 
vara kvantifierbar, dvs. mätbar i siffror (Bryman, 2011, s. 64). Samtliga påståenden har 
mätts via kvantitativa och kvalitativa svarsalternativ, varför kriteriet kan anses vara 
uppfyllt.  
 
Sambandet mellan orsak och verkan kan enligt Bryman (2011, s. 64) bli diffus då studien 
såsom denna görs vid ett enda tillfälle. Slutsatser om kausala samband når inte samma 
tillförlitlighet som vid den experimentella studien som har ett jämförande perspektiv över 
både tid och mellan grupper. Detta leder till att studien inte når en fullt lika hög intern 
validitet som vid användningen av den experimentella designen (Bryman, 2011, s. 64). 
 
4.1.3 Forskningsmetod 
Survey är en slags tvärsnittsdesign där Bryman (2011, s. 63) beskriver avgränsningarna 
som något tydligare. Forskare som använder sig av denna typ av design brukar enkäter eller 
strukturerade intervjuer som metod (Bryman, 2011, s. 63). Forskningsmetod beskrivs 
vidare som det praktiska tillvägagångssättet för att samla in data (Bryman, 2011, s. 48). Vår 
kvantitativa undersökning kommer att genomföras med hjälp av att frivilliga tillfrågade 
respondenter inom IT-branschen besvarar en egenkonstruerad enkät. Med denna motivering 
är därför en tvärsnittsdesign med inriktning mot survey den mest lämpade för studien. 
Enkätens uppbyggnad och struktur är något som beskrivs mer ingående senare i kapitlet. 
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4.2 Urval 
 
Det är omöjligt att göra ett stickprov som visar ett helt sanningsenligt resultat av den totala 
populationen, men för att komma så nära ett representativt urval som möjligt kan en metod 
som enligt Jacobsen (2002, s. 340-342) kallas för sannolikhetsurval användas. För att 
möjliggöra detta krävs tillgång till en lista med siffror som motsvarar varje individ inom 
populationen och sedan dras ett slumpmässigt stickprov. Dessa listor kan konstrueras 
exempelvis genom alfabetisk ordning av efternamn. De slumpmässiga metoderna kan 
betraktas som väldigt arbetsamma (Jacobsen, 2002, s. 340-342) 
 
Det finns ett antal olika icke-sannolikhetsurval, däribland kvoturval och 
bekvämlighetsurval. Dessa urvalsmetoder ger inte en rättvis bild av den totala populationen 
(Jacobsen, 2002, s. 350-352). Vi har ämnat göra en totalundersökning av populationen, 
vilket i vårt fall skulle ha inneburit att vi låtit samtliga arbetstagare inom IT-branschen i 
Örnsköldsvik fått möjlighet att besvara enkäten (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Detta av 
anledning att bidra med en mer rättvisande bild av den teoretiska populationen (Jacobsen, 
2002, s. 331). Bristen på tillgänglighet av fullständigt register leder oss till att göra ett 
bekvämlighetsurval. Metoden innebär att vi i undersökningen väljer de företag i den 
teoretiska populationen som finns tillgängliga i registret och enligt muntlig information 
som senare beskrivs i kapitlet (Bryman, 2011, s. 194). Detta är ett tids- och 
kostnadseffektivt tillvägagångssätt. Risker med urvalsmetoden kan vara svårigheten att ge 
en rättvisande bild av den totala populationen eftersom att den inte betraktas som helt 
slumpmässigt riktig (Jacobsen, 2002, s. 350-351).  
 
Ett omskrivet ämne inom arbetstagarens motivation är huruvida motivationen påverkas av 
antalet arbetade timmar. I Örnsköldsviks kommun finns ett aktiebolag som använder sig av 
sex timmars arbetsdag. Företaget verkar inom IT- och marknadsföringsbranschen, vilket 
påverkade urvalet i studien. För att studien skulle bli trovärdig, mer fullständig och 
inkludera en jämförande aspekt, kom företag som verkade inom denna bransch att bli den 
teoretiska populationen. Anledningen till att studien avgränsats geografiskt till lokala 
företag är för att nå personlig kontakt med företagen och därigenom söka minimera 
bortfallet i studien (Jacobsen, 2002, s. 338).  
 
För att nå företag som verkar inom IT-branschen i Örnsköldsviks kommun användes “Lilla 
gula”, ett företagsregister som skapats av en lokal tidning (Webben 7, u.å.). Här påstås 
samtliga företag inom Örnsköldsviks kommun vara registrerade, där företagen är uppdelade 
efter den bransch de verkar inom. De branscher vi valde att undersöka utifrån detta 
företagsregister var webbdesign, datakommunikation, IT och datasäkerhet, datakonsulter 
och internet. Till en början kontaktades företag inom IT och datasäkerhet, datakonsulter och 
datakommunikation. Med ambitionen att nå åtminstone 120 besvarade enkäter kom insikten 
om att urvalet skulle behöva utvidgas för att nå ett tillfredsställande antal respondenter. 
Kriterierna för den utökade undersökningsgruppen var att dator delvis skulle inkluderas 
som ett verktyg i arbetet, samt att arbetet åtminstone delvis kulle bestå av att arbeta på 
kontor. Detta för att nå arbetstagare med liknande förutsättningar gällande arbetsmiljö inom 
urvalsgruppen. De utökade branscherna fastställdes till webbdesign och internet, då företag 
verksamma inom dessa branscher bäst bemötte det kriterium som fastställts.  
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Brister upptäcktes i registret via kontakt med en bekant inom branschen, då denne hade 
vetskap om ett ytterligare företag som är verksam inom branschen i Örnskökdsvik men inte 
fanns registrerad i företagsregistret, ”Lilla gula”. Registret kompletterades av denna 
anledning med företag den bekanta hade kännedom om.  
 
Urvalet specificerades senare till aktiebolag, då vi anser oss bidra med mer värdefull 
information om målpopulationen består av samma företagsform. Företagens storlek kom 
även att tas i beaktande, vilket baserades på antalet anställda. Då endast enkätsvar från 
arbetstagarna var av väsentlighet och inte chefen inom företaget, fastställdes ett krav på 
minst fyra arbetstagare, exkluderat chef. Motiveringen till denna begränsning var ett 
antagande från oss om att arbetsförutsättningar för medarbetarna skulle skilja om mindre 
företag inkluderades i undersökningen. Studien avgränsades vidare till att utesluta 
familjeföretag, vilket vi ansåg skulle kunna påverka till ett snedvridet resultat. Både 
begränsningen av företag med sammanlagt mindre än 4 arbetstagare och familjeföretag ses 
som ett medvetet bortfall (Jacobsen, 2002, s. 336).  
 
 
4.3 Bortfall 
 
Då alla arbetstagare inte fann anledning att avsätta tid eller inte fanns tillgängliga på 
arbetsplatsen uppstod ett individuellt bortfall i studien (Bryman, 2011, s. 191-193). I tabell 
2 nedan redovisas antalet respondenter och andelen deltagare för de enskilda företagen, 
samt den totala andelen medverkande i studien.  
 

Tabell 2. Antal respondenter och svarsprocent i vår studie. 

 
 
Bortfall bör enligt Wallén (1993, s. 57) och Bryman (2011, s. 231) inte vara för stort, då det 
ökar risken för missvisande resultat.  Jacobsen (2002, s. 362) redogör för en riktlinje där en 
svarsandel på över 50 % klassas som användbart, över 60 % som bra och över 70 % ses 
som mycket bra. Vår totala svarsandel uppgår till 60,56 % och kan därmed bedömas som 
en bra svarsprocent.  
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Participatoriska bortfall uppstår när arbetstagarna missar, inte kan ta ställning till eller 
väljer att avstå från att besvara enstaka frågor (Jacobsen, 2002, s. 356-357). Detta uppstod 
vid nästintill samtliga påståenden i enkäten. Antalet som deltagit vid varje påstående finner 
ni i Appendix 1 och Appendix 2. Den sista sidan i enkäten påverkade bortfallet i vår studie i 
en hög utsträckning då individer missade eller inte hade tid att besvara denna del. Avsnittet 
på den avslutande sidan var inte direkt relaterat till arbetet och kan därmed anses vara 
privat, vilket kan ha lett till att alla inte sett relevans i att besvara dessa påståenden och 
avsiktligen valt att avstå.  
 

 
Figur 10. Bortfall fråga 26. 

Ytterligare ett bortfall uppstod vid fråga 26 där svarsalternativet “inte förändra något” inte 
bidrar med den information vi är intresserad av att undersöka (se figur 10). Ett 
participatoriskt bortfall uppgick till 14 %.  
 
Ett bortfall på 13 individer uppstod även vid frågan om hur många arbetstimmar 
individerna arbetade per dag. Här tog vi medvetet undan individer som uppgav att de 
arbetade sex timmar, men inte arbetar på företaget som tillämpar arbetsformen med kortare 
arbetsdag. Det medvetna bortfallet har vidtagits för att undvika att erhålla ett snedvridet 
resultat vid test av hypotes H17. Detta eftersom att studien delvis ämnar undersöka om de 
som arbetar åtta till tolv timmar per dag i en högre utsträckning skulle föredra att korta ned 
arbetsdagen med oförändrad lön i jämförelse till de som redan arbetar i enlighet med 
arbetsformen med kortare arbetsdag.  
 
 
4.4 Enkätkonstruktion 
 
Med vår deduktiva ansats har information samlats in från urvalet genom en kvantitativ 
metod. Syftet med en kvantitativ metod är att skapa standardiserade frågor och svar som 
kan analyseras utan subjektiva värderingar (Jacobsen, 2002, s. 281). För att undvika detta 
används ett frågeformulär med givna svarsalternativ. Detta innebär att respondenterna 
endast kan besvara frågorna genom att ringa in eller kryssa i det alternativ som bäst 
stämmer överens med deras åsikt (Jacobsen, 2002, s. 281-282). Ambitionen är att genom 
samma svarsalternativ och ordningsföljd av de frågor som används nå en högt 
standardiserad och strukturerad enkät (Patel & Davidson, 2011, s. 75-76). Vidare används 
en horisontell riktning på svarsalternativens struktur för att hålla enkäten kort och koncist. 
För att särskilja svarsalternativen från varandra används ett långt avstånd för att minimera 
risken att kryssa i fel ruta (Bryman, 2011, s. 234). 
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Enkätfrågorna är grundade på den teoretiska referensram som beskrivs i kapitel tre, detta 
för att nå hög återkoppling till redan existerande teorier. Ett annat hjälpmedel som varit av 
bidrag för att utforma enkäten är information från databasen British Household Panel 
Survey (BHPS), vilka tidigare gjort en enkätbaserad undersökning angående belöning, 
hälsa och lycka (ISER, 2010). Genom en hög strävan om att vara objektiv vid utformandet 
av enkätfrågor har ambitionen varit att söka minimera risken för att missleda 
respondenterna (Jacobsen, 2002, s. 304). 

För att kontrollera om enkäten var tydlig genomfördes en pilotstudie på sex randomiserat 
inhämtade respondenter som bestod av kvinnor och män i olika åldrar (Ejlertsson, 2014, s. 
89-90). Dessa individer ingick inte i den undersökningsgrupp som senare skulle delta i 
studien. Jacobsen (2002, s. 309) och Ejlertsson (2014, s. 90) menar att en pilotstudie kan ha 
stor inverkan på det slutgiltiga resultatet och bortfallet av frågor. Syftet var att kontrollera 
att respondenterna inte skulle missuppfatta något påstående eller anse att det fanns brister i 
de tillhörande svarsalternativen. Genom att ta hänsyn till den kritik testpersonerna 
presenterade, kunde påståenden tydliggöras och svarsalternativ utökas eller utvecklas vid 
behov. 
 
Enkäten utformades med en inledande information med en presentation av oss som forskare 
och anledning till varför intresse fanns för just de respondenter som tillbads att besvara 
enkäten. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 74) är det viktigt att klargöra varför det är 
viktigt att besvara enkäten och informera om att varje enskild individ bidrar till 
undersökningen för att motivera respondenten till att delta. Att vi informerade om detta kan 
ha haft en positiv inverkan på vår presenterade svarsfrekvens. De inledande frågorna i 
enkäten bestod av ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder, civilstatus och antal inneboende 
barn. Dessa frågor utformades till kryssfrågor för att göra dem mätbara och lätta att 
använda vid databearbetningen, se figur 11 (Ejlertsson, 2014, s. 86; Jacobsen, 2002, s. 281). 
 
 

  
Figur 11. Bakgrundsvariabler. 

 
Enkäten delades därefter upp i tre skilda avsnitt eftersom våra påståenden behandlar olika 
områden, vilket Trost (2012, s. 91) rekommenderar. Den första delen behandlade 
påståenden relaterade till arbetsmiljö och arbetsrelaterade möjligheter, därefter 
arbetstimmar och belöning och avslutningsvis frågor tillhörande hem och fritid. I dessa tre 
delar skapades delvis frågor med flera svarsalternativ och även graderingsfrågor, se figur 
12 och 13 (Patel & Davidson, 2011, s. 80). Varje del inleddes med en förklarande text om 
att endast ett svarsalternativ skulle väljas (Bryman, 2011, s. 236). Även när svarsalternativ 
övergick från att besvaras med ett kryss till att de istället skulle ringas in användes den 
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förklarande texten. Nackdelen med detta är att enkätens längd utökas och respondenten kan 
uppleva det som ansträngande. Tydlighet har i avseendet haft en högre väsentlighet.  
 
 

 
Figur 12. Exempel på fråga med flera svarsalternativ. 

      
Graderingsfrågorna utformades till påståenden med tillhörande likertskala där 
respondenterna skulle ringa in den grad de ansåg sig hålla med påståendet (Bryman, 2011, 
s. 235). Graderingen på likertskalan bestod av numrering från 1 till 10, vilket var ett 
medvetet val för att kringgå den så kallade centraltendensen. Detta innebär att 
respondenterna i många fall väljer att markera graderingens mittpunkt som svar (Patel & 
Davidson, 2011, s. 81).  
 

 
Figur 13. Exempel på graderingsfråga med tillhörande likertskala. 

 
Den fullständiga enkäten finner ni i Appendix 3.  
  
 
4.5 Datainsamling 
 
Då personligt bemötande och möjligheten att presentera oss ansågs mer tilltalande, kom 
valet att nå kontakt med de utvalda företagen genom ett besök. Detta för att skapa en 
tillförlitlighet i de delgivna svaren och för att möjliggöra en högre svarsfrekvens. Då 
studien syftar att ge chefer värdefull information om deras anställda var det dessa vi 
ämnade möta. Trost (2012, s. 10) menar att chefer som ställer sig positiv till 
undersökningen kan påverka deltagandet av studien i en fördelaktig riktning.  
 
Med en kort beskrivning om vilka vi var och en presentation av undersökningen 
uppmuntrade de allra flesta chefer studiens genomförande. Hos många företag kunde 
enkäten delas ut i samband med första mötet, medan en del företag erhöll en ansvarig 
person som senare skulle informera de anställda. Med anställda avses samtliga verksamma 
inom IT i företaget, exklusive chef. Då delar av de undersökta företagen är konsultfirmor 
fanns inte möjlighet att komma i kontakt med samtliga medarbetare. Konsulter finns inte 
alltid tillgängliga på det hemmahörande kontoret då dessa ofta är uthyrda och har sin 
preliminära arbetsplats hos kund. Detta kommer att vara en bidragande faktor i bortfallet av 
studien. För att ta hänsyn till detta, sjukfrånvaro och annan frånvaro lämnades enkäterna för 
att samlas in omkring två veckor senare. Hoppet var att detta skulle öka antalet 
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respondenter, dock finns en medvetenhet om att enkäten under denna tid kunnat komma på 
villovägar eller glömts bort. Att fysiskt närvara är alltid mer tillförlitligt för att nå en hög 
svarsfrekvens, deltagandet är dock helt frivilligt och vi kan inte heller kräva att arbete läggs 
åt sidan. Något som skulle utvecklats tidigare under forskningsprocessen är den 
webbaserade enkät som utformades på begäran av ett av de senare företagen som besöktes. 
Tre av de tolv företagen fick möjligheten att besvara denna nätbaserade enkät. Anledningen 
till att inte fler företag fick tillfälle att delta via webben var att enkäten konstruerades i ett 
sent skede, då vissa företag redan delgivits en enkät i pappersform. Två av de tillfrågade 
företagen valde att delta via nätet. Hade denna variant av enkät skapats tidigare, skulle det 
möjliggjort för fler deltagande respondenter inom framförallt konsultföretag. Vid 
utformandet av den webbaserade enkäten fanns möjlighet att göra frågor tvingande för att 
gå vidare till nästkommande fråga. Detta undveks genomgående för att hålla ett frivilligt 
deltagande i studien, även om det möjligen hade varit till vår fördel att göra frågor 
obligatoriska. 
 
