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SAMMANFATTNING	  
Problembakgrund & diskussion: Det optimala belöningssystemet är svårt att uppnå, 
många företag strävar efter att motivera sina anställda att prestera i enighet med 
företagets uppsatta mål. Motivation har varit, och är ett populärt område att studera 
inom den beteendevetenskapliga forskningen. Forskningen gällande vilken typ av 
belöningssystem småföretag använder sig av och vilka motiv de grundar sig på anser 
vi vara bristfällig. Vilket gör det, enligt oss, aktuellt att studera detta. 
 
Problemformulering: 
Vad är motivet till användande av belöningssystem i småföretag i Umeå samt hur 
skiljer sig deras system beroende på motivet? 
 
Syfte Huvudsyftet är att undersöka och kartlägga motiven till valt belöningssystem 
hos småföretag i Umeå. Genom detta även få svar på studiens delsyften: Skiljer sig 
motiven och valt belöningssystem beroende på företagskaraktäristiska (exempelvis 
företagets ålder, bransch och kön på chefen), samt medför detta olika typer av system.  
 
Teoretisk referensram: I denna studie ligger teorierna till grund som en förklarande 
utgångspunkt, hypoteser kommer ej testas. Maslows behovshierarki, Herzbergs 
tvåfaktorteori, agentteorin samt stewardshipteorin hoppas vi kunna hjälpa till att 
förklara motiv till belöningssystem. Dessa teorier kommer sedan att användas vid 
analysering av resultatet och slutsatsen. 
 
Forskningsmetod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats har tillämpats för att 
utföra denna studie. Genom avgränsa studien till småföretag i Umeå har sedan ett 
slumpmässigt urval utförts. Enkätundersökning via telefon har genomförts för att 
samla in data. 
 
Resultat/analys: Resultatet visar att ”attrahera och behålla kvalificerad personal” 
samt ”skapa vi-känsla” är de dominerande motiven till användandet av någon form av 
belöningssystem. Därefter kunde vi avläsa viss skillnad i de olika variablerna som 
mätningen innehöll. Av 30 tillfrågade företag använde sig 53 % av finansiella 
belöningar, alla företag hade medvetet eller omedvetet någon form av icke-finansiella 
belöningar. 
 
Slutsats: Resultatet visar att motivet till införande och användandet av 
belöningssystem skiljer sig åt beroende på företagets karaktär. Enligt vår 
undersökning påverkade dessa variabler valet av motiv i större utsträckning: 
Storleken på företaget, chefens könstillhörighet samt företagets ålder.  
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1.	  INLEDNING	  
 

 Detta kapitel behandlar aktualiteten rörande området som studien avser. Via en 
inledande problembakgrund och problemdiskussion som sedermera mynnar ut i 
studiens problemformulering, redogörs det varför valt ämne är intressant att studera. 
Avslutningsvis beskrivs studiens syfte, det praktiska och teoretiska bidraget som 
studien resulterar i samt de avgränsningar som vi har valt att göra. 

 

1.1	  PROBLEMBAKGRUND 
Motivation har varit, och är, ett populärt ämne att studera inom den 
beteendevetenskapliga forskningen. Sigmund Freud undersökte redan under tidigt 
1900-tal de psykologiska faktorerna till vad som motiverar oss (Thorpe & Homan, 
2000, s. 11). Under 1920- & 1930-talet utfördes Hawthorne-experimenten. Ägarna till 
Hawthorne-fabriken ville ta reda på hur bland annat ljusstyrka påverkade arbetarnas 
produktivitet. En studie genomfördes för att undersöka arbetstagarnas produktivitet i 
stark respektive svag arbetsbelysning. En testgrupp och en kontrollgrupp anordnades, 
där belysningen ökades för testgruppen men inte för kontrollgruppen. Som resultat 
ökade produktiviteten, inte bara i testgruppen utan även i kontrollgruppen, trots att 
denna inte fått förstärkt belysning (Thorpe & Homan, 2000, s. 82ff). Forskaren Henry 
A. Landsberger (1958, refererad i Thorpe & Homan, 2000, s. 82ff) ville förstå detta 
fenomen genom att undersöka hur produktiviteten ändrades via olika typer av 
förändringar, exempelvis via färre arbetstimmar och genom en välstädad arbetsmiljö. 
Hans resultat blev att förändringarna i sig inte påverkade produktiviteten utan det 
faktum att någon brydde sig om och intresserade sig i de anställdas situation var den 
bidragande orsaken till ökad produktivitet. 
 
I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat är personalen en av företagets viktigaste 
resurs. Vikten av anställdas vilja att engagera sig och bidra till företaget är av stor 
betydelse för företagets överlevnad och välmående (Gerhart & Milkovich, 1992, s. 1). 
Företagsledare anstränger sig därför för att de anställda ska vara engagerade och 
motiverade till att driva företaget till dess uppsatta mål och visioner. Företag 
eftersträvar minskade utgifter och ökade intäkter, för att nå detta har nästintill alla 
företag i dagsläget någon form av belöningssystem som motiverande verktyg för dess 
anställda (Svensson & Wilhelmsson, 1988, s. 11). Belöningssystemet består vanligen 
av ett antal delar som syftar till att ta tillvara på de anställdas kompetens och resurser. 
Dessa system har även en betydelsefull roll i att sporra, styra och motivera 

INLEDNING	   TEORETIS
K	  METOD	   TEORI	   TIDIGARE	  

FORSKNING	  
PRAKTISK	  	  
METOD	  

RESULTAT	   ANALYS	   SLUTSATS	   SANNINGSKRITERIER	  

Kapitelöversikt (Skapad av författarna, 2014) 
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arbetsstyrkan i önskvärd riktning (Frank et al., 2000, s. 8). Belöningssystem omfattar 
finansiella och icke-finansiella belöningar. De kan vara individuella och kollektiva, 
omedelbara och långsiktiga (Svensson & Wilhelmsson, 1988, s. 32ff). I takt med att 
världen omkring förändras konstant. Samt att utvecklingen i företagen har förändrats 
har även incitamenten till vad som motiverar arbetstagarna förändrats (Svensson & 
Wilhelmsson, 1988, s. 10ff). 
 
Frank et al. (2000, s.7) och Smitt et al. (2002, s.76ff) menar att det är svårt att 
utveckla ett väl fungerande belöningssystem som fyller alla funktioner. Smitt et al. 
(2002, s.76ff) anser vidare att de företag som lyckas med att utforma ett framgångsrikt 
system som riktar sig till de anställdas behov har en stor fördel gentemot sina 
konkurrenter. Belöningssystem är idag utbrett och finns i många olika former och 
konstellationer. Variabler som kan påverka hur företaget använder sig av 
belöningssystemet kan vara; huruvida det är en manlig eller kvinnlig ledning (Konrad 
et al. 2000, s.124; Filler, 1985, s.427), vilken bransch företaget verkar i (Svensson & 
Wilhelmsson, 1988, s.12ff), när företaget bildades (Majmudar, 1997, s.231-241), 
vilken storlek företaget har (Ouchi, 1978, s.191) samt hur ägarförhållandet i företaget 
ser ut (Johansson & Falk, 1998, s.31). Dessa variabler benämner vi fortsättningsvis 
som företagskaraktäristiska. Vidare kan det valda belöningssystemet grunda sig i 
olika faktorer. Exempelvis nyckeltal (Sand, 2005, s. 11) samt uppsatta mål på olika 
nivåer inom företaget (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 513; Bergman, Klefsjö, 
2002, s. 226ff). 
 
De avslutare med att poängtera att ett företag som för tillfället har ett väl fungerande 
belöningssystem inte ger en garanti att fallet så kommer vara i framtiden. Vad som 
motiverar den anställde till att arbeta är väldigt individuellt, och vid exempelvis hög 
personalomsättning kan det innebära att ett system som fungerade bra förut inte är 
optimalt med ny personal (Frank et al., 2000, s. 7; Smitt et al., 2002, s. 76ff).  