Tidsspannet mellan utdelning och insamling av enkäter uppgick till två veckor. Inom vissa 
företag bestod respondenterna av en låg andel av de totala arbetstagarna på arbetsplatsen. 
Även om deltagandet är ytterst frivilligt såg vi, tillsammans med chefen anledning till att 
låta respondenterna få ytterligare ett antal dagar till att överväga att respondera. Detta 
eftersom att resultatet av studien blir mer rättvist och användbart för chefen inom 
respektive företag om andelen deltagare är högt. Att lämna påminnelser är även något Trost 
(2012, s. 120-121) rekommenderar för att erhålla en hög svarsfrekvens. Vid återbesöket tog 
vi kontakt med chefen inom verksamheten för att nå kontaktuppgifter i form av e-post. 
Detta för att vid färdigställandet av examensarbete ha möjlighet till att delge resultatet av 
studien. 
 
 
4.6 Databearbetning 
 
För bearbetningen av data användes IBM SPSS. Den ena av oss ansvarade för inmatning av 
data, medan den andra återgav koder för respektive svarsalternativ, vilket bidrog till 
effektivitet i processen. Inledningsvis användes Microsoft Excel för att avkoda samtliga 
enkäter, där varje siffra i likertskalan erhöll motsvarande kod. Detta av anledning att ha 
möjlighet att senare på ett mindre komplicerat sätt kunna byta värden och slå samman 
svarsalternativ vid behov. De svar som inkluderade ord istället för siffror kom att anta 
värden från noll till två, vid exempelvis tre olika svarsalternativ. För att minska risken för 
fel vid inmatningen kom ett antal enkäter att läsas in på nytt för att säkerställa rätt 
avkodning.  
 
Vid bearbetningen kom insikten av att ett antal påståenden innefattade svarsalternativ som 
inte skulle tillföra bidragande information till studien, vilket resulterade i en 
sammanslagning av alternativ. Nedan redovisas de påståenden vars svarsalternativ 
sammanslagits. Svarsalternativen som markerats med en streckad linje visar de ihopslagna 
alternativen, se tabell 3.   
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Tabell 3. Ihopslagna svarsalternativ. 

 
 
4.7 Statistisk metod 
 
Fyra av de variabler som ingår i studien mäts genom mer än ett påstående från enkäten. 
Första steget i förfarandet blev således sätta samman de komponenter (påståenden) som 
tillsammans skulle skapa variablerna arbetsmotivation, arbetsomständigheter, inre och yttre 
kompensation. Genom användning av cronbach’s alpha testades sedan variablernas 
reliabilitet. Med variabelns interna reliabilitet menas hur väl de sammansatta 
komponenterna samkorrelerar (Pallant, 2005, s. 90). Gränsvärdet för cronbach’s alpha är i 
normalfallet 0.7, men om antalet komponenter i variabeln understiger tio stycken förklarar 
Pallant (2005, s. 90) och Ejlertsson (2014, s. 98) att detta mått inte alltid ger ett rättvisande 
resultat. Samtliga sammansatta variabler består av färre komponenter än rekommenderat, 
varför tillhörande resultat från cronbach’s alpha bör tolkas med försiktighet (Pallant, 2005, 
s. 90).  
 
 
4.8 Beroende variabler 
 
I detta avsnitt presenteras de beroende variabler som behandlas i studien. För varje 
beroende variabel redovisas de använda teorier som ligger till grund för de påståenden 
som använts för att mäta variabeln. Vidare presenteras värdet på cronbach’s alpha för att 
redovisa den sammansatta variabelns interna reliabilitet. 
 
 
4.8.1 W-SDI 
För att mäta den totala motivationen skapade vi likt Tremblay et al. (2009, s. 216) ett 
motivationsindex som är baserad på SDT:s definitioner av amotivation, extern-, 
introjekterad-, identifierad- och integrerad reglering samt inre motivation. De påståenden 
tillhörande enkäten som representerar varje del av arbetsmotivationen utgick främst från 
förstahandsreferensens definitioner (Deci & Ryan, 2002, 56-62). Hänsyn har även tagits till 
de påståenden Tremblay et al. (2009, s. 226) tilldelat varje komponent, om än inte i lika stor 
utsträckning. I tabell 4 redovisas huvuddrag av Deci & Ryans (2002, 56-62) förklaringar till 
varje motivation, vilka påståenden Tremblay et al. (2009, s. 226) använt för att skapa W-
SDI, respektive de påståenden vi använt för att skapa vårt motivationsindex (W-SDI). 



 
 

40 

 

 
Tabell 4. Tillvägagångssätt för att skapa frågor till W-SDI. 

 
 
Svaren från påståendet tillhörande varje komponent multipliceras med en förutbestämd 
multiplikator grundad på graden av självbestämmande, se figur 14. För komponenten 
“Amotivation” används två påståenden, vilket innebär att svaren från varje påstående slås 
samman och delas på två för att nå ett medelvärde. Därefter multipliceras komponenten 
med det bestämda värdet.  
 

 
Figur 14. Uträkning W-SDI. Källa: Tremblay et al. (2009, s. 216). 
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Cronbach’s alpha vid sammanslagningen av komponenterna i modellen uppgår till 0,493. 
Detta värde understiger gränsvärdet på 0.7, men då de inkluderade variablerna understiger 
riktvärdet på tio variabler, bör detta enligt Pallant (2005, s. 90) tolkas med försiktighet. Vi 
kommer ha detta i åtanke vid bearbetning av analys. 
 
4.8.2 LYCKA 
Individens upplevda lycka mäts genom påståendet “Jag upplever mig vara väldigt lycklig 
med mitt liv i sin helhet just nu” och är baserad på en fråga Pouwels et al. (2008, s. 
73) använt i sin studie. Variabeln kan anta värden mellan 1-10.  
 
Pouwels et al. (2008, s. 73) har genom svarsalternativ i likertskala mätt lycka med frågan:  
"How satisfied are you at present with your life, all things considered?" 
 
 
4.9 Oberoende variabler 
 
Detta delkapitel presenterar de oberoende variabler som används i studien. Inledningsvis 
presenteras de teorier som ligger till grund för de påståenden som bildats för att mäta 
respektive variabel. Avslutningsvis presenteras värdet på cronbach’s alpha för att ge en 
uppfattning om hur lämpliga komponenterna är att slå samman till en variabel.  
 
4.9.1 INKOMP 
Den oberoende variabeln INKOMP förklarar den inre kompensationen och är till stora delar 
baserad på den uppdelning Deci (1972, s. 217) gör av inre och yttre kompensation, vilket 
grundar på medlaren av belöningen. Den inre kompensationen är självmedlad och 
härstammar även direkt från arbetsuppgiften, vilket stöds av det resultat Kanungo & 
Hartwick (1987, s. 764) delger från deras studie. Variabeln inkluderar påståendena “Jag 
stimuleras väl av mina arbetsuppgifter” (påstående 3), “jag uppfattar att jag har stor 
möjlighet till inflytande/tillåts ha åsikter om verksamheten” (påstående 7), “Mina chanser 
till att utveckla mitt lärande inom företaget är stora” (påstående 9) och “Jag anser mig 
väldigt betydelsefull för verksamheten” (påstående 13). Poängen tillhörande varje 
påstående har slagits samman och delats på antalet påståenden för att nå ett medelvärde 
som skapar variabeln INKOMP. 
 
Cronbach’s alpha för variabeln uppgår till 0,774. Detta överstiger gränsvärdet på 0,7 och 
komponenterna i variabeln kan därför anses samvariera och är lämpliga att slå samman.  
 
4.9.2 YTKOMP 
Den oberoende variabeln YTKOMP förklarar individens yttre kompensation och är likt 
variabeln INKOMP baserad på Deci (1972, s. 217) och Kanungo & Hartwick (1987, s. 764) 
uppdelning av inre och yttre kompensation. Den yttre kompensationen medlas av annan och 
är direkt relaterad till arbetsuppgiften. Frågorna som inkluderas i denna variabel är “Jag 
upplever att jag har stort ansvar inom verksamheten” (påstående 8), “Det finns goda 
möjligheter till att avancera till högre position inom företaget” (påstående 11), “Jag får ofta 
beröm när jag anser mig presterat bra” (påstående 29) och “Jag upplever min totala lön som 
väldigt rättvis i relation till mina arbetsuppgifter” (påstående 30). Poängen som delges från 
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varje påstående har slagits samman och delats på fyra för att bilda ett medelvärde som 
skapar den sammansatta variabeln YTKOMP.   
 
Cronbach’s alpha i variabeln är 0,509. Detta understiger gränsvärdet på 0,7. Med tanke på 
att komponenterna i variabeln är få ska dock detta realibilitetsmått analyseras med 
försiktighet.  
 
4.9.3 AO 
AO motsvarar kompensationen arbetsomständigheter. Anledningen till att en ytterligare 
variabel skapats för kompensation utöver inre och yttre är att belöningar som inkluderas i 
denna variabel har en diffus relation till dess medlare. För kompensationer som behandlas 
av AO finner vi även svårighet att bestämma dess relation till arbetsuppgift. Denna variabel 
är inte grundad på någon tidigare forskning, utan är en variabel vi av ovanstående 
anledning valt att sätta samman. Arbetsomständigheter består av belöningar som 
härstammar från sociala relationer på arbetet och hur arbetsmiljön upplevs. I denna variabel 
inkluderas frågorna “Jag uppfattar stämningen på arbetet som väldigt positiv” (påstående 
1), “Jag uppfattar mig som en del av laget på arbetet” (påstående 2), “Jag anser att mina 
arbetskamrater respekterar mig väl” (påstående 5), “Mina kollegor vet mycket om mina 
intressen” (påstående 6), “Arbetsmiljön är väldigt bra på mitt arbete” (påstående 14) och 
“Jag upplever säkerheten på arbetsplatsen som väldigt bra” (påstående 17). Poängen är 
summerade och delade på antalet påståenden för att nå ett medelvärde och bilda den 
sammansatta variabeln AO.  
 
Cronbach’s alpha för variabeln konstateras till 0,824. Detta överstiger gränsvärdet på 0,7 
och komponenterna kan därför anses lämpliga att tillsammans bilda en variabel.  
 
4.9.4 BONUS 
Den kvalitativa variabeln BONUS är baserad på påståendet “Jag får bonus över min grund- 
eller garantilön” (påstående 23). Variabeln kan anta två värden, 0 eller 1. En individ 
tilldelas värdet 0 om den inte erhåller bonus och 1 om den tilldelas bonus. Påståendet 
baseras på en liknande fråga med kvalitativa svarsalternativ som inkluderas i databasen 
British Household Panel Survey (BHPS):  
 
“In the last 12 months have you received any bonuses such as a christmas or quarterly 
bonus, profit-related pay or profit sharing bonus, or an occasional commission?” (ISER, 
2010)  
 
4.9.5 PROVISION 
PROVISION är en av de ytterligare kvalitativa variabler som utgår från påståendet “Min 
lön är provisionsbaserad” (påstående 20). Variabeln kan anta två värden, 0 eller 1. En 0:a 
tilldelas individer som inte har en provisionsbaserad lön och de individer som åtminstone 
till viss del har en provisionsbaserad lön tilldelas en 1:a. Även detta påstående stöds av en 
liknande fråga som inkluderas i databasen British Household Panel Survey (BHPS): 
 
“Does your pay include performance related pay?” (ISER, 2010) 
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4.9.6 HÄLSA 
Variabeln HÄLSA är kvantitativ och består av påståendet “Det senaste året har min hälsa 
varit bra i jämförelse med andra individer i min egen ålder” (påstående 39). Påståendet 
baseras på en liknande fråga som inkluderas i databasen British Household Panel Survey 
(BHPS). Fem olika svarsalternativ tillhörde frågan där alternativen fick rangordnas 1-5.   
 
“Compared to people in your own age, would you say that your health as whole has been 
…” (ISER, 2010) 
 
4.9.7 ÅLDER 
Variabeln ÅLDER kan erhålla tre olika värden. Första gruppen är individer i åldrarna 18-30 
år, den andra gruppen består av individer mellan 31-43 år, medan den tredje gruppen är 
individer från 44 år och äldre. Variabeln är kvalitativ, vilket motiverade oss att skapa två 
dummyvariabler av komponenten ÅLDER.  
 
Individer i åldrarna 18-30 år bestämdes till referensgrupp. De resterande två grupperingarna 
skapades till dummyvariabler och benämns dummy!"!!"å!,  och dummy!!å!→. 
 
4.9.8 !"##$!!!"# 
dummy!!!"# kan anta två olika värden. Individer som tilldelas en 0:a arbetar sex timmar 
per dag, vilka är de som infört den nya arbetsformen med kortare arbetsdag, medan 
individer som har en arbetstid på åtta till tolv timmar erhåller en 1:a.  
 
 
4.10 Multipel regressionsanalys 
 
Nästa steg i vår statistiska metod var att skapa deskriptiv statistik för att senare analysera 
sambandet mellan minst två variabler genom regressionsanalys. Då vår teoretiska 
referensram indikerar på att en ensam förklarande variabel inte kan beskriva den totala 
variansen i beroende variabeln används multipel regressionsanalys (Befring, 1994, s. 142). 
Detta statistiska verktyg hjälper forskaren att särskilja på effekterna från de oberoende 
variablerna på beroende variabeln genom att de övriga variablerna hålls konstant (Pallant, 
2005, s. 140). Enligt Pallant (2005, s 140) är en förutsättning för att denna metod ska vara 
lämplig att använda att beroende variabeln kan mätas via intervallskala eller är en 
kontinuerlig variabel. En kontinuerlig variabel beskriver Befring (1994, s. 47) vara en 
variabel som kan anta värden mellan en bestämd minimi- och maximinivå som forskarna 
själva bestämt. Då likertskalorna kan anta värden mellan 1-10 anser vi denna metod vara 
lämplig att använda. 
 
Vid skapandet av multipla regressionsanalyser är det viktigt att kontrollera för att ingen 
multikollinearitet finns i modellen (Pallant, 2005, s. 142-143). Detta uppstår enligt Pallant 
(2005, s. 150) när de oberoende variablerna har en parvis korrelation som överstiger 0,7. Vi 
upprättade av denna anledning en korrelationsmatris och upptäckte risk för 
multikollinearitet mellan variablerna INKOMP och AO, samt INKOMP och YTKOMP. 
Detta tyder på att dessa variabler inte är lämpliga att använda i samma modell, varför två 
skilda modeller utformades. En närmare förklaring kommer senare i detta kapitel. Vi 
kontrollerade vidare att VIF-värden vid de multipla regressionsanalyserna inte var 
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otillfredsställande höga för att försäkra oss om att multikollinearitet exkluderats från 
modellerna. Ett VIF-värde på över 10 ses enligt Pallant (2005, s. 150) som en för hög 
korrelation mellan de oberoende variablerna. Det högsta VIF-värdet i våra multipla 
regressionsanalyser uppvisade ett värde på 1,926, risken för multikollinearitet kunde 
därmed anses vara eliminerad.  
 
Vidare kontrollerade vi att variablerna i modellen var normalfördelade, vilket är ett 
antagande i den multipla regressionsanalysen (Pallant, 2005, s. 143). Alla variabler i 
modellen är normalfördelade, med undantag för INKOMP och LYCKA. Enligt Pallant 
(2005, s. 58) är det vanligt att en normalfördelning inte kan utläsas, varför vi inte väljer att 
vidta några åtgärder.   
 
4.10.1 Utgångspunkt multipel regression 
Grundmodellen som används för att utforma våra multipla regressionsanalyser presenteras 
nedan:  
 

 
Figur 15. Multipel linjär regression. Källa: Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 277). 

Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 277) beskriver att Y! förklaras med de oberoende 
variablerna X!, X!, X! samt ett restled som definieras ε!. r är skillnaden som uppstår när X! 
förändras med en enhet samtidigt som resterande enheterna hålls konstanta. ε! är de 
resterande variablerna som förklarar variansen i Y!, men som inte finns i modellen.  
 
4.10.2 Grundmodell och utökad modell W-SDI 
De multipla regressioner som återfinns i figur 16 och 17 används för att besvara hypotes H1 
till H8. För att studera sambandet mellan individens motivation och företagets 
kompensation tillämpades följande modeller:  
 
 

 
Figur 16. De två grundmodellerna för motivation. 

 
Den utökade modellen inkluderar utöver den grundläggande modellens variabler även 
HÄLSA, dummy!"!!"å!, dummy!!å!→ och dummy!!!"#. 
 
 

 
Figur 17. De två utökade modellerna för motivation. 
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4.10.3 Grundmodell och utökad modell LYCKA 
Med hjälp av grundmodellen och den utökade modellen tillhörande beroende variabeln 
LYCKA kan hypoteserna H9 till H16 testas (se figur 18 och 19).  
 

 
 

Figur 18. De två grundmodellerna för lycka 

 
Den utökade modellen för lycka redovisas i figur 19: 
 

 
Figur 19. De två utökade modellerna för lycka. 

 
 
4.11 Chi2-test 
 
Chi2-test mäter skillnaden mellan de förväntande och observerade värdena och är en 
användbar metod när syftet är att mäta relationen mellan två kategoriska variabler 
(Dahmström, 2011, s. 241; Pallant, 2005, s. 287; Rudberg, 1993, s. 193-194). Testet 
används för att möjliggöra verifiering eller förkastning av hypotes H17 och H18. Syftet är 
att mäta huruvida respondenterna skulle önska mer fritid eller högre lön om de fick chansen 
att välja, grundat på det antalet arbetstimmar de erhåller per dag och hur nöjda individerna 
anser sig vara med tiden som ägnas fritid. Enligt Befring (1994, s. 168) är denna metod en 
av de mest lämpliga metoderna för att analysera fördelningar och utföra hypotestester vid 
icke-parametiska metoder.  
 
Genom Chi2-test mellan beroende variabeln och två förklarande variabler studerade vi om 
samband kunde utläsas. De oberoende variablerna som användes vid testet var; 
“genomsnittlig arbetstid per dag” och “Jag anser att jag har tillräckligt med fritid”. 
 
Då chi2-test används för att se samband mellan två kategoriska variabler, valde vi att 
omkoda varje berörd likertskala i tre grupper för att underlätta analyseringen av data i 
korstabellen. Värdena 1-4 på likertskalan kategoriserades till “nej”, värdena 5-7 till 
“neutral” och de resterande värdena på skalan, 8-10, kodades om till “ja”. Vid 
utformningen av korstabellerna är det enligt Dahmström (2011, s. 238) och Bryman (2011, 
s. 327) viktigt att placera variablerna i rätt led för att senare kunna analysera tabellerna. 
Beroende variabeln ska för att underlätta, placeras radvis (horisontellt) medan oberoende 
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variabler placeras kolumnvis (vertikalt). Dahmström (2011, s. 238) menar vidare att 
analyseringen sker genom att jämföra de radvisa procenttalen, med andra ord fördelningen 
på beroende variabeln med de olika svarsalternativen för den oberoende variabeln.  
 
Nedan presenteras den beroende och de oberoende variabler som möjliggör för att besvara 
hypotes H17 och H18.  
 
4.11.1 Fritid eller lön 
För att besvara hypotes H17 och H18 används påstående 26 som beroende variabel.  
 

 
Figur 20. Relation mellan fritid eller högre lön. 

 
Beroende variabeln antar enligt figur 20 två olika utfall. De två svarsalternativen sätts i 
korstabellen i relation till de förklarande variablerna nedan.  
 
4.11.2 Antal arbetade timmar  
Den förklarande variabeln “antalet arbetade timmar” (påstående 18) har delats upp i två 
olika svarsalternativ. Uppdelningen baseras på individer som erhåller arbetsformen med 
kortare arbetsdag och därmed arbetar sex timmar per dag, vilket jämförs med resterande 
arbetstagare som arbetar åtta till tolv timmar dagligen.   
 
4.11.3 Tillräckligt med fritid 
Den oberoende variabeln “tillräckligt med fritid” är baserad på de delgivna svaren 
tillhörande påståendet “jag anser att jag har tillräckligt med fritid” (påstående 34). Den 
likertskala som använts är likt ovan uppdelad i tre olika kategorier. Respondenterna som 
angett ett värde mellan 1-4 på likertskalan omkodades till svarsalternativet “nej”, värdena 
5-7 till “neutral” och de resterande värdena på skalan, 8-10, kodades om till “ja”. 
 
 
4.12 Metodkritik 
 
I denna del redogörs för de eventuella brister som möjligen kunnat förekomma vid 
insamlingen och bearbetningen av data. Vi har under studiens gång antagit ett kritiskt 
förhållningssätt, men anser det ändå vara aktuellt att redovisa möjliga risker med den 
praktiska metoden. Detta eftersom att brister inom kapitlet skulle kunna resultera i en 
snedvriden empiri, felaktiga analyser och slutsatser. 
 
Studiens insamling av data är grundad på ett företagsregister “lilla gula” från en lokal 
tidning, vilket kan anses vara sekundärdata. Då vi nått vetskap om att listan inte är 



 
 

47 

fullständig finns en risk för att samtliga relevanta företag inte fått möjlighet att delta som en 
del av vårt urval. Detta leder till att vi tvingas benämna tillvägagångssättet för att vara ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att studiens trovärdighet minskar. Undersökningen kan 
till följd av detta inte säkerställas ge en fullständigt rättvisande bild av populationen. 
Genom att bruka kompetens inom branschen har vi sökt komplettera det bristfälliga urvalet 
med ett ytterligare företag som vi upptäckt att registret inte tagit hänsyn till.  
 
Vi anser det även vara relevant att rikta kritik till enkätens utformning. Ejlertsson (2014, s. 
56) menar att frågor som används i en enkät i utgångspunkt bör vara neutralt utformade. De 
påståenden som skapats till enkäten innehåller värdering, vilket betyder att de är positivt 
eller negativt riktade. Detta kan enligt Ejlertsson (2014, s. 57) anses vara tillåtet, då 
respondenterna besvarar våra påståenden via en likertskala. Förutom att våra påståenden är 
riktade, är de också förstärkta med ord som ”väldigt” eller ”alltid”. Detta innebär att det 
krävs en tydligare åsikt av individen för att redovisa höga, respektive låga resultat. Detta 
kan få effekt på vårt resultat, då det krävs mer av individen för att besvara påståendet med 
ett eller tio. Det positiva med att vi använt oss av förstärkning anser vi vara att 
tillförlitligheten till våra signifikanta resultat ökar. Vidare kommer svaren respondenterna 
delger även ha påverkats av deras humör, intresset att delta och huruvida de upplever att de 
har tid att besvara enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 47). Detta är inget vi kan undkomma, men 
det kommer att ha påverkan på sanningskriterierna i studien. 
 
Då många av de påståenden som används i enkäten är översatta från engelska till svenska 
finns det enligt Ejlertsson (2014, s. 50) en risk för att översättningen inte får samma 
betydelse som den hade i utgångspunkten. Vi som forskare har båda kontrollerat för de 
formuleringar som skapats, tillsammans med att vi tagit hänsyn till synpunkter från den 
pilotstudie som genomförts. Därmed anser vi oss reducerat risken för att de påståenden som 
använts skulle vara otydliga. Kritik relaterad till enkäten kan slutligen riktas mot 
formulärets längd, då samtliga påståenden som inkluderats i enkäten inte använts. Detta kan 
ha påverkat både de individuella och participatoriska bortfallen i studien.   
 
Kritik riktas även till vår databearbetning då manuell hantering alltid innebär en hög risk. 
Då vi var två individer som var involverade i avkodningen från enkäterna till excel finns en 
risk att missuppfattning mellan oss kunnat uppstå. Risken ligger här vid att fel siffra stansas 
in i fel kolumn i excel, vilket får konsekvensen att fel svar tilldelas individen. Detta skulle i 
en hög utsträckning påverka både det empiriska avsnittet och den analys som senare 
baseras på samma resultat. Vid upprepade tillfällen kontrollerades avkodningen genom 
replikering av inmatning där inga fel kunde upptäckas. Detta tyder på att risken för fel vid 
databearbetningen kan anses vara relativt låg, då inga fel upptäckts och bekräftar att vi 
behandlat data med noggrannhet.  
 
För att bilda det använda motivationsindexet W-SDI har komponenterna till stor del 
baserats på förstahandsreferensen för SDT, vilket vi inte anser helt överensstämmer med de 
frågor Tremblay et al. (2009) använder för att mäta det index de utformat. Dock anser vi att 
trovärdigheten inte bör anses minska då andrahandsreferensen Tremblay et al. (2009) 
baserat sina frågor genom tolkning av SDT. Kritik kan även riktas till att vi valt att 
sammanslå komponenter till en variabel, trots att cronbach’s alpha inte kan anses ha varit 
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tillfredsställande. Grunden till detta är att gränsvärdet på 0,7 inte alltid bör tillämpas då 
färre komponenter, som i vårt fall sammanslagits.  
 
Vid ett tillfälle omkodades en variabel för att inta negativ riktning och bättre förklara 
komponenten “Amotivation”. Detta är en given funktion “re-code” i programmet SPSS. 
Omkodning måste dock ske manuellt, vilket medför en risk för att en kod kan ha tilldelats 
felaktig ny kod. Genom att vi båda närvarade vid detta tillfälle så minskar risken för att 
ingen av oss skulle ha upptäckt felet om det hade uppstått.  Samma risk uppstår vid 
sammanslagning av de komponenter som ska bilda beroende och oberoende variabler. Vi 
har även vid dessa tillfällen arbetat parvis och tillämpat en försiktighet för att undgå fel. 
 
Avslutningsvis riktas kritik till chi2-testet som används för att besvara hypotes H17. De 
respondenter som erhåller en sex timmars arbetsdag är i utgångspunkt redan få och 
reduceras ytterligare med 50 % till följd av att ett svarsalternativ uteslutits från beroende 
variabeln. Detta minskar tillförlitligheten av resultatet. 
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5. EMPIRI 
Avsikten med det empiriska 
avsnittet är att redovisa de 
resultat vi åstadkommit grundat 
på det tillvägagångssätt och de 
teorier vi tidigare tydliggjort att 
bruka. Forskningsresultaten 
inleds med en presentation av 
deskriptiv statistik, för att 
senare redovisa parvisa 
korrelationer. Avsnittet som 
behandlar motivation 
presenterar multipla 
regressionsanalyser för 
grundmodeller och utökade 
modeller, för att avslutningsvis 
besvara de tillhörande 
hypoteser, H1 till H8. 
Nästkommande delkapitel 
följer samma struktur och 
förklarar variabeln lycka, med verifiering eller förkastning av hypotes H9 till H16. 
Avslutningsvis presenteras resultat från chi2-testen för att kunna besvara tillhörande 
hypoteser, H17 och H18. 
   
 
5.1 Deskriptiv statistik 
 
I detta avsnitt redovisas deskriptiv statistik över beroende och oberoende variabler som 
senare används för regressionsanalys. De behandlade variablerna är W-SDI, LYCKA, 
INKOMP, YTKOMP, AO, BONUS, PROVISION, HÄLSA, ÅLDER och dummy!!!"#  . 
Varje tabell inleds med en redovisning av de värden varje enskilt påstående antagit, därefter 
presenteras de totala värden på de variabler som är sammanslagna och värdet på cronbach’s 
alpha. Tabellerna redovisar antalet deltagande respondenter, medelvärdet, median, 
standardavvikelse, minimumvärde och maximumvärde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Disposition över empiri. 
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5.1.1 Deskriptiv statistik beroende variabler 

 

     
W-SDI består av sju komponenter som beskriver individens totala motivation. Samtliga 
komponenter antar det högsta möjliga maximumvärdet, medan endast fem av dem erhåller 
minimumvärden i enlighet med de två lägsta svarsalternativen. Två av komponenterna har 
betydligt högre minimumvärden, vilka båda uppgår till fem. Dessa komponenter är 
relaterade till motivation som härstammar från att nå lärdom inom arbetet och stimulerande 
arbetsuppgifter. Samma komponenter antar de lägsta standardavvikelserna på omkring 1,2, 
resterande påståenden erhåller standardavvikelser högre än 2. De medelvärden som är 
redovisade för de enskilda komponenterna antar värden inom spannet 4,7 till 8,8. Grunden 
till hög variation mellan komponenterna kan antas vara att W-SDI behandlar och mäter vitt 
skilda belöningar en arbetstagare kan motiveras av. W-SDI är inte direkt jämförbar med de 
värden de enskilda komponenterna redovisar. Variabeln inkluderar graden av 
självbestämmande, vilket innebär att W-SDI kan anta värden mellan -38 till 38. 
Maximumvärdet redovisas till 37, minimumvärdet till -9. Medelvärdet uppgår till 13,4 och 
medianen 3,5, där allt över 0 indikerar på att individen har en motivationsprofil som är mer 
självbestämmande än icke självbestämmande. Det relativt höga minimumvärdet, 
tillsammans med positiva medel- och medianvärden tyder, trots en standardavvikelse som 
antar värdet 9,9, på att urvalet motiveras av självbestämmande belöningar. 
  

Tabell 6. Deskriptiv statistik av LYCKA. 

 
LYCKA är mätt genom ett påstående, där minimumvärdet och maximumvärdet antar det 
lägsta, respektive högsta möjliga värdet. Medianen antar värdet 8, vilket är högre än 
medelvärdet (7,7), detta indikerar på att större delen av urvalet är villiga att hålla med om 

Tabell 5. Deskriptiv statistik av W-SDI. 
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att de är relativt lyckliga. Bortfallet uppgår vid påståendet till 6,2 procent. Grunden kan 
vara att ämnet anses känsligt, dock bör det nämnas att påståendet ingick i den avslutande 
delen av enkäten vilken i sin helhet kom att redovisas som bortfall för en stor andel av 
respondenterna.  
 
5.1.2 Deskriptiv statistik förklarande variabler 
 

 
Varje enskilt påstående redovisar minimumvärden som antar ett värde på 3,25 eller lägre, 
medan samtliga maximumvärden antagit det högsta värdet. Då de presenterade 
medianvärdena är relativt höga och närmare maximum än minimum visar det tecken på att 
antalet respondenter som delgivit sig för att vara lågt inre kompenserade är färre en de som 
kompenseras väl. Då samtliga komponenter tillhörande variabeln INKOMP redogör för 
höga värden, bidrar det till att den sammansatta variabeln antar ett högt medel- och 
medianvärde. Detta indikerar på att individerna inom IT-branschen i Örnsköldsvik generellt 
anser sig erhålla en relativt hög inre kompensation. Ett individbortfall uppgår till tre för den 
summerade variabeln. Cronbach’s alpha antar ett värde på 0,774, vilket anses vara 
acceptabelt.  