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  
Belöningssystem som motiverande drivkraft har sedan början av 2000-talet varit ett 
debatterat ämne runt om i världen. Medierna har rapporterat om höga ersättningar och 
diverse ersättningsskandaler genom åren (Olve & Samuelsson 2008, s. 227). 
Belöningssystemens nivåer har diskuterats och ifrågasatts av både allmänheten och 
experter. Frågan om hur företag ska belöna, kontrollera och motivera är dock inget 
nytt utan har pågått under en längre tid (Blom et al., 2012, s. 116). 
 
Kaplan & Atkinson (1989, s. 721) kritiserar belöningssystemens utformning och den 
korta effekten finansiella belöningar ger. De menar följande: En chef blir belönad 
efter hur han/hon håller nere kostnaderna. Kaplan & Atkinson (1989, s.722-724) 
menar att denna chef avstår ofta från att göra investeringar för att på så sätt erhålla 
full bonus, trots att chefen vet att detta kommer att bli dyrare för företaget i framtiden. 
Effekten av belöningssystemet blir därigenom ej önskvärd  
 
Vidare fortsätter Håkan Salwén, professor i praktisk filosofi, sin kriticism mot 
bonussystemen. Han menar att Forskning visar att det är oklokt att använda sig av 
externa belöningar om man vill få människor att göra saker. I stället är det den interna 
motivationen som har störst betydelse – och på den har bonus en direkt negativ 
inverkan (svd.se). Smitt et al. (2002, s. 12) anser att det finns fördelar med finansiella 
belöningar, då dessa är enkla att utforma samt kan kvantifieras. Enligt undersökning 
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som SIFO gjorde år 2000 ville drygt hälften av de tillfrågade faktiskt ha finansiella 
belöningar. 
 
De traditionella motivationsteorierna, exempelvis Maslows behovspyramid och 
Herzbergs tvåfaktorteori är kanske inte tillräckliga för att förklara individens 
motivation i arbetet. I samband med att organisationerna har blivit plattare och 
anställda kan påverka sin egen och företagets situation i allt större utsträckning har ett 
modernare ramverk av motivationsteorier utvecklats, bolagsstyrning (eng. corporate 
governance) (Davis et al., 1997). Motivationsteorierna, agentteorin och 
stewardshipteorin, fokuserar mer på vad som driver den anställde på arbetsplatsen. 
Agentteorin förklarar relationen mellan ledaren och den anställda. Ledaren betalar för 
att få den anställde att utföra en uppgift (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin 
förutsätter att både ledaren och den anställda agerar och motiveras av egenintresse 
(Jensen & Meckling, 1976). Stewardshipteorin är motsatt teori där ledningen tror att 
de anställda på egen hand kommer att agera ansvarsfullt i sitt handlande (Davis et al., 
1997). Drivkraften hos den anställde kan förklaras genom att arbetstagaren strävar 
efter att få erkännande av ledningen. Teorin menar att arbetstagaren blir tillfredsställd 
genom att han/hon känner sig uppmärksammad och behövd, vilket i sin tur leder till 
en ökad motivation samt ett ökat engagemang (Davis et al., 1997). 
 
Smitt et al. (2002) belyser att belöningssystem kan bidra till utbrändhet och stress. 
Orsaken till detta kan vara att företagen sätter upp alltför orimliga mål som de 
anställda anser är ouppnåbara. Om en anställd känner sig otillräcklig och frustrerad 
kan det påverka dennes inställning till sitt arbete vilket leder till minskad motivation 
att nå företagets uppsatta mål. Ur företagets synvinkel är det i sin tur attraktivt att 
skapa en tydlig gräns mellan intäkter och kostnader genom att begränsa den fasta 
lönekostnaden och låta verksamhetens vinst påverka storleken på den faktiska lönen. 
Dock visar det sig att ett införande av belöningssystem som inte har fokus på att 
motivera de anställda ofta resulterar i enbart höjda kostnader för företaget, de positiva 
effekterna som dessa belöningssystem är tänkt att generera uteblir då. Ur den 
anställdes synvinkel kan det å andra sidan vara tryggare med en större andel fast lön 
(Smitt et al., 2002, s. 12-14). Nilsson & Olve (2013, s. 233;247) säger att det finns 
flertalet problem som uppkommer när det finns ett belöningssystem, de belyser att det 
därför är viktigt att noggrant analysera och anpassa belöningssystemet efter de 
anställdas behov. 
 
Gällande motiven till valt belöningssystem hos småföretag i Sverige har 
informationen varit bristfällig. På större, aktienoterade bolag finns däremot mer 
information om vilken typ av belöningssystem som används och vad motivet till dessa 
är. Hansson (2001, s. 1) utförde en studie på de 30 största svenska börsföretagen 
varav en fallstudie på fyra av dessa gjordes. Utifrån Hanssons studie (2001) framkom 
det att följande var viktigt hos de tillfrågade gällande orsaken till att de använder sig 
av belöningssystem; attrahera och behålla personal, skapa vi-känsla, få personalen 
mer engagerad, motivera till maximera resultatet och minska fasta kostnader. 
 
Appelbaum och Kamal (2000) studerade hur småföretag i Nord-Amerika kunde skapa 
fördelar gentemot stora företag gällande attrahera och behålla personal. Utöver de 
finansiella belöningarna så visade studien även att icke-finansiella belöningar, såsom 
beröm, erkännande och rättvis lönesättning öka produktiviteten och attrahera och 
behålla personal i småföretag. Med bakgrund till studierna av Appelbaum och Kamal 
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(2000) och Hansson (2001) ser vi att det vore intressant att studera vidare hur 
belöningssystem i småföretag i Sverige är uppbyggt. Varför inte Appelbaum och 
Kamals studie räcker för att kunna appliceras i svenska småföretag anser vi beror på 
de kulturella och sociala skillnaderna mellan Sverige och Nord-Amerika. 
 
Enligt Hofstede (2001, s.373) finns det sociala och kulturella skillnader mellan olika 
länder i världen och organisationer, vilket enligt oss kan påverka hur ett 
belöningssystem byggs upp. Merchant et al. (2011, s.661) undersökte hur 
belöningssystem används och uppfattas i Nederländerna, Kina och USA där 
Nederländerna ansågs vara representativt för västra Europa. Resultaten från studierna 
visade att det fanns stora skillnader mellan hur företagen i de olika länderna använder 
sig av belöningssystem. Forskarna bakom studien föreslår att dessa skillnader beror 
på tre variabler. Dessa är nationell kultur, inkomstskatt och erfarenhet av 
belöningssystem. Med bakgrund av de skillnader som finns mellan länder anser därför 
en studie i svensk kontext gällande belöningssystem hos småföretag är aktuell att 
studera. 
 
Enligt statistiska centralbyrån fanns det år 2013, 35 276 stycken småföretag i Sverige. 
Vilket utgör en stor del av Sveriges arbetskraft. Ponera att dessa företags skulle 
försvinna, en stor del av arbetstagarna skulle bli arbetslösa vilket skulle resultera i att 
Sveriges BNP skulle minska på ett dramatiskt sätt. Trots att detta det är ett extremt 
exempel vill vi poängtera betydelsen som småföretag har på Sverige och dess välfärd. 
På grund av det stora antalet småföretag i Sverige finner vi det bäst att undersöka en 
stad för att kunna få en homogen grupp, vi kommer därför att studera småföretag i 
Umeå vilket vi hoppas ska ge en indikation om hur belöningssystem i småföretag i 
Sverige fungerar i dagens rådande företagsklimat.  
 
Utifrån problembakgrunden och diskussionen kan vi se att det finns delade meningar 
huruvida finansiella eller icke-finansiella belöningar har störst effekt på anställda och 
företagets resultat. Vad som är effektivast beror på vilka personer som frågas och 
vilket typ av företag det gäller. Att finna det optimala belöningssystemet är en ständig 
kamp företagen har. På grund av den bristfälliga informationen gällande motiven till 
valt belöningssystem hos småföretag anser vi det vara ett aktuellt område att studera. 

1.3	  PROBLEMFORMULERING	  
Ovanstående bakgrund och diskussion gällande belöningssystem, användning, 
aktualitet samt de teorier vi använder oss av, leder fram till studiens 
problemformulering som vi ämnar besvara: 
 
Vad är motivet till användande av belöningssystem i småföretag i Umeå samt hur 
skiljer sig deras system beroende på motivet?  

1.4	  SYFTE	  
Studiens huvudsyfte är att undersöka och kartlägga motiven till valt belöningssystem 
hos småföretag i Umeå. Genom detta även få svar på studiens delsyfte: Skiljer sig 
motiven och valt belöningssystem beroende på företagskaraktäristiska (exempelvis 
företagets ålder, bransch och kön på chefen), samt medför detta olika typer av system.  
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1.5	  PRAKTISKT	  OCH	  TEORETISKT	  BIDRAG	  
Då tidigare kartläggning av belöningssystem över svenska småföretag saknas kommer 
denna studie kunna bidra med en sådan. Det hoppas vi kommer underlätta vidare 
forskning inom ämnet. Vidare tror författarna att studien främst kommer bidra till 
praktiska aspekter. Författarna har för avsikt att genom denna studie förbättra 
kunskapen och synsättet utifrån ett småföretagsperspektiv. Genom detta skapa en 
förståelse som kan förändra eller styrka och deras inställning och användning av olika 
belöningssystem. Via vår kartläggning hoppas vi kunna se ett mönster om hur olika 
branscher arbetar med belöning. Vi hoppas vidare att denna studie kommer medföra 
att fler småföretag ser över deras belöningssystem, och således om det finns anledning 
att ha något överhuvudtaget. Finns det anledning hoppas vi kunna räta ut vilket typ av 
belöning småföretagare ska använda sig av för att motivera, effektivisera och i 
slutändan generera bättre resultat för företaget. 

1.6	  AVGRÄNSNINGAR	  
De avgränsningar vi gör är att främst fokusera på de positiva motivationsfaktorerna. 
Anledningen till att fokus inte ligger på de negativa faktorerna är för att kunna smalna 
av studien med hänsyn till den givna tidsramen vi har. Utöver detta har vi valt att 
enbart analysera småföretag. Vi använder oss av den Europeiska kommissionen 
klassificering av småföretag, dvs. företag som har mellan 10 och 49 anställda och vars 
omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner EUR per år 
(Europa.eu). Då företagsregistret, business retriever, som vi hämtade 
företagsinformation ifrån har SEK som valuta avrundade vi 10 Miljoner EUR till 100 
miljoner SEK. Denna avgränsning gällande småföretag gjordes för det är där vi anser 
vårt forskningsgap finns.  
 
Denna avgränsning gjordes därför vi anser det föreligga ett forskningsgap på 
småföretag i Sverige. Det finns tidigare studier som är gjorda såsom Appealbaum och 
Kamal (2000) på Nord-Amerikanska småföretag, det finns dock ingen i svensk 
kontext med liknande variabler varpå vi anser att forskningsgapet är relevant att fylla. 
Ytterligare motiveringar till tagna beslut rörande exempelvis urval återfinns och 
redogörs mer detaljerat i kapitlet praktisk metod. 
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2.	  TEORETISK	  METOD	  
 

Det teoretiska metodkapitlet redogör studiens teoretiska metodval. Kapitlet berör 
studiens teoretiska ståndpunkter såsom syn på kunskap och vetenskap, angreppssätt 
och forskningsdesign. Därefter en beskrivning, samt granskning av litteratur och 
källkritik. 

 

Forskning har som mål att skapa eller utveckla tidigare befintlig kunskap. Genom 
förståelse för metod blir det enklare att besvara studiens problemformulering och nå 
de uppsatta syften som studien har. Genom väl dokumenterad användning av teoretisk 
och praktisk metod underlättas återskapandet av studien för framtida forskningssyften 
(Holme & Solvang, 1997, s. 11ff). Avslutningsvis ger en strukturerad metod ett 
redskap för författarna att arbeta systematiskt och planera studiens upplägg.  

2.1	  KUNSKAPSSYN	  
I den epistemologiska frågeställning diskuteras vilken kunskapssyn som författarna 
har, alltså, vad som är eller betraktas som godtagbar kunskap (Bryman & Bell, 2005, 
s. 27-29). Inom den samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska forskningen 
diskuteras huvudsakligen två forskningsinriktningar, positivism och hermeneutik. Den 
positivistiska läran, vilken utgör läran i föreliggande studie, utvecklades av Comte 
(1830, refererad i Patel & Tebelius, 1987, s. 28). Han pläderade för en enhetlig 
vetenskaplig metodik vilken kunde garantera en positiv kunskap. Positivismen 
kännetecknas bland annat av att den är verklig, säker och exakt (Patel & Tebelius, 
1987, s. 28-30). Hermeneutiken förhåller sig kritiskt till den positivistiska synen inom 
samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 29). En hermeneutisk 
inriktning utgår ifrån att det finns ett motiv i individens livsyttring som realiseras i 
handlingar, språk och gester. I hermeneutisk forskning betonar man vikten av att se 
till helheten (Patel & Tebelius, 1987, s. 32ff).  
 
Avsikten med denne studie är att undersöka och kartlägga motivet till användandet av 
belöningssystem i småföretag i Umeå. Centralt inom positivismen är att kunskap har 
en avsaknad av subjektiva värderingar (Bryman & Bell, 2005, s. 27ff). Att tolka och 
förstå ingår därför inte inom ramen för denna studie. Det är därmed inte 
överensstämmande med den hermeneutiska kunskapssynen, där tolkning är av 
väsentlig betydelse (Patel & Tebelius, 1987, s. 32ff). Vi eftersträvar en hög 
objektivitet i denna studie samt att eventuell förförståelse inte ska inverka på studiens 

Kapitelöversikt (Skapad av författarna, 2014) 

INLEDNING	   TEORETIS
K	  METOD	   TEORI	   TIDIGARE	  

FORSKNING	  
PRAKTISK	  	  
METOD	  

RESULTAT	   ANALYS	   SLUTSATS	   SANNINGSKRITERIER	  



 7 

resultat. Slutsatsen blir därmed att studien kommer att genomföras med en 
positivistisk kunskapssyn. 

2.2	  VETENSKAPLIGT	  SYNSÄTT	  OCH	  PERSPEKTIV	  
De ontologiska frågeställningarna beskriver vad som finns. Central del av dessa 
frågeställningar är huruvida sociala entiteter är mätbara eller ej. De delas in i 
objektivism och konstruktionism, där objektivism är den ståndpunkt som beskriver 
sociala företeelser vars betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer 
(Bryman & Bell, 2005, s. 33ff). Objektivismen är oftast förknippad med en 
positivistisk kunskapssyn. Kunskap ur objektivismens synvinkel är vetande om den 
sanning som anses är bevisad genom mätningar av olika slag (Johansson & Lindfors, 
1993, s. 10-12). Konstruktionism beskrivs genom att företeelser kontinuerligt skapas 
via samspel hos de sociala aktörerna (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Då vi ämnar 
kartlägga användandet av belöningssystem anser vi att en objektiv syn på verkligheten 
är att föredra.  

2.3	  ANGREPPSSÄTT	  
Det angreppssätt som används i en studie är ofta beroende på vilken kunskapssyn som 
är den ledande. En hermeneutisk kunskapssyn leder allt som oftast till en induktiv 
ansats och en positivistisk syn till en deduktiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Det 
induktiva angreppssättet syftar till att man går från empiri till teori där syftet är att 
skapa eller utveckla en teori (Bryman & Bell, 2005, s. 23; Johansson Lindfors, 1993, 
s. 58). Den deduktiva ansatsens utgångspunkt är att utifrån befintlig teori pröva den 
med verkligheten, empirin, för att därigenom verifiera om den stämmer eller ej 
(Bryman & Bell, 2005, s. 23-25; Johansson Lindfors, 1993, s. 56). 
 