 
Variabeln YTKOMP är baserad på 126 observationer som ett utfall av enstaka bortfall i 
frågorna; “jag upplever att jag har stort ansvar inom verksamheten”(påstående 8) “det finns 
goda möjligheter till att avancera till högre position inom företaget” (påstående 11) och 
“jag upplever min totala lön som rättvis i förhållande till mina arbetsuppgifter” (påstående 
30). Samtliga komponenter antar det lägsta minimumvärdet och det högsta möjliga 

Tabell 7. Deskriptiv statistik av INKOMP. 

Tabell 8. Deskriptiv statistik av YTKOMP. 
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maximumvärdet, vilket tyder på en stor spridning. Det lägsta medelvärdet redovisas för att 
få befordran inom företaget, vilken även är den komponent med högst standardavvikelse. 
Spridningen visar tecken på att branschen inte på ett entydigt sätt kan förklara befordran. 
Variabeln YTKOMP, tillsammans med de enskilda komponenterna antar medelvärden över 
fem, vilket innebär att fler arbetstagare anser sig erhålla en hög yttre kompensationen än de 
som inte anser sig belönas alls. Cronbach’s alpha antar ett värde på 0,509. Värdet är lägre 
än det rekommenderade gränsvärdet, dock består variabeln YTKOMP av mindre än 10 
komponenter varför värdet bör tolkas med försiktighet.  
 
 

Tabell 9. Deskriptiv statistik av AO. 

 
Tabell 9 redovisar för fullständigt deltagande vid samtliga påståenden. De presenterade 
maximumvärden uppgår för varje enskild komponent och den summerade variabeln till tio. 
Minimumvärdena presenterar värden mellan ett och tre, med undantag för kamraters 
respekt gentemot individen. Inom branschen IT tenderar arbetskamrater att respektera 
varandra, där minimumvärdet uppgår till fem och standardavvikelsen är den lägsta 
presenterade för variabeln. Medelvärden för de enskilda komponenterna antar värden 
mellan 7,2 och 8,8, vilket tyder på att stora delar av respondenterna är nöjda med deras 
arbetsomständigheter. Medianen för AO är högre än medelvärdet, vilket vidare bekräftar en 
generell nöjdhet av branschens arbetsomständigheter. Cronbach's alpha fastställs till 0,824, 
vilket indikerar på att komponenterna är lämpliga att sammanslå till en variabel. 
 

Tabell 10. Deskriptiv statistik av BONUS. 

 
 
Variabeln BONUS visar ett deltagande på 128 respondenter. Påståendet kan anta två 
värden, där individerna som besvarat att de får bonus åtminstone ibland består av 
majoriteten och 54,2%, medan de respondenter som aldrig får bonus representerar 45 % av 
arbetstagarna. Variabeln redovisar för ett individuellt bortfall, vilket motsvarar 0,8 % av de 
tillfrågade.  
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Variabeln PROVISION redovisar 100 % deltagande. Resultatet redogör för att det är 
vanligare att individer inom IT-branschen inte har en provisionsbaserad lön, där andelen 
består av 80,6%. Motsatsvis representeras de individer som erhåller en provisionsbaserad 
lön av 19,4% av respondenterna.  
 

Tabell 12. Deskriptiv statistik av HÄLSA. 

 
 
Tabell 12 redovisar att 120 individer har deltagit i påståendet som behandlas av variabeln 
HÄLSA, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 93 %. Variabeln antar både det lägsta 
minimumvärdet och det högsta maximumvärdet, vilket tillsammans med en 
standardavvikelse som uppgår till 2,358 förklarar en stor spridning. Medianvärdet 
konstateras till 7, vilket är ett högre värde än medelvärdet (6,767), vilket innebär att fler 
individer anser sig ha en god hälsa än de som anser att den är dålig.  
 

Tabell 13. Deskriptiv statistik ÅLDER. 

 
 

Respondenterna tillbads att delge vilket åldersspann de tillhörde. Påståendet antog tre olika 
svarsalternativ, där majoriteten och 53,5 % av individerna redovisades befinna sig inom 
åldrarna 31-43. Av respondenterna är 20,2 % 18 till 30 år och individer som befinner sig 
inom åldersspannet 44 år ! består av 26,3 %.  
 

Tabell 14. Deskriptiv statistik !"##$!!!"#. 

 
 
Variabeln dummy!!!"# är baserad på 116 observationer. Sex stycken individer besvarade 
att de hade en arbetsdag på 6 timmar medan individer som arbetade 8-12 timmar bestod av 
110 individer. Det procentuella bortfallet redovisas till 10,1%. 
 
 

Tabell 11. Deskriptiv statistik av PROVISION. 
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5.2 Korrelationsmatris 

 

 
I korrelationsmatrisen redovisas parvisa korrelationer mellan samtliga beroende och 
oberoende variabler som den deskriptiva statistiken nyligen presenterades för. De 
signifikanta korrelationerna är markerade med stjärnor baserade på signifikansnivå. 
Beroende variabler i regressionerna består av W-SDI och LYCKA, vilket skapar intresse 
för att främst studera deras korrelation till de oberoende variablerna.  
 
INKOMP, YTKOMP och AO kan på 1 % signifikansnivå förklaras ha ett positivt samband 
med W-SDI. PROVISION påverkar W-SDI negativt, vilket är statistiskt säkerställt på en 
signifikansnivå satt till 10 %. Individer som anser sig belönas med goda 
arbetsomständigheter, inre och yttre belöningar erhåller även en högre total 
arbetsmotivation (α=0,01). De övriga kvantitativa och kvalitativa variabler redovisar inget 
signifikant samband med W-SDI (α=0,1). 
 
INKOMP, YTKOMP, AO, BONUS och HÄLSA har på 1 % signifikansnivå en positiv 
korrelation med LYCKA. dummy!!å!→ redovisar vidare ett positivt samband med LYCKA 
och är signifikant på 5 % nivå. Detta innebär att ju mer inre och yttre kompensation, bättre 
arbetsomständigheter, högre bonus och bättre hälsa individen har, desto lyckligare kommer 
människan uppleva sig vara. Korrelationsmatrisen säkerställer även att de äldsta 
arbetstagarna i vår studie är lyckligare än de yngsta. 
 
Multikollinearitet kan utläsas mellan de oberoende variablerna INKOMP och YTKOMP, 
samt mellan INKOMP och AO, då koefficienterna överstiger 0,7. För att nå rättvisa 
regressioner har de variabler som redovisat multikollinearitet inte behandlats i samma 
regressionsanalys. Detta innebär att två skilda modeller genomgående kommer presenteras 
för regressionsanalyserna, både i grundmodellerna och de utökade. Den ena regressionen 
tar hänsyn till INKOMP, medan den andra behandlar YTKOMP och AO, då ingen 
multikollinearitet kunde utläsas de sistnämnda emellan. 
 
 

Tabell 15. Korrelationsmatris. 
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5.3 Motivation 
 
I detta delkapitel presenteras grundmodeller och utökade modeller för beroende variabeln 
W-SDI. Av grundmodellerna behandlas inledningsvis de oberoende variablerna INKOMP, 
BONUS och PROVISION, medan den andra grundmodellen inkluderar YTKOMP, AO, 
BONUS och PROVISION. Den första utökade modellen behandlar vidare de oberoende 
variablerna INKOMP, BONUS, PROVISION, HÄLSA, !"##$!"!!"å!, !"##$!!å!→ och 
!"##$!!!"#. Den sista multipla regressionsanalysen som behandlar W-SDI inkluderar 
YTKOMP, AO, BONUS, PROVISION, HÄLSA, !"##$!"!!"å!, !"##$!!å!→ och 
!"##$!!!"#. Delkapitel 5.3 Motivation avslutas med en presentation av verifiering eller 
förkastning av de hypoteser som fastställts för W-SDI (H1-H8). 
 
5.3.1 Grundmodell W-SDI - INKOMP 
 

Tabell 16. Grundmodell W-SDI exkluderat YTKOMP och AO. 

  
VIF redovisar för värden omkring 1, vilket tyder på att inga svårigheter finns med att 
behandla variablerna för en multipel regression. Det är statistiskt säkerställt att INKOMP 
på 1 % signifikansnivå har ett positivt samband med W-SDI (p=0,000). De individer som 
anser sig vara kompenserade med inre belöningar har också en högre arbetsmotivation. 
PROVISION redovisar för ett p-värde på 0,035 och har ett negativt samband med W-SDI 
på 5 % signifikansnivå. Arbetstagare som erhåller provisionsbaserad lön i någon 
utsträckning är mindre motiverade till arbetet. BONUS har ett negativt samband med W-
SDI, det finns dock inte tillräckliga bevis för att uttala att den oberoende variabeln kan 
förklara variansen i W-SDI. Förklaringsgraden uppgår till 18,1 %, vilket innebär att de 
inkluderade oberoende variablerna kan förklara 18,1 % av variansen i motivation. F-värdet 
redovisas till 10,203. 
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5.3.2 Grundmodell W-SDI - YTKOMP & AO 
Tabell 17. Grundmodell W-SDI exkluderat INKOMP. 

 
 
Regressionen redovisar VIF-värden där samtliga understiger 1,7, risken för 
multikollinearitet kan därmed skattas som låg. YTKOMP redogör för ett positivt samband 
och BONUS för ett negativt samband med W-SDI, inget av sambanden är dock statistiskt 
säkerställda. Det finns tillräckliga bevis för att uttala att AO (p=0,002) har en positiv 
påverkan på W-SDI (α=0,01), vilket innebär att ju bättre arbetstagarens 
arbetsomständigheter är, desto mer kommer individen motiveras i dess arbete. Det är på   
10 % signifikansnivå statistiskt säkerställt att de individer som delvis eller i total 
utsträckning erhåller provisionsbaserad lön kommer att inta en lägre arbetsmotivation. 
Förklaringsgraden uppgår till 15,2 % (se tabell 17), vilket betyder att grundmodellen som 
istället tar hänsyn till den kompensation som behandlas såsom inre (se tabell 16) kan 
förklara en större del av variansen i motivation. F-värdet presenteras till 6,546. 
 
 
5.3.3 Utökad modell W-SDI - INKOMP 
 

 
 
Samtliga VIF-värden konstateras vara tillräckligt låga för att inte påverka regressionen. 
INKOMP är fortfarande signifikant skild från 0 (p=0,011, α=0,05), PROVISION har ett 
negativt samband med W-SDI, dock finns inte längre några statistiska bevis för relationen. 
Relationen mellan BONUS och W-SDI är positiv, dock har vi inte stöd för att statistiskt 

Tabell 18. Utökad motivationsmodell exkluderat YTKOMP och AO. 
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säkerställa att ett samband finns (α=0,1). HÄLSA är positiv och signifikant på 10 % 
signifikansnivå (p=0,07). Detta ger oss tillräckliga bevis för att förklara att 
arbetsmotivationen är högre för hälsosamma människor. dummy!"!!"å! och dummy!!å!→ 
har ålder 18-30 som referensgrupp. Båda koefficienterna redovisar för ett negativt 
samband, dock kan endast dummy!!å!→ statistiskt förklara ett samband. P-värdet uppgår 
till 0,01 och är signifikant på 1 % nivå. Resultatet från regressionen redogör även för ett 
negativt samband mellan dummy!!!"# och W-SDI. Sambandet förklarar att de arbetstagare 
som arbetar åtta till tolv timmar per veckodag är mindre motiverade i arbetet, sambandet är 
dock inte signifikant skilt från 0 (α=0,1). Förklaringsgraden presenteras till 15,8 %, vilket 
innebär att grundmodellen (se tabell 16) i en högre grad kan förklara variansen än den 
utökade modellen. F-värdet uppgår till 3,797. 
 
5.3.4 Utökad modell W-SDI - YTKOMP & AO 

 
Tabell 19. Utökad motivationsmodell exkluderat INKOMP. 

 
 
Regressionen redovisar ett p-värde som understiger 1 % och låga VIF-värden, vilket skapar 
goda förutsättningar för tolkning av resultat. YTKOMP (p=0,813) och BONUS (p=0,375) 
har ett fortsatt positivt samband med W-SDI som inte är statistiskt säkerställt, medan AO 
fortfarande är signifikant skild från 0 (p=0,025). PROVISION har inte längre stöd för att 
negativt påverka W-SDI, även om sambandet fortfarande är negativt (p=0,403). HÄLSA 
har ett positivt samband med W-SDI, till skillnad från den andra utökade modellen så är 
sambandet dock inte signifikant. Ålder tas i beaktande genom två kvalitativa variabler. De 
båda koefficienterna antar negativa värden, vilket innebär att arbetsmotivationen skulle 
minska med ålder. Dock är det endast dummy!!å!→ som är signifikant skild från 
referensåldern 18-30 år, på en signifikansnivå satt till 5 % (p=0,016). dummy!!!"#  
redovisar ett negativt värde, dock finns det inte tillräckliga bevis för att uttala att ett högre 
antal arbetstimmar skulle påverka den totala motivationen negativt (p=0,129). 
Förklaringsgraden redovisas till 13,3 %, vilket innebär att den utökade modellen förklarar 
variansen i W-SDI 1,9 % sämre än grundmodellen (se tabell 17). F-värdet presenteras till 
2,968. 
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5.4.5 Hypotestest W-SDI  
I tabell 20 och 21 presenteras verifiering och förkastning av hypotes H1-H8, baserat på de 
modeller som behandlas under delkapitel 5.2 Korrelationsmatris och 5.3 Motivation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 20. Test av H1-H5. 

Tabell 21. Test av H6-H8. 
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5.4 Lycka 
 
Detta delkapitel redogör för grundmodeller och utökade modeller för beroende variabeln 
LYCKA. Den inledande grundmodellen behandlar de oberoende variablerna INKOMP, 
BONUS och PROVISION, medan nästkommande grundmodellen inkluderar YTKOMP, AO, 
BONUS och PROVISION. Den första utökade modellen omfattar de kvantitativa och 
kvalitativa variablerna INKOMP, BONUS, PROVISION, HÄLSA, !"##$!"!!"å!, 
!"##$!!å!→ samt !"##$!!!"#. En ytterligare utökad modell presenteras därefter som 
inkluderar YTKOMP, AO, BONUS, PROVISION, HÄLSA, !"##$!"!!"å!, !"##$!!å!→ 
och !"##$!!!"#. Avslutningsvis sammanställs de hypoteser relaterade till LYCKA (H9-
H16) genom verifiering eller förkastning. 
 
5.4.1 Grundmodell LYCKA - INKOMP 
 

Tabell 22. Grundmodell lycka exkluderat YTKOMP och AO. 

 
Grundmodellen för LYCKA som tar hänsyn till INKOMP, BONUS och PROVISION 
redovisar VIF-värden som samtliga tydligt understiger 4, vilket är det rekommenderade 
gränsvärdet. INKOMP presenteras på 1 % signifikansnivå ha en positiv effekt på LYCKA 
(p=0,000). Individer som anser sig erhålla en hög inre kompensationen visar sig även vara 
lyckligare. Det är likaså statistiskt säkerställt att BONUS har ett positivt samband med 
LYCKA (p=0,004), vilket fastställer att arbetstagare som erhåller bonus i en högre 
utsträckning skattar sig vara lyckliga. Sambandet mellan PROVISION och LYCKA är 
negativt, dock finns inte tillräckliga bevis för att uttala att den provisionsbaserade lönen 
negativt påverkar hur mycket lycka individen upplever. Förklaringsgraden konstateras till 
29,2 %, med ett F-värde redovisat till 17,085. 
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5.4.2 Grundmodell LYCKA - YTKOMP & AO 
 

Tabell 23. Grundmodell lycka exkluderat INKOMP. 