Som problemformuleringen lyder i denna studie ämnar vi undersöka vad motivet till 
användandet av belöningssystem hos småföretag i Umeå samt hur skiljer sig deras 
system beroende på motivet. Vi anser att den deduktiva ansatsen är mest applicerbar, 
däremot kommer inte att testa hypoteser utan använda oss av teorierna för att förklara 
resultatet. Det innebär att den traditionella processen revideras. I Figur 1 visas den 
traditionella forskningsprocessen och i Figur 2 den reviderade. 
 

 
Figur 1. Den traditionella deduktiva forskningsprocessen 

 
Figur 2. Reviderad deduktiv forskningsprocess 

2.4	  FORSKNINGSDESIGN	  
Det som avgör forskningsstrategin, valet av att bedriva kvalitativ eller kvantitativ 
forskning, är hur forskningsproblemet har blivit preciserats av författarna (Patel & 
Tebelius, 1987, s. 43). Utifrån valt angreppssätt och vetenskapligt synsätt är en 
kvantitativ studie att föredra. Det som talar för en kvantitativ studie är det faktum att 
vi ska kartlägga motiven till användandet av belöningssystem. Generellt förknippas 
kartläggning med data som insamlas via exempelvis enkäter med slutna svar (Bryman 

Teori	   Hypoteser	   Datainsamling 	  	   Resultat	  
Hypoteserna	  
bekräftas	  
eller	  

förkastas	  

Teorin	  
revideras	  

Teori	   Datainsamling	   Resultat	  
Förklaring	  av	  
resultat	  

utifrån	  teori	  
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& Bell, 2005, s. 40). Vi kommer använda oss av en intervjuenkät med mestadels 
stängda svar men med inslag av öppna svarsalternativ. Denna empiri kommer därefter 
analyseras kritiskt. Med detta som grund anser vi den kvantitativa forskningsstrategin 
som huvudsakligen mest lämpad. 
 
Hade vi istället valt att genomföra en kvalitativ studie hade våra möjligheter att förstå 
valet av belöningssystem varit bättre. Kvalitativ metod syftar till att tolka och förklara 
med ord (Bryman & Bell, 2005, s. 297). Fördelen med en kvantitativ metod är dock 
att den lämpar sig bättre vid generaliseringar (Bryman & Bell, 2005, s. 100ff). 
Författarna anser att en kvantitativ studie bidrar med mer nytta till forskningsområdet 
och det vi önskar uppnå. 

2.5	  LITTERATURSÖKNING	  
I Studiens förberedande utfördes en litteratursökning, dels för att ta reda på hur 
tidigare forskning utförts på valda område samt till vilken omfattning. En 
litteratursökning handlar även om att fastställa utgångspunkterna för valet av teori. 
Avslutningsvis är litteratursökningen ett viktigt verktyg för att undersöka om det finns 
något outforskat inom ämnet som är relevant för fortsatt studie (Johansson Lindfors, 
1993, s. 87). 
 
En betydelsefull del i uppsatsskrivandet är litteratursökningen. Detta då den ligger till 
grund för utformningen av uppsatsens metoder såväl som utarbetandet av 
problemformulering. Litteratursökningen bildar teorikapitlet och ökar uppsatsens 
trovärdighet (Bryman & Bell, 2005, s. 546). 
 
Litteratursökningen inleddes i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), en gemensam 
söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 
lärosäten runt om i Sverige (www.diva-portal.org). Litteratursökningar tillämpades på 
uppsatser rörande bl. a. Belöningssystem, motivationsfaktorer och 
incitamentsprogram. Detta för att få en grundläggande kännedom i vad som tidigare 
studerats samt en preliminär översikt över vilka teorier som kan tänkas vara av 
relevans. Denna litteratursökning gav oss källor och fler sökord att använda oss av. 
 
Vidare fortsatte sökningarna främst i de vetenskapliga databaserna EBSCO och 
google scholar. De sökord som användes var bl.a. Strategic rewards, belöning i 
familjeföretag, agency theory stewardship theory, inre- och yttre motivationsfaktorer, 
inre- och yttre belöning. Allt eftersom vi läst fler artiklar har antalet sökord utökats. 
Detta tack vare att vi har fått en bättre insikt i vilka sökord som varit mest relevanta 
att användas inom området.  

2.6	  KÄLLKRITIK	  
Källa definieras enligt Rolf Torstendahl (1966, refererad i Holme & Solvand, 1997, s. 
125) som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för denna 
uppgifts auktoritet”. Den kan ytterligare preciseras som ”skriftligt nertecknat 
material”. När vi kommer att tolka och granska en källa kommer vi använda oss av 
Åsheim (1973, refererad i Johansson Lindfors, 1993. s. 89) tolkning, alltså att tolka 
inom ramen mellan källan, den historiska situationen och hur materialet har 
tillkommit. Genom detta anser vi att källorna tolkas på ett trovärdigt sätt. Vi har i 
största möjliga mån försökt undvika sekundärkällor, då dessa kan ge en förvriden och 
tolkad bild av vad som originalkällan anger (Johansson Lindfors, 1993. s. 89). Det har 
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i vissa fall inte varit möjligt att hitta originalkällan, varpå vi använt oss utav 
sekundärkällan. Johansson Lindfors menar att sekundärkällor i vissa fall kan användas 
om dessa kan bedömas vara baserade på originalkällan (Johansson Lindfors, 1993, s. 
89). 
 
Det finns fyra kriterier som man generellt utgår ifrån för att avgöra källans 
tillförlitlighet och trovärdighet, dessa är äkthet, tid, oberoende och tendens (Thurén, 
2013, s. 7ff). Nedan redogörs följande begrepp med återkoppling till vår studie.  

2.6.1	  Äkthetskrav	  
Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara. Att det inte är en 
förfalskning samt att författaren i fråga är upphovsman till det som har publicerats 
(Thurén, 2013, s. 17). 
 
De flesta vetenskapliga artiklarna som används i denna studie är referensgranskade, 
vilket betyder att de är granskade av forskare innan de publicerats, därmed anser vi att 
äkthetskriteriet är uppfyllt. Vidare är flertalet av författarna erkända inom sina 
respektive område vilket ytterligare stärker äktheten i dem. Gällande böckerna som 
använts i denna studie har ett liknande resonemang förts. Vi har däremot valt att i 
största möjliga mån använda oss av artiklar istället för böcker. Detta för att artiklar i 
högre utsträckning granskas av andra forskare och än vad böcker gör. 

2.6.2	  Oberoendekravet	  
Oberoendekravet avser till studier inom ett visst ämnesområde som tenderar att bygga 
på varandra och därigenom ej blir oberoende av varandra (Thurén, 2013, s. 8). Delar 
av de källor vi har använt oss utav refererar till varandra men vi anser att de inte är 
något som påverkar trovärdigheten. Dels för att de som ofta återkommer, exempelvis 
Maslow, Herzberg, Kaplan, Atkinson, Davis & Donaldson har bidragit med 
vedertagna teorier, studier och modeller inom respektive område. Vi har ej heller 
funnit några forskargrupper, alltså ett mönster av visa forskare som ständigt refererar 
till varandra. 

2.6.3	  Tidssambandet	  
Tidssambandet syftar till de källor som ligger närmare i tid med originalkällan är mer 
trovärdig (Thurén, 2013, s. 7). De flesta artiklar vi har använt oss av är inte äldre än 
1990. Däremot är flertalet av de teorier vi använder oss av daterade till mitten av 
1900-talet. Vi anser dock att de fortfarande är trovärdiga då dessa teorier ofta ligger 
till grund i modern forskning rörande det ämne som vi ämnar undersöka. 

2.6.4	  Tendensfrihet	  
Tendensfrihet innebär att källan skall återge en korrekt bild av verkligheten utan att 
personliga, ekonomiska eller politiska intressen inverkar på källan (Thurén, 2005, s. 
8). Författarna har då de har misstänkt att en källa ej är tendensfri kompletterat med 
minst en annan källa med motsatt tendens. Detta för att säkerställa att de använda 
källorna är opartiska. 
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
 

Detta kapitel behandlar syftet med belöningar, vilka typer av belöningssystem som 
studien handlar om, samt de teorier som studien bygger på. Ett sammanfattande 
avsnitt avslutar teorikapitlet för att tydliggöra de mest centrala punkterna i teorin, det 
vill säga utgångspunkterna för den fortsatta studien.  