 
Regressionen erhåller godkända VIF-värden. Ett positivt samband går att utläsa mellan 
YTKOMP och LYCKA, p-värdet är dock inte signifikant skilt från 0 (p=0,152). AO har 
precis som vid regressionen för W-SDI en signifikant positiv påverkan på LYCKA, 
signifikansnivån är satt till 1 % (p=0,000). Det finns stöd för att uttala att arbetstagare som 
trivs med dess arbetsomständigheter även upplever sig vara lyckligare. Det är statistiskt 
säkerställt att BONUS förklarar ett positivt samband med LYCKA (p=0,027), vilket 
innebär att de som erhåller arbetsrelaterad bonus i en högre utsträckning också skattar sig 
vara lyckliga. Relationen mellan PROVISION och LYCKA är negativ, bevisen är dock 
otillräckliga för att förklara att ett samband skulle finnas. Förklaringsgraden presenteras till 
30 %, vilket innebär att YTKOMP och AO tillsammans kan förklara variansen i LYCKA i 
en högre grad än den förklarande variabeln INKOMP (tabell 22). F-värdet uppgår till 
13,422. 
 
5.4.3 Utökad modell LYCKA - INKOMP 
  

Tabell 24. Utökad lyckomodell exkluderat YTKOMP och AO. 

 
 
Inga svårigheter uppstår angående de VIF-värden som presenteras, det högsta värdet 
redovisas till 1,96. Likt grundmodellen antar INKOMP (p=0,000) och BONUS (p=0,003) 
signifikanta samband, variablerna kan förklaras ha en positiv effekt på LYCKA (α=0,01). 
Det är likaså statistiskt säkerställt att HÄLSA är en positivt bidragande faktor till LYCKA, 



 
 

61 

på en signifikansnivå satt till 10 % (p=0,055). Sambandet innebär att hälsosammare 
människor också är lyckligare. dummy!"!!"å! och dummy!!å!→ förklarar en positiv, 
likväl insignifikant relation till LYCKA. En större skillnad kan utläsas mellan 
dummy!!å!→ och referensåldern (p=0,106). dummy!!!"# antar negativt värde, vilket 
innebär att de som arbetar fler timmar per veckodag är mindre lyckliga, dock har vi inte 
tillräckligt stöd för sambandet då p-värdet uppgår till 0,834 (α=0,1). De oberoende 
variablerna i den utökade modellen kan förklara variansen bättre än grundmodellen (se 
tabell 22), förklaringsgraden uppgår till 34,8 %. F-värdet presenteras till 8,930. 
 
 
5.4.4 Utökad modell LYCKA - YTKOMP & AO 
 

Tabell 25. Utökad lyckomodell exkluderat INKOMP. 

 
 
Precis som med de tidigare redovisade regressioner upplevs grundat på konstaterade     
VIF-värden inga konstigheter som skulle tyda på multikollinearitet. De förhållanden som 
avkodades i grundmodellen kvarstår när modellen utökas. AO (p=0,000) och BONUS 
(p=0,017) har en positiv och signifikant påverkan på LYCKA, YTKOMP har ett positivt 
samband, medan PROVISION fortsatt har ett negativt samband med LYCKA. De 
sistnämnda finns inga statistiska bevis för. Genom de utökade oberoende variablerna kan 
HÄLSA anses ha det största sambandet med LYCKA. Det är på 10 % signifikansnivå 
statistiskt säkerställt att individer med god hälsa är lyckligare (p=0,098). Koefficienterna 
som är relaterade till ålder (dummy!"!!"å! !och dummy!!å!→) antar en positiv riktning, där 
dummy!!å!→!erhåller ett lägre p-värde (0,146). Ingen av de nämnda kvalitativa variablerna 
är dock signifikant skilda från referensåldern på 18-30 år (α=0,1). dummy!!!"#!antar ett 
negativt värde, det kan däremot inte anses finnas tillräckliga bevis för att uttala att de som 
arbetar färre timmar skulle uppleva en högre grad av lycka. Den utökade regressionen 
förklarar variansen i LYCKA i en högre grad än grundmodellen (se tabell 23), 
förklaringsgraden ökar 6.2 % och uppgår därmed till 36.2 %. F-värdet redovisas till 8,3. 
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5.4.5 Hypotestest LYCKA 
Tabell 26 och 27 redovisar om hypotes H9-H16 som är relaterade till LYCKA förkastas 
eller accepteras. Stöd är hämtat från avsnitt 5.2 Korrelationsmatris och 5.4 Lycka.  
 

Tabell 26. Test H9-H13. 

 
 

Tabell 27. Test H14-H16. 
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5.5 Relation mellan arbetstid & fritid 
 
Detta avsnitt behandlar relationen mellan arbetstid och fritid genom två olika Chi2-test. 
Beroende variabeln är baserad på påståendet “Om jag skulle få chansen att välja skulle 
jag vilja ha”, där svarsalternativen som delgivits är “2h kortare arbetsdag med oförändrad 
lön” eller “Oförändrat antal arbetstimmar med motsvarande 2h högre lön”. Inledningsvis 
testas den beroende variabeln mot den kvalitativa variabeln “Arbetstid per dag” som kan 
anta svarsalternativen “6h” eller “8-12h”. Därefter testas den kvalitativa variabeln “Jag 
anser mig ha tillräckligt med fritid” för att avslutningsvis knyta samman delkapitlet genom 
verifiering eller förkastning av hypotes H17 och H18.  
 
5.5.1 Arbetstid 
 

Tabell 28. Chi2-test med fråga 26 och arbetstid per dag. 

 
      
Resultat från korstabellen redovisar att det finns ett samband mellan hur många 
arbetstimmar individen arbetar och om de i en högre utsträckning föredrar att arbeta två 
timmar kortare arbetsdag med oförändrad lön eller om de hellre föredrar att inte förändra 
antalet arbetstimmar och öka deras lön. Det är statistiskt säkerställt att de som arbetar åtta 
till tolv timmar föredrar att minska arbetstiden med två timmar och behålla den ersättning 
de idag erhåller i en högre utsträckning än de som arbetar sex timmar. De som idag arbetar i 
enlighet med arbetsformen kortare arbetsdag (sex timmar) skulle istället välja att behålla 
arbetstimmarna oförändrade, med antagandet om att en högre lön uppstår i en högre 
utsträckning än de som arbetar åtta till tolv timmar per dag. Sambandet är signifikant på 5 
% signifikansnivå (p=0,03). Observera att resultatet är svagt då de som arbetar sex timmar 
per dag baseras på enbart tre observationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

 
5.5.2 Nöjdhet med fritid  
 

Tabell 29. Chi2-test med fråga 26 och fritid. 

 
 

Chi2-testet redogör för om ett samband går att utläsa mellan ”om jag fick chansen att välja” 
och hur nöjd individen anser sig vara med dess fritid. Arbetstagare som är nöjda med tiden 
som tillägnas fritid föredrar en högre lön med oförändrat antal arbetstimmar i en högre 
utsträckning än de som inte anser sig ha tillräckligt med fritid. Motsatsvis önskar individer 
som anser att fritiden är otillräcklig också att minska antalet arbetstimmar, med antagandet 
om att ersättningen förblir oförändrad, i en högre utsträckning än de som är nöjda med tiden 
som tillägnas fritid. Trots att relationer går att utläsa via testet så anses sambandet vara 
insignifikant på 10% nivå (p=0.158) 

5.5.3 Hypotestest relationen mellan arbetstimmar och fritid 
Avsnitt 5.5 Relationen mellan arbetstimmar och fritid är utgångspunkten för att i tabell 30 
kunna verifiera eller förkasta hypotes H17 och H18.  

Tabell 30. Test H17 och H18. 
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6. ANALYS 
I undersökningens 
analysdel kommer det 
empiriska resultat som 
träffats att vägas mot de 
beskrivna teorier som 
brukats för att granska 
huruvida resultatet 
verifierar eller falsifierar 
teorin. Konstruktionen 
över delavsnitt följer den 
tidigare indelningen för 
att förenkla återkoppling 
kapitlen emellan. 
 
 
 
 
 
 
   
   
6.1 Motivation    
 
Den totala motivationen är en sammanvägd bedömning av olika delar av motivation som 
mäts grundat på graden av självbestämmande. Empirin tilldelar oss information om de 
arbetsförhållanden som kan anses påverka arbetsmotivationen.  
 
6.1.1 Arbetsomständigheter och inre kompensation 
Inledningsvis studerades korrelationsmatrisen för att undersöka H1; att det skulle finnas ett 
samband mellan arbetsomständigheter och arbetsmotivation. Korrelationen mellan W-SDI 
och AO är signifikant positiv på 1 % nivå. Grundmodellen (se tabell 17) tilldelar oss 
förstärkta bevis för sambandet, p-värdet uppgår till 0,002. Vidare studeras den utökade 
modellen för att undersöka att ingen av de senare inkluderade variablerna kan förklara 
sambandet bättre än grundmodellen. AO är fortfarande signifikant skild från 0 och 
signifikant på 5 % nivå (p=0,025). Därmed accepteras H1. Detta tilldelar oss tillräckliga 
bevis för att uttala att arbetsomständigheterna påverkar den totala motivationen i en positiv 
riktning. De individer som anser att omständigheterna på arbetet är goda kommer även 
uppleva en högre arbetsmotivation. 
 
För att testa H2; att det finns ett samband mellan inre kompensation och arbetsmotivation, 
användes inledningsvis en parvis korrelation. Av matrisen att utläsa finns ett positivt 
samband mellan INKOMP och W-SDI. P-värdet redovisas signifikant på 1 % nivå. Då 
regression anses vara mer tillförlitligt kommer verifiering eller förkastning av hypotes att 
grunda på de resultat vi nått i samband med dessa. Grundmodellen som tar hänsyn till den 
inre kompensationen (se tabell 16), kan även när fler förklarande variabler inkluderas på    

Figur 22. Disposition över analys. 
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1 % signifikansnivå statistiskt säkerställa att INKOMP (p=0,000) i en positiv riktning 
påverkar W-SDI. Den utökade modellen (se tabell 18) som inkluderar fler oberoende 
variabler bekräftar vidare hypotesen på 5 % signifikansnivå (p=0,011). Den totala 
motivationen är högre för de som belönas med inre kompensation, H2 verifieras. 
 
Slutsatser kan därmed dras om att den inre kompensationen påverkar den totala 
arbetsmotivationen i en positiv riktning. Belöningar som omfattas av den inre 
kompensationen förfogar över den högsta graden av självbestämmande (Ryan & Deci, 
2000, s. 56; Pettersson, 2012, s. 22-25). De individer som drivs av arbetsrelaterade 
kompensationer som tilldelas från dem själva behandlas i studien av belöningar relaterade 
till stimulerande arbetsuppgift, känslan av att vara betydelsefull för verksamheten, chansen 
till att utveckla lärandet och möjligheten till inflytande. Det är även just dessa belöningar 
som Kanungo & Hartwick (1987, s. 765) menar vara mest effektiva. Arbetstagare som 
anser att de erhåller en hög inre kompensation kommer också vara motiverade till att arbeta 
i en högre utsträckning än de som inte upplever sig belönas.  
 
Den inre kompensationen och det vi valt att benämna som arbetsomständigheter är faktorer 
som Pettersson (2012, s. 22-25) behandlar i sin modell (se figur 6). Företag kan genom att 
bygga upp en personalstyrka med hög grad av självbestämmande och genom att skapa 
förutsättningarna för en god miljö på arbetet där arbetskollegorna trivs sinsemellan öka den 
totala arbetsmotivationen. Sociala relationer är svåra för ledare att påverka, åtminstone i 
någon högre utsträckning. De företag som åtminstone delvis erbjuder konsulttjänster 
kommer framförallt begränsas vid denna typ av belöning. Arbetstagare som ofta vistas 
utanför ordinarie arbetsplats bör av ledare uppmärksammas och följas upp i lika stor 
utsträckning som de individer som befinner sig på kontoret.  
 
Pettersson (2012, s. 21-22) menar vidare att de som kompenseras av belöningar med en hög 
grad av självbestämmande kommer att påverka arbetsglädjen inom företaget i en positiv 
riktning. Kan chefer inom företaget skapa dessa förutsättningar kommer de nå en 
framgångskultur, där effektiviteten är bättre, vilket leder till en ökad lönsamhet (Pettersson, 
2012, s. 21-22). Likt Pettersson (2012, s. 22-25) och det resultat vi nått i vår studie påpekar 
även Tremblay et al. (2009, s. 218-219) att arbetsklimatet och arbetsglädjen har en positiv 
inverkan på arbetsmotivationen.  
 
6.1.2 Yttre kompensation, bonus och provision 
Hypotes H3 påstår att det finns ett samband mellan yttre kompensation och 
arbetsmotivation. Korrelationsmatrisen redovisar på 1 % signifikansnivå för att YTKOMP 
skulle ha en positiv relation till W-SDI. Grundmodellen (se tabell 17) bekräftar inte 
sambandet när fler variabler inkluderas. Både grundmodellen och den utökade modellen 
redovisar för ett positivt samband, dock tenderar sambandet att minska ju fler förklarande 
variabler som inkluderas i modellen (se tabell 17 och 19). Vi finner inte tillräckliga bevis 
för att påstå att det finns ett samband mellan variablerna YTKOMP och W-SDI, således 
förkastas H3. 
 
Slutsatser kan genom empirin säkerställa att den yttre kompensationen inte har något 
signifikant samband med arbetsmotivation. Den del av motivationen som behandlar yttre 
påverkan skulle önska belöning genom en yttre kompensation. Samtliga modeller redovisar 
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för ett positivt samband mellan YTKOMP och W-SDI, vilket innebär att belöningar såsom 
pengar och beröm bidrar till en ökad motivation, dock är relationen inte signifikant skild 
från 0. Detta medför att empirin i vår studie inte kan bekräfta Ederer (2011, s. 735)’s 
påstående om att en verbal uppskattning skulle påverka arbetsmotivationen. Belöningar 
som innefattar en yttre påverkan har en negativ effekt på W-SDI, vilket skulle innebära att 
individer som är starkt drivna av materiella eller verbala belöningar skulle ha en icke 
självbestämmande motivationsprofil.  Ett lägre värde på detta index har Tremblay et al. 
(2009, s. 218-219) även funnit vara sammanlänkat med att individen skulle uppleva 
arbetsohälsa och vidare en vilja att lämna företaget. Även om detta låter aningen tvetydigt 
så anser vi motsatsvis till Lantz (1995, s. 7) att det kan vara bra att den yttre belöningen inte 
påverkar individerna i en allt för stor utsträckning, då tidigare resultat faktiskt menar att det 
skulle kunna vara till företagets nackdel (Tremblay et al., 2009, s. 218-219). 
 
För att testa H4; att det finns ett samband mellan bonus och arbetsmotivation används 
inledningsvis den parvisa korrelationen för att få en antydan om dess riktning. 
Korrelationsmatrisen, tillsammans med de två grundmodellerna redovisar för ett negativt 
samband med W-SDI. Riktningen ändras när fler förklarande variabler inkluderas i 
modellen och visar sig istället som positiv. Inget av sambanden är signifikant skilda från 
noll (α=0,1), därmed förkastas H4. 
 
Bonus är en yttre belöning som är exkluderad från variabeln vi benämner som yttre 
kompensation. Belöning av denna karaktär är ofta baserad på uppsatta mål inom 
verksamheten och kan enligt vårt resultat inte anses påverka arbetstagaren till att motiveras 
i dess arbete, såsom behandlade teorier påstår (Locke, 2004, s. 130; Neu-Morén & 
Eriksson-Lindwall, 2013, s. 3032). Empirin tyder på att företagens ledare kommer att finna 
svårighet i att driva arbetstagarna mot att fullfölja verksamhetsmål enbart genom att tilldela 
dem bonus. 
 
Hypotes H5 påstår att det finns ett samband mellan provision och arbetsmotivation. De 
inledande modellerna, parvis korrelation och grundmodellerna för regression påstår 
samtliga negativa samband som åtminstone är signifikant skilda på en 10 % 
signifikansnivå. Sambandet mellan PROVISION och W-SDI är fortsättningsvis negativa i 
de utökade modellerna, dock är sambandet insignifikant (α=0,1). Därmed förkastas H5. 
 
Provisionsbaserad belöning har i de inledande modellerna i empirin en negativ och 
signifikant påverkan på den totala motivationen. Detta tyder på att individer skulle uppleva 
en lägre motivation genom att ha sin lön helt eller delvis baserad på provisionsarbete. De 
utökade modellerna som inkluderar ett högre antal oberoende variabler bekräftar inte det 
signifikanta sambandet, riktningen förblir dock densamma. Att arbeta grundat på provision 
innebär enligt Neu-Morén & Eriksson-Lindwall (2013, s. 31-32) och Chang (2011, s. 3932) 
att arbetstagaren får mer materiell belöning desto mer arbete denne genomför. Den 
provisionsbaserade lönen kan inte i enlighet med Chang (2011, s.3932) anses motivera 
arbetstagaren genom arbetsuppgiftens utmaning och tillskottet av den monetära belöningen.  
 
Även om sambandet inte undersöks i vår studie så kan provisionen vara bidragande till att 
individen upplever stress i samband med den ökade ansträngningen, vilket kan leda till 
arbetsohälsa. Detta är i enlighet med Arbetsmiljöverket (2014) något som ökat under de 
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senare åren, varför belöning som framhäver att arbetstagaren kan komma att arbeta på 
överkapacitet inte är att önska.  
 
Lantz (1995, s. 7) påstår att monetära belöningar ska driva företagets arbete mot nya mål, 
ökad effektivitet och lönsamhet, dock är det inget vår empiri kan bekräfta. Den yttre 
kompensationen är inte det som i huvudsak driver arbetstagarna. En bidragande faktor kan 
vara att den disponibla inkomsten ökar i en högre takt än priserna, köpkraften blir starkare 
och individer upplever således inte samma behov av pengar, då de redan har tillräckligt 
(Heggeman, 2012). Detta innebär att ledare inom företagen inte i någon högre utsträckning 
kan driva individer till att arbeta hårdare genom att bekräfta dem materiellt, och inte heller 
verbalt. Företagens ledare når inte samma handlingskraft då de inte i lika stor utsträckning 
kan kontrollera för de självbestämmande belöningarna som för de kompensationer som 
behandlar en yttre påverkan (Ryan & Deci, 2000, s. 60-61). Det är enligt Kanungo & 
Hartwick (1987, s. 765) av stor vikt att företagets chefer söker justera specifika egenskaper 
för de yttre belöningarna för att nå effektivitet. Av väsentlighet är vidare att ledare tar 
tillvara på de inre belöningarna och strävar efter goda arbetsomständigheter (Kanungo & 
Hartwick, 1987, s. 765). Chefer bör redan vid anställning söka nå information som kan 
avslöja individens intresse och kompetens inför de uppgifter som ska utföras. Genom att ta 
hänsyn till de personligheter som existerar inom teamet på arbetsplatsen, kan ledare vid 
rekrytering påverka arbetsglädjen genom att eftersträva individer som passar in i gruppen. 
Vidare kan de bidra med en god arbetsmiljö där arbetstagarna känner trevnad. 
 
6.1.3 Hälsa  
Hypotes H6 menar att det finns ett samband mellan hälsa och arbetsmotivation. HÄLSA 
redovisas för den utökade modellen som behandlar INKOMP att vara signifikant på 10 % 
nivå (p=0,070), medan sambandet är insignifikant för den utökade modellen som behandlar 
YTKOMP och AO (p=0,123). Då båda modellerna inte erhåller statistiska stöd kan vi inte 
anse oss ha tillräckliga bevis för att uttala att de som erhåller en god hälsa skulle vara mer 
motiverade i arbete, H6 förkastas. 
 
Av vikt att notera är att förklaringsgraden för de utökade modellerna är lägre än för 
grundmodellerna, varför sambanden bör tolkas med försiktighet. Det tyder på att hälsan är 
viktig för att arbetstagaren ska motiveras i arbete. Trots att båda de utökade modellerna inte 
redovisar för statistiskt säkerställda samband, går positiva relationer mellan variablerna att 
utläsa. Även om vi inte nått information angående huruvida en dålig hälsa är 
arbetsrelaterad, så tyder statistik på att andelen sjukskrivningar som är relaterade till arbetet 
på senare tid generellt har ökat (Arbetsmiljöverket, 2014). Detta innebär en kostnad för 
företaget då de måste betala ut sjukpenning, en avtagande effektivitet då personalstyrkan 
tillfälligt minskar och att arbetsmotivationen hos den anställde kommer att sjunka. 
Faktorerna tillsammans skapar anledning för chefer att söka reducera de arbetsrelaterade 
sjukskrivningar som finns inom företaget. Tremblay et al. (2009, s. 218-219) bekräftar i 
deras resultat att arbetsohälsa i en negativ riktning påverkar arbetsmotivationen. 
 
6.1.4 Ålder 
Hypotes H7 påstår att det inte skulle finnas något samband mellan ålder och 
arbetsmotivation. Korrelationsmatrisen redovisar inga signifikanta samband. De två 
utökade modellerna, där den ena tar hänsyn till INKOMP och den andra till YTKOMP och 



 
 

69 

AO kan för de båda dummyvariablerna konstateras ett negativt samband mellan ålder och 
arbetsmotivation. Dock är det enbart den äldsta gruppen, dummy!!å!→  som kan anses vara 
signifikant skilda från referensgruppen som inkluderar individer i åldrarna 18 till 30 år 
(tabell 18: p=0,01, tabell 19: p=0,016). Då dummy!"!!"å! år inte har en statistisk påverkan på 
W-SDI kan arbetsmotivationen inte anses sjunka med ålder, varför hypotes H7 att 
accepteras. 
 
Det finns tillräckliga bevis för att uttala att de äldsta inom företagen är mindre motiverade 
än de yngsta. Avståndet mellan referensgruppens åldrar och dummy!"!!"å! är mindre, vilket 
kan vara en anledning till att sambandet inte är lika starkt, även om det fortfarande är 
negativt. Att motivationen tenderar att sjunka med ålder ter sig något komplicerat för 
företagen, då variabeln inte är möjlig att hålla konstant. Även om chefer inom dessa företag 
skulle rekrytera unga medarbetare så blir inte relationerna särskilt långsiktiga med den höga 
personalomsättning som tillkommer. Kanske kan avsnittet “relationen mellan lön och 
fritid” i analysen bidra med en lösning för att motivationen hos de äldre arbetstagarna ska 
öka. 
 
6.1.5 Arbetstimmar 
Hypotesen H8 påstår att ett samband finns mellan arbetstimmar och arbetsmotivation. 
Korrelationsmatrisen redovisar för en negativ riktning, dock är sambandet insignifikant på 
10 % signifikansnivå. För att vidare undersöka att den parvisa korrelationen inte kan anses 
vara missvisande studeras regressioner för de utökade modellerna (se tabell 18 & 19). Den 
ena modellen tar hänsyn till INKOMP, medan den andra behandlar YTKOMP och AO. 
Regressionerna uppvisar både ett negativt samband mellan dummy!!!"# och W-SDI, där p-
värdet för tabell 18 redovisas till 0,126, och tabell 19 till 0,129. Vi har därmed inte 
tillräckligt stöd för att uttala att det finns ett samband mellan arbetstimmar och 
arbetsmotivation, H8 förkastas. 
 
Det antal arbetstimmar individen arbetar har i enlighet med den historiska trenden ett 
negativt samband med den motivation denne erhåller, även om sambandet inte är statistiskt 
säkerställt (Restuccia & Vandenbroucke, 2013, s. 1851; Sowell, 1965, s. 238). De tecken 
som uppvisas på att motivationen åtminstone inte kan anses öka ju längre arbetsdag 
individen har, studeras närmare i avsnitt 6.3 via antagandet om avtagande marginalnytta. 
Detta för att avläsa om individen skulle preferera en kortare arbetsdag med oförändrad 
ersättning eller en högre lön med oförändrat antal arbetstimmar.  
 
 
6.2 Lycka 
 
Genom att följa de rekommendationer vi delgivit angående arbetsförhållandens påverkan 
på motivation kan företaget samtidigt bidra till att arbetstagarna upplever en högre grad 
av lycka. I själva verket kan chefer inom företag i en högre utsträckning via deras 
kompensationer påverka lyckan än vad de kan påverka arbetsmotivationen. Detta eftersom 
att de oberoende variablerna i grundmodellerna och de utökade modellerna i en högre 
grad kan förklara variansen i lycka än vad de kan förklara den totala motivationen. Detta 
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innebär att urvalet till stora delar anser arbetet vara starkt kopplat till lyckan (Erdogan et 
al., 2012, s. 1041). 
 
6.2.1 Arbetsomständigheter och inre kompensation 
Hypotes H9 påstår att det finns ett samband mellan arbetsomständigheter och lycka, vilket 
inledningsvis kan studeras i korrelationsmatrisen (tabell 15). Den parvisa korrelationen 
mellan AO och LYCKA redovisar ett positivt samband, vilket är signifikant på 1 % nivå. 
Vidare studeras regressionsanalyser för att kontrollera att sambandet som redovisas inte kan 
förklaras av andra variabler. Grundmodeller och den utökade modellen presenterar båda ett 
p-värde för AO som uppgår till 0. Vi har tillräckliga bevis för att uttala att det finns ett 
positivt samband mellan arbetsomständigheter och lycka. Med en signifikansnivå satt till 1 
% kan H9 accepteras. 
 
Hypotes H10 påstår vidare att det även skulle finnas ett samband mellan inre kompensation 
och lycka. Den parvisa korrelationen redogör för ett positivt och signifikant samband på 1 
% nivå. Relationen stöds vidare av grundmodellen och den utökade modellen då de båda 
redovisar ett p-värde på 0 för INKOMP. Det finns därmed tillräckligt stöd för att uttala att 
det finns ett samband, de som belönas med inre kompensation är lyckligare. Därmed 
accepteras H10. 
 
Precis såsom Pettersson (2012, s. 22-25) menar att den inre kompensationen och 
arbetsomständigheterna bidrar till arbetsglädje och bättre resultat inom verksamheten, så 
kan samma faktorer positivt påverka den totala lyckan. Detta är något som bekräftar 
samband från studien av Meer & Wielers (2013, s. 363), där även de konstaterar att en hög 
grad av självbestämmande belöningar har en gynnsam effekt på individens lycka. Vidare 
beskriver Fusilier et al. (1986, s. 150) vikten av goda relationer till kollegor inom arbetet, 
vilket även vår empiri fastställer genom arbetsomständigheternas positiva bidrag till att nå 
lyckligare arbetstagare.   
 
6.2.2 Yttre kompensation, bonus och provision  
För att ge svar på H11; att det inte finns något samband mellan yttre kompensation och 
lycka studeras återigen korrelationsmatrisen. Den parvisa korrelationen är positiv och p-
värdet för YTKOMP är signifikant på 1 % nivå. När sambandet söks förklaras genom 
regressionsanalys håller grundmodellen (p=0,152) och den utökade modellen (p=0,736) 
entydiga resultat, vilka presenterar sambandet positivt, dock insignifikant på 10 % nivå. 
Bevisen räcker inte för att konstatera ett samband, därmed accepteras H11. 
 
Hypotes H12 menar att det inte skulle finnas ett samband mellan bonus och lycka. Den 
parvisa korrelationen, grundmodellerna och de utökade modellerna menar att ett positivt 
samband går att utläsas på åtminstone 5 % signifikansnivå (det högsta p-värdet redovisas 
för tabell 21 till 0,027). Därmed förkastas H12. 
 
För att testa H13; att inget samband finns mellan provision och lycka, kan 
korrelationsmatris, grundmodellerna och de utökade modellerna vara till god hjälp. 
Samtliga fem modeller visar entydigt på ett negativt, dock insignifikant samband (α: 0,1). 
Det finns inte tillräckliga bevis för att uttala att PROVISION kan förklara variansen i 
LYCKA, H13 accepteras. 
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De yttre belöningarna påverkar inte lyckan i lika hög utsträckning som de inre 
kompensationerna och arbetsomständigheter, då sambandet inte är statistiskt säkerställt. Vi 
har därmed inte funnit bevis för Pouwels et al. (2008, s. 73) påstående angående att lyckan 
skulle öka med inkomsten.  Detta kan grundas i påståendet från Neu-Morén & Eriksson-
Lindwall (2013) att övervägande del av urvalet har deras grundbehov uppfyllda, vilket 
innebär att en högre grad av lycka inte kommer att uppnås via en ökad lön. Däremot ökar 
lyckan med bonus, vilket vanligen uppstår när företagsmål uppnåtts. Detta kan liknas med 
det Neu-Morén & Eriksson-Lindwall (2013, s. 42) benämner som ett plötsligt tillskott, 
vilket de menar tillfälligt kan öka den upplevda nivån av lycka, men som senare kommer 
återgå till det ursprungliga läget.  
 
När dessutom den disponibla inkomsten ökar i en högre takt än priserna bör slutsatsen 
kunna dras om att de allra flesta heltidsanställda även har råd med mer ting än nödvändigt 
(Heggeman, 2012). För att kunna uttala sig om monetär belöning inledningsvis tillför en 
positiv effekt på lycka bör en jämförande aspekt inkluderas, från exempelvis arbetslöshet 
till fulltidsanställd. 
 
6.2.3 Hälsa 
För att ge svar på H14; att det finns ett samband mellan hälsa och lycka, indikerar den 
parvisa korrelationen inledningsvis på ett positivt samband (α=0,1). Vidare studeras de 
utökade modellerna där modellen som behandlar INKOMP redovisar att det är statistiskt 
säkerställt att HÄLSA på 10 % signifikansnivå påverkar lyckan positivt (p=0,055). 
Modellen som tar hänsyn till YTKOMP och AO redovisar samma riktning på sambandet, 
och är signifikant på 10 % nivå (p=0,098). Det är statistiskt säkerställt att hälsosamma 
människor är lyckligare, H14 kan därmed accepteras. 
 
Empirin bekräftar hypotesen om att lyckan skulle öka med hälsa. Genom att företaget 
precis som vi tidigare nämnt söker minska de sjukskrivningar som kan anses vara 
arbetsrelaterade så kan de nå individer som i en hög grad upplever sig vara lyckliga. Att 
hälsans skulle påverka individens upplevda lycka är något som även Pouwels et al. (2008, 
s. 74) nått tillräckliga bevis för i deras studie. Dolan et al. (2008, s. 100) menar vidare att 
både den psykiska och fysiska hälsan är viktiga att vårda för att individen ska skatta sig 
lycklig.  
 
6.2.4 Ålder 
Hypotes H15 påstår att det finns ett samband mellan ålder och lycka. Korrelationsmatrisen 
redovisar inga entydiga riktningar för dummy!"!!"å! och dummy!!å!→, varför bevis 
kommer att baseras på de utökade regressionerna (tabell 22 & 23). Båda modellerna 
redovisar för ett positivt, dock insignifikant samband mellan variablerna dummy!"!!"å! 
(lägsta p=0,489) och dummy!!å!→ (lägsta p=0,106) och LYCKA (α=0,1). Det finns 
därmed inte tillräckligt stöd för att uttala att lyckan skulle öka med ålder, H15 förkastas. 
 
De utökade modellerna som mäter arbetsmotivation kan förklara en lägre grad av variansen 
än grundmodellerna som behandlar W-SDI. Motsatsvis kan de utökade modeller som är 
relaterade till lycka förklara en högre grad av variansen än grundmodellerna med samma 
beroende variabel. Ålder redovisar en negativ men insignifikant effekt på arbetsmotivation, 
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medan samma kvalitativa variabel motsatsvis har ett positiv samband med individen 
upplevda lycka, även om inga statistiska bevis kan konstateras. Ett starkare samband kan 
utläsas mellan referensgruppen och dummy!!å!→, vilket kan baseras på att skillnaderna 
mellan åldersgrupperna är större än för dummy!"!!"å!. Att lyckan tenderar att öka med 
ålder kan möjligen förklaras av att erfarenheter realistiskt sett bör öka med åren. Detta kan 
skapa förutsättningar för att individen utesluter tillfälliga omständigheter från evalueringen 
av den totala lyckan (Haybron, 2014, s. 55). Vi har dock inte stöd för att i enlighet med 
Pouwels et al. (2008, s. 74) konstatera att åldern kan förklara lycka.  
 