 

3.1	  MOTIVATION	  	  
"If there is a cornerstone in the science of human behavior, it must be the field of 
motivation. Motivational theories ask a fundamental question, namely: what moves a 
person. They are concerned with the prime force at work in human nature and human 
culture." Ryan (1998, s. 114)  
 
Begreppet motivation beskrivs bäst utifrån den psykologiska förklaringen: Motivation 
är de psykologiska kännetecknen som leder en individ till handling mot ett önskat 
mål. Vidare lockar motivation fram, kontrollerar och upprätthåller målinriktade 
handlingar (Pritchard & Ashwood, 2008, s. 6). Jacobsen & Thorsvik (1998) använder 
begreppet motivation inom organisationer för att förklara vad som får arbetstagaren 
att utföra sitt arbete samt vad som driver den att agera på sättet den gör. Vidare anses 
det vara en funktion av förväntan att sitt beteende ska leda en eftertraktad belöning 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 222;233). 

3.1.1	  Syfte	  med	  motivation	  
Bruzelius & Skärvad (2011, s. 289) menar att ägarens och chefens uppgift är att få 
saker och ting uträttade i en verksamhet. Detta genom att skapa förutsättningar som 
frigör och utvecklar de anställdas, kompetens, energi, motivation och kraft. Genom 
detta få dem att prestera på ett sätt som är gynnsamt, både för organisationens och 
individens resultat och utveckling (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 289). 
 
Krona och Skärvad (1997) anser att individer har dolda resurser, och att företag 
strävar efter att få användning av dessa resurser. De menar att en person sällan tar 
anställning med en åtanke att bidra till företagets uppsatta mål, istället är företaget ett 
medel för att uppnå individens egna mål. De understryker att fallet inte alltid behöver 
vara så utan det finns vissa företag med en attraktionskraft som gör det egna uppsatta 
målen till underordnad betydelse. En av ledarskapets viktigaste arbetsuppgifter blir 
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därmed att synkronisera företagets mål med medarbetarnas personliga mål så att dessa 
blir överensstämmande (Krona och Skärvad, 1997, s. 38). 

3.1.2	  Inre	  och	  yttre	  motivation	  
Ryan och Deci (2000, s. 55) skriver att när begreppet motivation berörs syftar det på 
inre respektive yttre motivation. Där inre motivation innebär att handlingen utförs för 
egen vinning, eller tillfredsställande. Medan yttre motivation innebär att samma 
handling utförs på grund av att det leder till ett separat resultat (Ryan & Deci, 2000, s. 
55). 
 
White (1959, s. 305) definierar inre motivation genom att handlingen utförs för den 
inneboende tillfredställelsen istället för en extern åtgärd. Han fortsätter i samma 
artikel med att fenomenet inre motivation berördes först när djurs beteende 
analyserades. Flertalet försöksobjekt valde att utföra arbeten utan belöning, 
tillfredställelsen som var inneliggande i själva aktiviteten ansågs tillräcklig (White, 
1959, s. 305). 
 
Även om inre motivation oftast finns inom individen själv. Förklaras inre motivation 
bättre genom dess existens mellan individen och aktiviteten som utförs. Uppgifter kan 
generera inre motivation för vissa, men inte för andra (Ryan & Deci, 2000, s. 56). 
 
Yttre motivation handlar enbart om att individen utför uppgiften för den förväntar sig 
en belöning. Inre motivation är en stor del av den totala motivationen. Men Ryan & 
Deci (2000) anser att merparten av ens utförda uppgifter baseras på yttre 
bakomliggande motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 2000, s. 60). 

3.2	  BELÖNINGSSYSTEM	  

3.2.1	  Definition	  av	  belöningssystem	  
Varje organisation har uppsatta mål och visioner. En viktig uppgift som chefen har är 
att motivera företagets anställda till att uppnå dessa (Anthony & Govindarajan, 2007, 
s. 513). Belöningssystem är ett styrmedel för företag till att uppnå dessa. Det finns 
olika definitioner av vad belöningssystem innebär och vad som ska innefattas i 
begreppet belöningssystem (Svensson & Wilhelmsson, 1988, s. 10). 
 
Belöningar kan vara av skiftande slag: De kan vara materiella och immateriella, 
individuella och kollektiva, omedelbara eller långsiktiga (Svensson, Wilhelmsson, 
1988, s. 9). Armstrongs (2002, s. 17) definition av belöningssystem är av bredare 
karaktär. Den förklarar hur individer belönas utifrån kunskap, kompetens och bidrag 
till företaget som sedan delas in i finansiella och icke finansiella belöningar. 
 
Belöningssystem uttrycker vad ett företag värderar och är beredd att betala för. Det 
styrs av behovet att belöna rätt saker för att förmedla rätt budskap om vad som är 
viktigt i termer av förväntade beteenden för bästa möjliga resultat i företaget. Den 
filosofiska basen i ett belöningssystem är att belöna de individer som skapar värde för 
företaget (Armstrong, 2002, s. 13). I Figur 3 visas en egengjord illustration över det 
totala belöningssystemet enligt Armstrong (2002). 
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Figur 3. Egenskapad version av, Illustration of Total Reward. (Armstrong, 2002, s. 10)  

Svensson och Wilhelmsson (1988, s. 67) förklarar lön som det grundläggande i ett 
belöningssystem, därför den kan på ett tydligt sätt mätas, beskrivas och jämföras. I 
denna studie kommer vi inte undersöka lönen utan belöningar utöver lönen. Det 
innebär handlingar som ger uttryck för värderingar av arbetsinsatser i verksamheten 
som påverkar företaget och således arbetstagaren. Sådana arbetsinsatser är viktigt att 
framhäva och på ett medvetet sätt använda belöningar för att motivera till rätt 
handlingar som bidrar till företagets effektivitet och arbetstagarnas motivation och 
tillfredsställelse. 

3.2.2	  Syfte	  med	  belöningssystem	  
Det finns flera anledningar för företag att införa ett belöningssystem. Enligt Svensson 
& Wilhelmsson (1988, s. 10) syftar införandet av belöningssystem till följande:  
 

⇒ Skapa en gemensamhet och samhörighet bland ledning och personal, genom 
att ha gemensamma mål att eftersträva skapar företaget den viktiga vi-känslan.  

⇒ Rätt utformat belöningssystem syftar till att belöna goda prestationer och få 
personalen mer resultatorienterad.  

⇒ Användandet av belöningssystem syftar även till att behålla kompetent 
personal och undvika att genomgå dyra rekryteringsprocesser, samt att öka 
den befintliga konkurrenskraften vid nyrekrytering. 

⇒ Genom att låta verksamhetens vinst påverka storleken på den faktiska lönen 
skapas det skattemässig fördelaktighet. 

 
Thorpe & Homan (2000) anser att det finns tre aspekter som är av central betydelse i 
utformningen av en belöningsstrategi och system. Dessa är motivation, auktoritet och 
kontroll samt verksamhetsmål. Syftet med införandet grundar sig i att motivera 
personalen. Det är även ett medel för att få de anställda att arbeta mot företagets 
uppsatta mål och visioner (Thorpe & Homan, 2000, s. 32-35). ) Vidare förklarar Shah 
(2011, s. 30) att företagen har blivit mer medveten om vikten av att behålla kompetent 
personal i företagens verksamhet då det råder ökad konkurrens samt brist på 
kompetent personal för den specifika arbetsuppgiften. 
 
 
Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988, s. 69ff) handlar ofta belöningar om att 
arbetstagaren blir uppskattad utifrån prestation, få synas och känna sig betydelsefull 
för företaget. Som anställd vill man att det ska märkas om man är inte är på 
arbetsplatsen. Belöningar handlar till stor del om att visa sin personal att man bryr sig. 
Visa omtanke är minst lika viktigt som att erbjuda finansiella belöningar. Merchant 
och Van der Stede (2007, s. 393ff) menar icke-finansiella belöningar, är minst lika 
viktiga för de anställda samtidigt som de även kan minska utgifterna för företaget. Att 

FINANSIELLA	  BELÖNINGAR:	  
	  

GRUNDLÖN	  
RÖRLIG	  LÖN	  
DELÄGARSKAP	  
FÖRMÅNER	  

	  

ICKE-‐FINANSIELLA	  
BELÖNINGAR:	  

	  
ERKÄNNANDE	  

UTVECKLINGS-‐MÖJLIGHETER	  
MÖJLIGHETR	  
ARBETSMILJÖ	  

	  
	  

TOTALT	  
BELÖNINGSSYSTEM	  
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genom exempelvis uppmuntran, motivera anställda att utföra ett gott arbete och 
stanna i företaget är något de anser. 

3.2.3	  Finansiella	  belöningar	  
Finansiella belöningar är samlingsnamn för de belöningar som har ett monetärt värde. 
Grundlönen utgör basen som bestäms utifrån vad företaget anser vara skäligt för den 
specifika tjänsten som den anställde erbjuder. Grundlönen kan senare byggas på med 
ytterligare belöningar som är kopplade till den anställdes prestation, kompetens, 
bidrag. Dessa belöningar benämns som rörlig lön. De vanligaste formerna, är den 
prestationsbaserade löneersättningen även kallat bonus och/eller provision 
(Armstrong, 2002, s. 5). Utöver detta finns det även flertalet andra monetära 
belöningar som företag kan tänkas erbjuda sina anställda bl.a. aktieutdelning, 
gratifikationer, optioner, tantiem och/eller förmåner. Förmåner kan vara exempelvis 
pensionsförmåner, bilförmåner eller mobiltelefoner (Smitt et al., 2002, s. 28-36). 
Dessa monetära belöningar kan ges ut kollektivt, individuellt eller som en blandning 
(Armstrong, 2002, s. 5). I denna studie kommer huvudsakligen bonus, provision, och 
förmåner att beröras. Anledningen till att vi inte lägger vikt vid aktieutdelning eller 
optioner, är att vi enbart studerar småföretag. Vår bedömning är att små företagare ej 
sysslar med denna typ av belöning i någon större utsträckning. 
 
För att åstadkomma en tydlig koppling mellan ett företags uppsatta mål och den 
anställdes lön tillämpas vanligen ett traditionellt målbonus- eller provisionssystem. 
De används generellt som belöning för kortsiktiga mål och är attraktivt ur företagets 
synvinkel då de kan begränsa utgifterna för grundlönen och låta eventuell vinst i 
företaget betala ut den rörliga lönen (Kaplan & Atkinson, 1989, s. 726ff; Smitt et al., 
2002, s. 14ff). Den negativa aspekten sett ur detta är att en större andel rörlig lön kan 
resultera i högre osäkerhet och otrygghet för den enskilde anställda (Thorpe & 
Homan, 2000, s. 12). Smitt et al. (2002, s. 15) skriver att en vanlig fördelning mellan 
grundlön och rörlig lön är enligt 80/20-regeln. Som menar att 80 % av lönen ska bestå 
av grundlön och 20 % rörlig lön. Denna typ av belöning är generellt inriktad på att 
belöna nerlagd arbetstid, uppnådda resultat etc.; det är dock av stor vikt att inte enbart 
fokusera på detta då det kan resulteras i att kompetensutvecklingen hos de anställda 
drabbas (Smitt et al., 2002, s. 15). 
 
Huruvida finansiella belöningar ska vara kollektiv eller individuell råder det delade 
meningar om (Thorpe & Homan, 2000, s. 318ff).  De fortsätter med att kollektiv 
belöningar kan resultera i förstärkt gruppkänsla. Samt vara väldigt effektiva för 
uppmuntran i små grupper till att arbeta produktivare. Dock finns risken att det kan 
uppstå en vi-mot-dom känsla i gruppen utifall en eller flera inte bidrar till belöningen 
i samma grad som övriga (Thorpe & Homan, 2000, s. 326ff). 
 
Slutligen menar Armstrong (2002, s. 56) att finansiella belöningar kan ha en 
omedelbar och kraftfull påverkan på motivationen hos arbetstagarna. Denna påverkan 
behöver nödvändigtvis inte existera under en längre tid utan kan upphöra när väl 
kontraktet är skrivet eller utbetalningen skett. Detta jämfört med icke-finansiella 
belöningar som anses ha en mer långvarig inverkan på motivationen. 

3.2.3	  Icke-‐Finansiella	  belöningar	  
Den resterande delen av den totala belöningen består av de icke-finansiella 
belöningarna. Dessa är i hög grad förankrade i individen och handlar bland annat om 
trivsel i arbetet och dess arbetsuppgifter. Till nyckelfaktorerna hör prestation, 
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personlig utveckling, erkännande, relationer, ansvar (Armstrong, 2002, s. 56). 
Armstrong (2002, s. 363) menar att ett belöningssystem borde vara uppbyggt för att 
stimulera dessa faktorer, oavsett om det handlar om finansiell belöning, icke-
finansiell belöning eller en kombination av dessa. 
 
Dessa typer av belöningar är ej lika konkreta att dela ut som finansiella belöningar. 
Det organisationer kan göra är att skapa förutsättningar genom sitt arbetssätt, sin 
företagskultur och via ledarskapet. Anthony & Govindarajan (2007, s. 214) anser att 
icke-finansiella belöningar kan ha kraftfullare effekt för individens motivation än 
finansiella belöningar. 

3.2.4	  Kritik	  mot	  belöningssystem	  
Alfie Kohn (1993) kritiserar belöningssystemen och dess utformning, han anser det 
läggs för stor vikt vid de finansiella belöningarna. När en prestation väl är uppnådd 
och belöningen är utbetald kommer individen gå tillbaka till sitt ursprungsbeteende. 
Kohn menar att finansiella belöningar inte förändrar det underliggande beteendet utan 
det skapar bara ett tillfällig beteende som inte är varaktigt, det ger föga förändringar i 
beteendet och är enbart temporärt. 
 
Flera studier visar att de individer som förväntar sig en belöning i samband med 
genomfört arbete inte presterar lika bra som den som inte förväntar sig någon 
belöning. Kohn (1993) förklarar vidare att ägare och företagsledare fokuserar mer på 
vilken variant av belöningssystem som passar samt vilken effekt det ger på företaget, 
än på om belöningssystemet i sig påverkar prestationsnivån. 
 
Som tidigare nämns menar Kohn (1993) att finansiell belöning är en temporär lösning 
på produktivitet och moralen hos de anställda. Många företagsledare tror att 
problemet är löst när de har finansiella belöningar som motivationsfaktor. Slutligen 
förklarar Kohn (1993) att finansiella belöningar är integrerad i vår natur och livsstil, 
ifrån lärare, föräldrar och företagsledare som säger “Do this and you´ll get that” 
(Kohn, 1993, s. 55-58). 
  
Även Herbert H. Meyer (1975) kritiserade finansiella belöningssystem. Han menar att 
prestationsbaserad bonus inte ökar motivationen och tillfredsställelsen på arbetet. Till 
och med i försäljningsföretag där provision var och är vanligt fanns det ett stort 
missnöje med finansiella belöningar bland de anställda (Meyer, 1975, s.40). Han 
menar att problemet grundar sig i att de anställda tror att de presterar bättre än 
genomsnitt. Meyer menar att även ett väl utarbetat belöningssystem inte kan ge 
positiv feedback till dessa. Konsekvensen vid en sådan situation kan bli att de 
anställdas självkänsla minskar. De anställda kan uppfatta arbetsuppgifterna som 
mindre viktigt vilket kan uppfattas som kränkande. Påföljden av detta är att de 
anställda uppfattar chefen som nedsättande mot dessa anställda. Meyer menar att 
icke-finansiella belöningar såsom personlig utveckling, större ansvarstagande skulle 
leda till ökad effektivitet både för individen och sedermera för organisation (Meyer, 
1975, s. 49). 
 