6.2.5 Arbetstimmar 
Hypotes H16 hävdar att det inte skulle finnas något samband mellan arbetstimmar och 
lycka. Korrelationsmatrisen förklarar sambandet som negativt, dock insignifikant (α=0,1). 
Sambandet kan via regression (tabell 22, p=0,834 & 23, p=0,437) bekräfta en negativ 
riktning, stödet är dock inte tillräckligt för att uttala att sambandet skulle vara statistiskt 
säkerställt (α=0,1). Därmed accepteras H16. 
 
Pouwels et al. (2008, s. 74) och Meer & Wielers (2013, s. 362) fann i deras studier att 
arbetstimmarna skulle ha en negativ effekt på lycka, detta är något vår studie kan bekräfta 
även om vi likt Knabe & Rätzel (2010, s. 78) inte finner tillräckliga bevis för relationen. Vi 
hänvisar till det senare avsnittet som behandlar relationen mellan lön och fritid för en vidare 
analys av sambandet. Detta av anledning att det funnits tvetydighet i tidigare forskning, 
samt att arbetsformen med kortare arbetsdag skapar förutsättningar för individen att faktiskt 
erhålla samma ersättning. 
 
Vi kan via empiri och analys konstatera att företagets ledare i en än högre utsträckning kan 
påverka individens upplevda lycka än dess arbetsmotivation. Chefer kommer dock kunna 
påverka både motivationen och lyckan i en positiv riktning genom att vidta samma 
åtgärder.  
 
 
6.3 Relationen mellan lön & fritid    
 
Syftet är att mäta huruvida respondenterna skulle önska mer fritid eller högre lön om de 
fick chansen att välja, grundat på det antalet arbetstimmar de erhåller per dag och hur nöjda 
individerna anser sig vara med tiden som ägnas fritid. Sambandet är av intresse att studera, 
då allt fler företag infört en arbetsform med kortare arbetsdag (Lundell, 2015; Brydolf, 
2015; Ehrlin, 2015). 
 
Hypotes H17 menar att individer som arbetar åtta till tolv timmar per dag skulle föredra en 
kortare arbetsdag med oförändrad lön i en högre utsträckning än de som arbetar sex timmar 
per dag. Sambandet är statistiskt säkerställt, dock bör resultatet tolkas med försiktighet då 
endast tre observationer finns tillgängliga för de som arbetar sex timmar per dag. Individer 
som arbetar åtta till tolv timmar dagligen skulle önska att korta ned deras arbetsdag, givet 
att lönen förblev densamma, i en högre utsträckning än de som arbetar sex timmar om 
dagen (p=0,03). Devoe et al. (2010, s. 633) bekräftar genom deras tidigare studie att 
individer som arbetar fler timmar per dag skulle preferera fritid i en högre utsträckning. Av 
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urvalet är det endast ett av de tolv företagen som arbetar i enlighet med arbetsformen med 
kortare arbetsdag, varför majoriteten av företagen erhåller arbetstagare som idag arbetar 
åtta timmar eller mer. Respondenter som anser att fritiden inte räcker till, sätter även de ett 
högre värde vid att införa en kortare arbetsdag i en högre utsträckning än de som anser att 
fritiden är tillräcklig, sambandet är dock insignifikant (p=0,158, α=0,1). Detta innebär att 
inkomsteffekten för dessa individer blir dominerande eftersom att de får möjlighet att 
erhålla samma ersättning med ett minskat antal arbetstimmar (Andersson et al., 2003, s. 
98). 
 
Hypotes H18 påstår vidare att individer som anser att de har tillräckligt med fritid föredrar 
en högre lön givet oförändrad arbetstid i en högre utsträckning än de som inte anser sig ha 
tillräckligt med fritid. Resultatet bekräftar riktningen på sambandet, dock är testet inte 
statistiskt säkerställt (p=0,158, α=0,1). Samma ställningstagande gäller för individer som 
arbetar sex timmar per dag, vilka även skulle preferera en ökad ersättning (med antagandet 
om att arbetstiden förblir densamma) i en högre utsträckning än de som arbetar åtta till tolv 
timmar dagligen. Sambandet är signifikant på 5 % nivå. Även om antalet arbetstimmar 
förblir oförändrade kan sambandet liknas med att substitutionseffekten blir dominerande i 
den totala effekten (Andersson et al., 2003, s. 98). Eftersom att individen har fått möjighet 
till att erhålla mer ersättning så innebär det enligt Andersson et al. (2003, s. 98) att fritiden 
relativt sett blir dyrare.  
 
Så länge effektiviteten ökar per timme så att den totala effektiviteten per dag förblir 
densamma så skulle företag tjäna på att minska antalet arbetstimmar. De verksamheter som 
valt att införa denna typ av arbetsform menar att effektiviteten inte minskar inom företaget 
(Lajeunesse, 1999, s. 103; Sowell, 1965, s. 238). Ett införande av detta arbetssätt skulle i 
teorin då inte påverka företagets lönsamhet negativt, endast bidra till att arbetstagarna 
skulle uppleva en högre tillfredsställelse med dess tidsfördelning. Då sambanden berör hela 
veckodagen tror vi att företagen med införandet av kortare arbetsdag kan påverka både 
arbetstagarens motivation och upplevda lycka i en positiv riktning. Detta eftersom att 
arbetstimmarna även uppvisat negativ relation i de utökade regressionsanalyserna (tabell 
18,19, 24 och 25).  
 
Uppmärksamma att det participatoriska bortfallet för de som arbetar sex timmar per dag 
uppgick till 50 % och att observationerna därför endast bestod av tre individer vid testet 
mellan arbetstimmar och påstående 26 (tabell 28). Detta är något vi forskare rår över då 
svarsalternativ exkluderats från analysen av beroende variabeln. Resultatet av chi2-testet 
bör av denna anledning tolkas med försiktighet då tillförlitligheten inte kan anses vara 
tillfredsställande.   
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7. SLUTSATS 
Detta kapitel av examensarbetet 
inleds med de slutsatser som kan 
konstateras, baserade på de 
forskningsfrågor som det inledande 
kapitlet fastställde. Fortsättningsvis 
presenteras de praktiska och 
teoretiska bidrag vi genom empiri 
och analys kan tilldela chefer och 
övriga intressenter. Det 
efterföljande avsnittet behandlar de 
gap vi funnit, som i framtiden är 
möjliga forskningsområden. 
Avslutningsvis presenteras de etiska 
och samhälleliga aspekter studien 
utgått ifrån. 
 
 
 
 
7.1 Slutsatser 
 
Påverkar arbetsförhållanden inom företag individens motivation?  
  
Ja, många delar av individens arbetsförhållande påverkar arbetsmotivationen. Arbetstiden 
har en negativ effekt på den motivation arbetstagaren upplever inför dess arbete, dock har 
vi inte tillräckliga bevis för att säkerställa att det finns ett samband. De behandlade 
kompensationerna påverkar i olika utsträckning till att individen ska motiveras. Den inre 
motivationen och de arbetsomständigheter som finns på arbetsplatsen är högt bidragande 
till att individen ska känna sig mer motiverad till att arbeta. Den yttre kompensationen 
påverkar i en positiv riktning, dock inte i samma utsträckning som de tidigare nämnda 
kompensationerna. De arbetstagare som åtminstone delvis erhåller en provisionsbaserad lön 
kan anses ha en något lägre motivation, medan individer med god hälsa motsatsvis erhåller 
en positiv påverkan på dess arbetsmotivation.  
 
Påverkar arbetsförhållanden inom företag individens upplevda lycka? 
 
Ja, lyckan påverkas av individens arbetsförhållanden. De olika studerade arbetsförhållanden 
som företaget kan erbjuda påverkar lyckan i samma riktning som motivationen. Intressant 
är att dessa faktorer påverkar individens upplevda lycka i en högre utsträckning än vad de 
kan förklara respondentens totala motivation i arbete.  
 
 
 
 

Figur 23. Disposition över slutsatser. 
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Går det att utläsa en skillnad i individens preferens att välja högre ersättning eller kortare 
arbetsdag grundat på det antal timmar denne arbetar per dag och hur nöjd individen anser 
sig vara med tiden som ägnas fritid? 
 
Ja, det går att utläsa en skillnad. De respondenter som arbetar inom företaget med sex 
timmars arbetsdag och även de individer som är nöjda med dess fritid, har ett mindre behov 
av att gå ner i arbetstid och skulle hellre erhålla en högre ersättning. Det är motsatsvis 
möjligt att utläsa att de respondenter som arbetar åtta till tolv timmar om dagen och även de 
som anser att fritiden är otillräcklig skulle önska att införa arbetssättet med kortare 
arbetsdag framför en högre lön. Resultatet som behandlar arbetstimmar bör dock tolkas 
med försiktighet då antalet observationer inte är tillfredsställande.  
 
7.1.1 Praktiskt och teoretiska bidrag 
Företagets ledare kan i en mindre utsträckning påverka arbetstagarens motivation och lycka 
genom att kompensera dem med exempelvis en löneökning eller beröm vid god prestation, 
dock upplever sig individen lyckligare om denne tilldelas bonus. Om lönen å andra sidan är 
helt eller delvis provisionsbaserad kommer detta istället att medföra en negativ effekt på 
både livstillfredsställelsen och arbetsmotivationen.  
 
Det anses motsatsvis vara högst relevant för individen att denne är fysiskt och psykiskt 
välmående, har stimulerande arbetsuppgifter och befinner sig i en god arbetsmiljö. 
Arbetstagaren lägger vidare stor vikt vid att utveckla sitt eget lärande, sin betydelse för 
företaget, goda relationer och en positiv stämning på arbetsplatsen. Dessa faktorer är 
bidragande till att nå en högre arbetsmotivation inom företaget med ökad lönsamhet, men 
framförallt så påverkar det hur lyckliga individerna upplever sig vara.  
 
Ett stort antal arbetstagare är inte nöjda med fördelningen mellan fritid och arbete och 
skulle förmodligen kunna bli mer effektiva om tiden på arbetet kortades ned. Resultatet 
indikerar på att samtliga företag som inte implementerat arbetsformen med kortare 
arbetsdag bör överväga att kompensera deras anställda med fritid. Detta för att skapa 
långsiktiga relationer och erhålla en ökad tillfredsställelse inom verksamheten.  
 
Ett annat råd till företagens chefer är att föra återkommande dialoger med deras anställda 
för att effektivt påverka de självbestämmande belöningarna i en högre utsträckning. Kanske 
finns det möjlighet till förändring av arbetsuppgift för att på ett bättre sätt stimulera 
individen. För att skapa och bibehålla goda sociala relationer inom verksamheten kan 
ledare förslagsvis anordna aktiviteter som bidrar till en sammansvetsad grupp. Chefer bör 
vid nyanställning komplettera den existerande personalstyrkan med personligheter som 
passar in i den befintliga gruppen för att bidra till god stämning. Slutligen rekommenderar 
vi chefer att göra en insats för att reducera de arbetsrelaterade sjukskrivningarna och dra ner 
på den provisionsbaserade delen av lönen för att nå ett ökat välmående inom företaget.  
 
Teoretiskt bidrar vår studie med ett tillskott inom de tidigare behandlade områdena. 
Framförallt tillför undersökningen ett bidrag genom att vi studerar både sambandet mellan 
arbetsförhållanden och motivation och vidare om sambandet anses ha påverkan på 
individens totala lycka. Av intresse är också att arbetstimmarna statistiskt sett inte kan 
anses ha en påverkan på arbetsmotivationen eller lyckan, men att sambandet kan förklaras 
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med relationen mellan fritid och arbetstid. Forskningen är vidare relevant av den 
anledningen att de tidigare svenska studierna inom området kan anses vara bristfälliga. 
Dessutom bekräftas endast 10 av 18 hypoteser, vilket tyder på att det finns kulturella 
skillnader mellan länder. Den tidigare forskning som legat till grund för hypoteserna och 
används i vår studie är baserad på amerikansk, tysk, kanadensisk och brittisk data. Vårt 
examensarbete kan presentera ett bidrag i den företagsekonomiska forskningen då enbart  
56 % av det svenska resultatet kan bekräfta hypoteserna.  
 
7.1.2 Framtida forskning  
Vår studie är högst relevant, baserad på det aktuella ämnet relaterad till arbetsformen med 
kortare arbetsdag, vilket tillsammans med övriga kompensationer är relaterat till chefers 
medvetenhet om hur dess arbetstagare vill bli belönade.  
 

• Grundat på de resultat som studien står till svars för vore det intressant att studera 
om de förklarade sambanden överensstämmer på ett större urval. Detta eftersom att 
det urval som använts i studien är relativt litet och begränsat både geografiskt och 
till en specifik bransch. En relativt liten studie med ett lågt antal respondenter 
kommer förmodligen inte vara stark nog att påverka chefer i den utsträckning vi 
hade velat göra, varför vi råder om framtida forskning för företagens och 
arbetstagarnas välmående.  
 

• Ett ytterligare förslag är att istället för att studera hur arbetsförhållanden påverkar 
individer som arbetar enskilt, undersöka hur arbetsförhållanden påverkar individer 
som arbetar i grupp. Detta eftersom att samtliga kompensationer som behandlas i 
vår studie skulle kunna få en annan effekt om de var team-baserade.   

 
• En intressant infallsvinkel vore att istället inta ledarens perspektiv som till stor del 

besitter makt att bestämma vilka arbetsförhållanden som gäller. Framtida forskning 
skulle genom en experimentell studie kunna undersöka vilka arbetsförhållanden 
som leder till ett effektivt företag.  

 
 
7.2 Etiska aspekter 
 
Vid forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Detta innebär bland annat att 
forskaren ska visa respekt till de medverkande och skydda respondenternas integritet 
(Magne-Holme Krohn-Solvang, 1997, s. 32). Bryman (2011, s. 131-132) belyser främst 
fyra etiska principer som forskare bör ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet behandlar att vi som forskare ska upplysa respondenterna om studiens 
syfte (Bryman, 2011, s. 131). Principen inkluderar även ett krav på att informera om att 
medverkande är frivilligt och att individerna inte är tvungna att besvara hela enkäten om de 
av någon anledning skulle ångra sig (Bryman, 2011, s. 131; Jacobsen, 2002, s. 484). 
Kraven kan anses vara uppfyllda då vi via personlig kontakt med respondenterna 
informerade om varför vi befann oss på deras arbetsplats och varför just de var viktiga för 
vår studie. Vid dessa tillfällen informerades även om deltagandefrihet. För att vara tydliga 
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inkluderas även en kortfattad motivering i enkäten om syftet bakom undersökningen. Vid 
skapandet av vår nätbaserade enkät fanns möjligheten att använda tvingande frågor, där 
informationskravet låg till grund för att vi lät samtliga frågor frivilligt besvaras. Några av 
de påståenden som används i enkäten kan dessutom upplevas känsliga, vilket ytterligare 
styrker vårt beslut om att använda oss av öppna frågor.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv får avgöra om den ska medverka i studien 
(Bryman, 2011, s. 132). Kravet inkluderar även enligt Jacobsen (2002, s. 483) att 
respondenterna ska förstå riskerna med medverkandet. Vanligtvis får en underårig individ 
inte avgöra medverkande, utan måste ha målsmans underskrift (Bryman, 2011, s. 132). 
Detta krav kan anses vara uppfyllt då samtliga individer överstiger åldersgränsen och borde 
därmed besitta förmågan att bedöma konsekvenserna av att medverka. 
 
Att informera respondenterna om att deltagande är anonymt är även en viktig del, vilket 
inkluderas i konfidentialitetskravet (Bryman, 2011, s. 132). Det är inom denna princip 
centralt att ansvara för att personlig data inte kan nås av obehöriga individer (Bryman, 
2011, s. 132). Detta har vi tagit hänsyn till genom att inte tillbe individerna om att uppge 
deras namn, vilket innebär att varken vi forskare eller andra intressenter i efterhand kan 
redogöra för vilken besvarad enkät som tillhör en bestämd individ. Data som presenteras i 
det empiriska avsnittet är baserat på samtliga individer och möjliggör därför inte för att 
utläsa enskilda resultat. 
 
Nyttjandekravet är den sista principen som Bryman (2011, s. 132) belyser och innefattar 
krav på att forskaren endast kommer använda sina data till det informerade syftet. Det 
insamlade materialet kommer inte att tas i bruk för andra ändamål än studiens syfte, vilket 
gör att vi även anser oss uppfylla denna princip.    
 
 
7.3. Samhälleliga aspekter 
 
Samhället kan anses påverkas både av medarbetares motivation, lycka och det antal timmar 
individen arbetar. Företagen i samhället är beroende av arbetstagare för att nå både kort- 
och långsiktiga resultat, och arbetstagarna är beroende av företagen för att tillfredsställas 
genom de olika kompensationerna de erbjuder. Studien syftar främst att uppmärksamma 
chefer inom IT branschen angående vilka kompensationer som anses ha effektiv, respektive 
ineffektiv påverkan på individens motivation och lycka. Konsekvenserna av att chefer inom 
IT-branschen skulle nå en ökad medvetenhet om hur de kan bidra till ökad motivation och 
lycka är att det möjliggör för dem att i framtiden fatta gynnsammare beslut. Kunskapen kan 
bidra till låg personalomsättning med långsiktiga resultat, då de anställda inte tvingas söka 
sig till andra företag där en bättre kombination av arbetsrelaterade belöningar erbjuds.  
 
Genom att fler företag skulle anamma arbetsformen med kortare arbetsdag skulle individer 
bli nöjdare med fördelningen mellan fritid och arbete. Då arbetstimmarna visat tendens på 
att negativt influera både individens motivation och lycka, skulle båda dessa faktorer 
komma att öka genom att skära ner på arbetstimmarna per dag. Givet att de anställda skulle 
kunna bibehålla effektiviteten per arbetsdag skulle företaget påverkas med mer 
tillfredsställda medarbetare. Om antagandet gällande ökad effektivitet inte upprätthålls 
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finns en risk för att uppsatta verksamhetsmål inte kan nås, vilket skulle te sig negativt för 
företaget. Införandet av sex timmars arbetsdag skulle kunna leda till en ökad konkurrens 
mellan företag, då denna typ av arbetsbelöning tenderar att vara något individerna 
efterfrågar. Fler företag skulle eventuellt tvingas ta arbetsformen i beaktande för att 
långsiktigt bibehålla och attrahera kompetent personal. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
Studien avslutas med ett kapitel där vi 
söker beskriva studiens tillförlitlighet 
i form av de tre mest omtalade 
kriterierna; reliabilitet, replikation 
och validitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Reliabilitet 
 
De tre mest omtalade kriterierna beskriver Bryman (2011, s. 49-51) vara reliabilitet, 
replikation och validitet. Har undersökningen god reliabilitet innebär det att den inte 
påverkats av tillfälligheter och därav skulle nå samma resultat vid en återupprepning. 
Uttrycket behandlar säkerheten i de mått som används (Bryman, 2011, s. 49). Stabilitet är 
en av de faktorer som påverkar om ett mått är reliabelt och behandlar trovärdigheten i att 
samma resultat skulle uppnås vid en ny undersökning utförd på samma urval (Bryman, 
2011, s. 160). Då data är baserad på en enkätundersökning som behandlar många 
påståenden som besvaras via likertskalor tror vi tillfälligheter i svaren kan ha uppstått. Hur 
individen anser att denne kompenseras och hur lycklig individen upplever sig vara kan vara 
beroende av individens dagsform och humör. Subjektiviteten i dessa mått ger oss anledning 
att tro att individer vid ett senare tillfälle skulle kunna komma att tilldela vissa påståenden 
en annan gradering. Av denna anledning anser vi stabilitetsfaktorn vara svagt uppfyllt.  
 
Intern reliabilitet syftar till att komponenter i sammansatta variabler och skalor ska vara 
pålitliga att användas (Bryman, 2011, s. 160). Vi har genom tidigare teorier sökt sätta 
samman de påståenden som bäst skulle beskriva de sammansatta variablerna; W-SDI, 
INKOMP, YTKOMP och AO. Genom att använda flertalet komponenter för att bilda de 
olika variablerna, anser vi den interna reliabiliteten vara tillfredsställande. Vi använde även 
cronbach’s alpha för att avläsa att variablerna samkorrelerade. Då måttet kan anses vara 
mindre användbart vid fåtalet komponenter valde vi däremot att se till måttet med 
försiktighet.  
 
Det sista begreppet inom reliabilitet som Bryman (2011, s. 160) belyser är 
interbedömarreliabilitet, vilket behandlar att studien ska resultera i samma resultat 
oberoende vem författaren är. Genom att enbart använda fasta svarsalternativ i enkäten 

Figur 24. Disposition över sanningskriterier. 
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anser vi oss eliminerat riskerna för att tolka vid bearbetningen av data. Då 
avkodningsprocessen skett med noggrannhet anser vi att andra forskare med stor säkerhet 
skulle nå samma resultat. Därmed anses interbedömarreliabilitet i studien vara hög.  
 
 
8.2 Validitet 
 
Validitet beskriver Bryman (2011, s. 50) som det mest relevanta kriteriet, vilket är en 
granskning av huruvida slutsatserna i studien är sammanhängande. Kriteriet kan delas upp i 
mätningsvaliditet, extern-, intern- och ekologisk validitet (Bryman, 2011, s. 50-51). Det 
förstnämnda utgår från att begreppet är reliabelt och vidare att det faktiskt mäter variansen i 
motivation, vilket delvis är syftet att mäta. I denna studie har vi sökt öka 
mätningsvaliditeten genom att använda tidigare erkänd forskning för att definiera och mäta 
begreppen motivation och lycka. Färre komponenter har använts för att mäta begreppet 
motivation via W-SDI, dock kan de inkluderade påståendena anses mäta det de ämnar 
mäta. Inre och yttre kompensationer har inte haft entydiga definitioner i tidigare studier, 
vilket gör att mätningsvaliditeten här kan anses vara något låg. Genom att ha tagit hänsyn 
till hur arbetstagare varit eniga om att klassificera de inre och yttre begreppen anser vi oss i 
största möjliga mån tagit mätningsvaliditeten i beaktande.  
 
Extern validitet behandlar faktumet att studiens resultat ska gå att appliceras på en annan 
undersökningsgrupp (Bryman, 2011, s. 51). För att generalisera studien till ytterligare 
undersökningsgrupper är det viktigt att forskarna är noga med urvalsgruppen (Bryman, 
2011, s. 51). Då brister funnits i det register som använts för att nå det tänkta urvalet anser 
vi att den externa validiteten inte antar en optimal nivå. Dock anser vi oss nått en 
tillfredsställande svarsandel genom bekvämlinghetsurvalet då denne uppgick till 60,56%. 
Grundat på de kriterier som använts för att definiera branschen tror vi oss kunna nå ett 
likvärdigt resultat om studien skulle överföras på en bransch med liknande 
arbetsförhållanden eller i en annan del av Sverige. Utöver detta finner vi svårighet att tro att 
studien skulle vara överförbar i någon vidare utsträckning, grundat på att urvalet är relativt 
litet.   
 
Den interna validiteten behandlar enligt Bryman (2011, s. 50-51) det kausala förhållandet 
mellan variabler. Huruvida det kan konstateras att den orsakande variabeln yttre 
kompensation kan påverka den beroende variabeln motivation och att motivationen inte kan 
förklaras av en annan variabel (Bryman, 2011, s. 50-51). Vi har genom efterforskningar i 
tidigare studier sökt nå förklaring till vilka oberoende variabler som bäst kan anses förklara 
våra beroende variabler. Genom detta anser vi att vi uppnått en intern validitet mellan 
variablerna. Dock indikerar förklaringsgraden på att fler variabler kan förklara variationen, 
dessa har inte tagits i hänsyn, då vi endast ämnat studera utvalda faktorer som chefer har 
möjlighet att påverka. 
 
En undersökning anses vidare vara ekologiskt valid om miljön där studien genomförs kan 
sammankopplas med det forskarna söker mäta (Bryman, 2011, s. 51). Vi har genom att 
befinna oss på respondenternas arbetsplatser skapat en hög ekologisk validitet i stora delar 
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av undersökningen. Det sista avsnittet i enkäten behandlar påståenden relaterade till hem 
och fritid, varför den ekologiska validiteten inom denna del kan anses vara lägre.  
 
 
8.3 Replikerbarhet 
 
Replikation kräver enligt Bryman (2011, s. 49) en tydlighet på detaljnivå från forskarna om 
hur de gått tillväga i dess undersökning, vilket behandlas i den praktiska metoden. Är 
metoddelen bristfällig hindrar det förutsättningarna för replikerbarheten. 
 
Vi har genomgående i vår praktiska metod sökt vara tydliga med att förklara 
tillvägagångssättet för att nå vårt resultat. Detta underlättar för framtida forskare vid 
intresse att replikera studien vid ett senare tillfälle. Enkäten ligger som bilaga i studien, 
vilket gör att framtida forskare kan använda exakt samma frågor vid en ny undersökning 
om de skulle önska. Genom att ha bearbetat data i SPSS som är ett världskänt dataprogram 
anser vi det vara relativt okomplicerat att replikera studien. 
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APPENDIX 
Appendix 1: Deskriptiv statistik likertskalor 
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Appendix 2: Deskriptiv statistik fasta svarsalternativ 
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Appendix 3: Enkät till respondenter 
Vi heter Ida och Linda och studerar vid civilekonomprogrammet via Umeå̊ universitet. För 
tillfället skriver vi vårt examensarbete angående arbetstagarens motivation och dess 
arbetsförhållanden inom IT-branschen. Då er röst har stor betydelse skulle vi vara väldigt 
tacksamma om ni ville visa ert intresse genom att besvara vår enkät. 
  
Vänligen kryssa i det alternativ som överensstämmer nedan. Endast ett alternativ. 
  
  
Kön:                                     Kvinna                Man 
 

 
Ålder:       18-30            31-43                  44-56                 ���� 
 

 
Civil status:                              Singel                  Särbo                 Sambo 
 

 
Jag har inneboende barn:       Ja                        Nej 
 

 
Nedan följer ett antal påståenden där du graderar huruvida du håller med fullständigt eller 
inte alls. När du anser att du inte alls håller med om påståendet ringar du in ett, håller du 
med fullständigt ringar du in tio. Var alltid observant för denna typ av kursiva text, det är 
instruktioner om hur du ska gå tillväga för att besvara frågorna. Endast ett alternativ. 
  

Arbetsmiljö och arbetsrelaterade möjligheter 
  
1. Jag uppfattar att stämningen på arbetet är väldigt positiv 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      
 

 
2. Jag uppfattar mig som en del av ”laget” på arbetet 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      
 

 
3. Jag stimuleras väl av mina arbetsuppgifter 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      
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4. För mig är det väldigt viktigt att mina arbetsuppgifter stimulerar mig 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      
 

 
5. Jag anser att mina arbetskamrater respekterar mig väl 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      
 

 
6. Mina arbetskollegor vet mycket om mina intressen 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
7. Jag uppfattar att jag har stor möjlighet till inflytande/tillåts ha åsikter om 
verksamheten 

 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
 

8. Jag upplever att jag har ett stort ansvar inom verksamheten 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
9. Mina chanser till att utveckla mitt lärande inom företaget är stora 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
10. Jag tillfredsställs av att lära mig nya saker som är relaterade till mitt arbete 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
11. Det finns goda möjligheter till att avancera till högre “position” inom företaget 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
12. Jag skulle gärna ha en högre position inom företaget 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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13. Jag anser mig vara väldigt betydelsefull för verksamheten 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
14. Arbetsmiljön är väldigt bra på mitt arbete 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
15. Jag anser mig alltid hinna med de arbetsuppgifter jag har under en arbetsdag 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
 
16. Jag känner att jag har för mycket att göra på arbetet 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
17. Jag upplever säkerheten på arbetsplatsen som väldigt bra 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
Arbetstimmar och belöning 

  
Vänligen kryssa i det alternativ som bäst passar in. Endast ett alternativ. 
 
18. Min arbetstid, exkluderad lunch och övriga raster är i genomsnitt per dag 
  
6h eller mindre        8h               10h           12h           14h 
eller mer 
 

 
19. Jag har en grund- eller garantilön 
 

Ja                                                                    Nej 
 

 
 

20. Min lön är provisionsbaserad 
 

Ja                          Till viss del                   Nej 
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21. På mitt arbete har vi flextid 
 

Ja                          Till viss del                    Nej 
 
 
22. På mitt arbete finns möjlighet till att få bonus 
                      

Ja                       Vet ej                          Nej 
 
 
23. Jag får bonus utöver min grund- eller garantilön: 
 

 Ja, varje månad           Ibland                          Aldrig 
  
 

 
24. Om möjligheten fanns skulle jag ha kortare raster och sluta mina dagar tidigare 
 
          Ja                          Likgiltig                     Nej 
 
 
25. Om jag fick chansen att välja, skulle jag vilja ha: 
  
 2h kortare arbetsdag med motsvarande 2h mindre lön 

2h längre arbetsdag med motsvarande 2h mer lön 
Inte förändra något 

 
 

26. Om jag fick chansen att välja, skulle jag vilja ha: 
  

   2h kortare arbetsdag med samma lön som idag 
   Oförändrat antal arbetstimmar med 2h högre lön 
   Inte förändra något 

 
 
Nedan följer ett antal påståenden där du graderar huruvida du håller med fullständigt eller 
inte alls. När du anser att du inte alls håller med om påståendet ringar du in ett, håller du 
med fullständigt ringar du in tio. Endast ett alternativ. 
  
27. Jag är nöjd med antalet arbetstimmar jag arbetar per dag 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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28. För mig är det väldigt viktigt att jag får beröm från chef eller avdelningsledare 
när jag gjort något bra 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
29. Jag får väldigt ofta beröm när jag anser mig presterat bra 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
30. Jag upplever min totala lön (inkluderad bonus och övertid) som väldigt rättvis i 
relation till mina arbetsuppgifter 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
31. Pengar är den största anledning till att jag arbetar på detta företag 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
  

Hem & fritid 
  
Vänligen kryssa i det alternativ som bäst passar in. Endast ett alternativ. 
  
32. Min Sambo har högre lön än mig 
  
Ja                       Lika                               Nej                            Har ingen sambo 
 

 
33. Jag är borta från jobbet på grund av att jag är sjuk åtminstone: 
  
varje månad         en gång i kvartalet        en gång om året         förekommer inte 
 

 
  
Nedan följer ett antal påståenden där du graderar huruvida du håller med fullständigt eller 
inte alls. Nära du anser att du inte alls håller med om påståendet ringar du in ett, håller du 
med fullständigt ringar du in tio. Endast ett alternativ. 
  
34. Jag anser att jag har tillräckligt med fritid 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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35. Den största delen av min fritid tillägnas hushållsarbete 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
36. Jag upplever att jag utför allt hushållsarbete i hemmet (besvaras endast om du har 
sambo) 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
37. I mitt hushåll är det alltid svårt att få pengarna att räcka till räkningar och mat 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
38. Jag har alltid pengar över som jag kan använda till sådant som egentligen inte är 
av nödvändig karaktär (dvs. utöver räkningar och mat) 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
39. Det senaste året har min hälsa varit bra i jämförelse med andra individer i min 
ålder 
  
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
40. Jag upplever mig själv vara väldigt lycklig med mitt liv i sin helhet just nu 
 
         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

 
  
Övriga kommentarer: 