För att utforma ett hållbart belöningssystem anser Bruzelius och Skärvad (2004, s. 
300) att det måste finnas ett medvetet utarbetat belöningssystem på företaget om man 
ska få de anställda att utföra ett bra jobb. Rendahl (1996, s. 90) förklarar att 
belöningssystem varken behöver vara bra eller dåliga, utan det som avgör dess 
effektivitet är hur väl det passar in på företaget.  
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Enligt Bruzelius och Skrävad (2004, s. 300) måste belöningen utgöra en väsentlig del 
av medarbetarens totala lön för att kunna verka som motivationsfaktor. 
Belöningssystemet bör gälla alla, från högsta chefen till alla medarbetare samt vara 
kopplad till viktiga prestationsmål. Vidare måste ett belöningssystem vara 
genomtänkt och realistiskt. Ett för svårt eller för enkelt prestationsmål ger inget extra 
incitament till gott arbete. Slutligen måste den belönade medarbetaren kunna påverka 
resultatet. Det är i många fall meningslöst att ha ett belöningssystem där den enskilde 
medarbetaren belönas för vad någon annan gjort.  

3.3	  SMÅFÖRETAG,	  FÖRETAGSKARAKTERISTISKA	  OCH	  FAKTORER	  
I denna studie kommer vi att endast att studera småföretag, som tidigare nämnt 
använder vi oss av den Europeiska kommissionen klassificering av småföretag. Vi 
anser att det är en tydlig och konkret klassificering av dessa företag.  

3.3.1	  Företagskaraktäristiska	  
För att möjliggöra studien av dessa företag kommer vi att använda oss av flertalet 
variabler, även kallat företagskaraktäristiska för att kunna göra resultaten mätbara och 
därigenom i senare skede analysera dem. Valet att använda oss av dessa grundar sig i 
att de är kvantifierbara samt går att utläsa skillnader i dessa utifrån vår 
forskningsmetod, se mer i den praktiska metoden. De karaktäristiska vi huvudsakligen 
kommer att utgå ifrån är följande:  
 
Företagets storlek är en viktig del av företagets kultur, struktur och kontroll 
(Metzler, 2006). Större företag har större utmaning i att kontrollera och få information 
ifrån alla kanaler i ett företaget. Behovet och kontrollen av information är större än i 
ett mindre företag då det där är svårare att på ett övergripande sätt se över de kanaler 
som finns (Ouchi, 1978, s. 191ff). Storleken på företaget kan därför vara en avgörande 
faktor för belöningssystemets struktur och utformning. Detta kan bero på att stora företag 
kräver mer information om till exempel prestationsmätning än vad små organisationer 
kräver (Ouchi, 1978, s.191). 
 
Majmudar (1997) studerade hur företagets storlek och ålder påverkade 
produktiviteten och lönsamheten. Studien gjordes på 1020 Indiska företag. 
Majmudars resultat visade att större företag uppvisade högre produktivitet men lägre 
lönsamhet gentemot äldre företag som uppvisade högre lönsamhet men lägre 
produktivitet (Majmudar, 1997, s. 231-241). Zook & Allen (2011, s. 114) anser att det 
krävs mer av företagen i det moderna företagsklimatet för att motivera och engagera 
anställda. Beroende på om företaget har en mer konservativ styrning kan det spela en 
avgörande roll med bakgrund till Zook & Allen (2011) antagande om vad som krävs 
för att motivera och engagera de anställda i dagens företagsklimat. 

 
Ägarförhållande: Johansson & Falk (1998) menar i sin bok om ägarskiften att det 
finns skillnader i strukturen och ägarförhållanden mellan familjeföretag och företag 
med externa ägare. Vi kommer inte i denna studie gå in djupare på familjeföretag utan 
enbart se om det finns skillnader där ägaren och chefen är densamme gentemot 
företag med externa ägare. Enligt Johansson & Falk (1998, s.31) är familjeföretag mer 
styrt av känslor, omtanke, gemenskap och livstidsmedlemskap än externa företag som 
har ett mer uppgiftsbaserat system där det handlar om att utför en uppgift och därefter 
kunna lämna. Belöning för prestation är större i ett externt ägande företag enligt 
Johansson & Falk (1998) 
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Branschindelning: Svensson & Wilhelmsson (1988, s.12ff) menar att 
belöningssystem kan skilja sig mellan branscher. I exempelvis försäljningsbranschen 
är finansiella belöningar ett vanligt verktyg för att motivera den anställde (Burnthopre 
Lopez et al, 2006, s381).  
Kön: Konrad et al. (2000, s. 124) menar att män generellt är mer inriktade på att tjäna 
pengar än vad kvinnor är. Kvinnor är mer knuten till att ha en trygghet och säkerhet 
för att få behålla arbetet, god arbetsmiljö, goda arbetskollegor och goda handledare är 
också av betydelse för kvinnor. Detta resonemang stöds även av Filler (1985, s. 427), 
Jiankoplos & Bernasek (1998, s. 629) och Echiejile (2008, refererad i Emby et al., s. 
31). 
 
Vi anser att dessa karaktäristiska kommer att hjälpa oss förstå de bakomliggande 
motiven till utformningen och valet av belöningssystem. 
 

3.3.2	  FAKTORER	  
Nyckeltal kan vara en faktor som ligger till grund för belöningar i en verksamhet. Det 
viktigaste är att nyckeltalen är tydliga och enkla att förstå och beräkna för att undvika 
diskussioner och missförstånd (Sand, 2005, s. 11).  
 
Anthony och Govindarajan (2007, s. 513) anser att ledningens sätt att utforma rätt 
belöningssystem som är effektivt är viktigt, det är av vikt att ledningen klargör vad 
den vill uppnå med hjälp av ett belöningssystem. Vidare är det viktigt att ledningen 
ser till de anställdas mål vilket kommer att bidra till verksamhetens uppsatta mål. 
 
Bergman och Klefsjö (2002) förklarade gemensamma och individuella mål med 
måldelning. Med det menas att övergripande mål bryts ned i organisationen och att 
oavsett nivå ska alla i företaget vara delaktiga i beslut som rör deras arbetsuppgift. De 
som ska uppnå målen ska själva vara med och påverka hur de ska uppnås. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2002) ska måldelning genomsyra hela organisationen, uppifrån 
och ned, nedifrån och upp, gemensamt och individuellt (Bergman, Klefsjö, 2002, s. 
226ff). 
 

3.4	  MASLOWS	  BEHOVSPYRAMID	  
Maslows behovsteori utvecklades under 1940- och 1950-talet. Teorin behandlar 
individen i förhållande till motivation. Den grundar sig på antagandet att det finns fem 
basbehov som bör uppfyllas för att en person skall känna sig motiverad. Dessa fem 
basbehov är: fysiologiska behov, säkerhetsbehov, samhörighets- och kärleksbehov, 
sociala behov och självförverkligande. Den grundar sig i att människan styrs av 
behov, och när ett behov är uppfyllt eftersträvar individen att uppfylla nästa behov 
och därigenom utvecklas. För att förenkla teorins budskap utvecklade Maslow en 
behovspyramid (Maslow, 1943, s. 394ff). I Figur 4 illustreras Maslows 
behovspyramid. 
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Figur 4. Maslows behovspyramid, återskapad av författarna 

Nedan presenteras de fem basbehoven som Maslow introducerade i sin artikel; A 
Theory of Human Motivation (1943). 
 
Fysiologiska Behov 
De fysiologiska behoven är de behov som människan först prioriterar att uppfylla 
(Maslow, 1943, 372). Dessa behov består av grundläggande saker såsom, mat, vatten 
och syre. Behov på denna nivå kan även vara att undvika smärta, sova, röra på sig och 
ha sex. Teorin bygger på att alla behov måste vara uppfyllda innan behoven i nivån 
över kan uppfyllas (Maslow, 1943, 372). 
 
Säkerhetsbehov 
När de mest grundläggande behoven är uppfyllda söker individen nästa nivå i 
pyramiden. Dessa behov är snarlika de grundläggande behoven. När en individ går 
vidare till nästa nivå i pyramiden blir de underliggande behoven mindre viktig. Detta 
eftersom människan inte saknar det den redan har. Säkerhet innebär olika saker. Hög 
brottslighet i samhället eller arbetslöshet kan resultera i att en ökad osäkerhet infinner 
sig hos individen (Maslow, 1943, s. 376-379). 
 
Det finns individuella faktorer som ökar känslan av säkerhet. Dit hör till bland annat, 
besparingar, hälsa, försäkringar och hälsovård (Maslow, 1943, s. 376) När följande 
behov av säkerhet är uppfyllda måste individen ta nästa steg i pyramiden för att hålla 
sig motiverad (Maslow, 1943, s. 376-379). 
 
Samhörighets- och kärleksbehov 
När de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven är uppfyllda uppstår det nya 
faktorer som motiverar individen. I denna nivå är närhet och gemenskap stora 
motiverande faktorer. Längtan efter familj, kärlek och andra sociala relationer 
motiverar individen (Maslow, 1943, s. 380ff). Som nämnt tidigare känner inte sig 
individen sig motiverad om den inte klarar av att uppfylla de nya behoven (Maslow, 
1943, s. 380ff). 
 
Sociala behov 
När de tidigare behoven är uppfyllda börjar individens behov bli mer komplexa. 
Maslow menar att det är från och med detta steg som arbetsgivaren har möjlighet att 

	  
	  
	  

Självförverkligande:	  	  
Utveckling,	  sätta	  upp	  mål	  

Sociala	  behov:	  Status,	  erkännande,	  
självkänsla	  

Samhörighets-‐	  och	  kärleksbehov:	  Tillhöra	  
en	  gemenskap,	  sociala	  kontakter	  	  

Säkerhetsbehov:	  Säkerhet,	  skydd,	  anställning	  

Fysiologiska	  behov:	  Hunger,	  törst,	  sex,	  sömn	  
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påverka arbetarens motivation. Uppfylla de sociala behoven, självrespekt och respekt 
från andra, kan arbetsgivaren skapa exempelvis via beröm, visande av tacksamhet 
samt utmärkelser. Maslow har delat upp detta behov i två delar. Den första delen rör 
förtroende och integritet, medan den andra delen innefattar individens behov av 
uppskattning, erkännande och status från omgivningen (Maslow, 1943, s. 381ff). 
 
Självförverkligande 
Det sista steget i Maslows behovsteori är självförverkligande. Detta innebär att 
individen inte är fullständigt nöjd och motiverad om den inte får ägna sig åt det som 
den är skapt för. Maslow förklarar det med följande citat: 
 
”A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be 
ultimately happy. What a man can be, he must be.” (Maslow, 1943, s. 382) 
 
Maslow (1943) avslutar med arbetsgivaren bör ha följande i åtanke: När individen 
uppfyllt självförverkligande måste denne ständigt nå känslan av självförverkligande 
för att hållas motiverad. 
 
I början av 1960-talet utförde Maslow undersökningar på företaget Non-linear 
systems, ett innovativt högteknologi-företag i Kalifornien. Företaget gick ifrån 
klassiska löpande-bandet produktion till teambaserad produktion. Maslow märkte att 
arbetsledaren genom visande av respekt och förtroende för sina medarbetare skapade 
en mer stöttande, kreativ och produktiv arbetsplats (Hoffman, 1988, s. 79-82). 
 
Sjöbergs (1999) anser att Maslows behovshierarki används i arbetslivet för att 
förklara varför människor arbetar, eller bör arbeta, för att uppnå mål förutom de 
ekonomiska. Att vi individer arbetar ska inte enbart ses som något som ger 
möjligheter till tillfredsställande av behov, utan även en sysselsättning som i sig 
tillfredsställer ens behov. Alltså, arbetet ska i sig skapa möjligheter till 
behovstillfredsställelse (Sjöberg, 1999).  
 
De övre nivåerna är enligt oss direkt överförbara till arbetslivet. Det första trappsteget 
kommer vi inte att analysera empirin utifrån, vi anser att det mest troligt redan är 
säkrat för de som har anställning i något av de företag vi kommer att bygga vår studie 
på. Även om denna teori intuitivt är framtagen för att förklara motivation i helhet 
anser vi att denna teori är intressant och tillämpbar i denna studie. Vi är medvetna om 
att anställdas behov mycket möjligt har förändrats sedan 1950-talet, och att detta är en 
väldigt generell motivationsteori.  

3.5	  HERZBERGS	  TVÅFAKTORTEORI	  
Herzberg utvecklade Maslows teori. Maslows teori berörde motivation i allmänhet, 
medan Herzberg riktade in sig på att undersöka det som motiverade individen att 
utföra sitt arbete. Under 1950-talet utförde han en undersökning på ett antal fabriker. 
De anställda fick under intervjuer berätta om tillfällen och händelser som de upplevde 
som positiva eller negativa. Resultatet av denna undersökning blev tvåfaktorteorin. 
Herzbergs teori, tvåfaktorteorin, består av hygienfaktorer samt motivationsfaktorer. 
Herzberg utgångspunkt i sin teori var huruvida hygienfaktorerna och 
motivationsfaktorerna påverkar den anställdes tillfredställelse respektive missnöje på 
arbetsplatsen (Herzberg, 1993, s. 5-7). 
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Hygienfaktorer 
Kan jämföras med de lägre stegen i Maslows behovspyramid, beskriven ovan. Det 
innefattar delar av de fysiologiska-, säkerhets- samt sociala behoven (Herzberg, 1974, 
s. 21-23). Herzberg klassificerar dessa hygienfaktorer som arbetsvillkor, arbetsmiljö 
och lön. Till dessa faktorer ingår även status, trygghet i arbetet och sociala 
förhållanden i arbetet (Gustavsson, 1998, s. 15; Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 253). 
 
Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorerna kan jämföras med de övre stegen i Maslows teori. Det består 
av bland annat erkännande för väl utfört arbete, arbetsuppgifterna i sig, 
utvecklingsmöjligheter och ansvarstagande (Gustavsson, 1998, s. 15; Jacobsen & 
Thorsvik, 1998, s. 252). 
 
Herzberg slutsatser med studien var att förhållanden som leder till trivsel inte 
nödvändigtvis leder till vantrivsel. Vidare menar Herzberg att de anställda var som 
lyckligast i sina arbeten var ofta förknippat med de arbetsuppgifter de utförde. 
Personlig utveckling och framgång upplevs i arbetsuppgifterna. Herzberg menar att 
motivation att utföra sitt arbete ligger i motivationsfaktorerna och inte i 
hygienfaktorerna (Herzberg et al., 1974, s. 28-29; Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 252). 
 
Undersökningen visade att missnöje bland arbetstagarna inte berodde på arbetet i sig, 
utan det är mer relaterat till arbetsmiljön och hur de blir behandlad. Detta kan ge 
antydan till en mängd olika saker. Exempelvis kan de finnas brister i arbetsmiljön. 
Herzberg menade att hygienfaktorerna inte kan höja arbetsmotivationen i sig, utan 
innebär endast att grundläggande behov hos arbetarna ska fungera tillfredsställande 
(Herzberg et al., 1993, s. 13; Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 252ff). Det räcker inte 
med att endast hygienfaktorerna infrias. Motivationsfaktorerna måste tas i hänsyn för 
att arbetstagaren ska kunna känna engagemang och motivation i arbetet den utför 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 253ff). 
 
Flera har ställts sig kritiska till metoden att be arbetstagarna beskriva när de har känt 
sig nöjda eller mindre nöjda i sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 253ff). Det är 
känt att människor har en tendens att lägga skulden på andra, samtidigt som de tar åt 
sig äran för någon annans arbete. Det är därför möjligt att Herzbergs kartläggning av 
hygien- och motivationsfaktorer speglar en sådan tendens. Trots denna kritik har 
Herzbergs teori haft ett centralt inflytande på teoribildningen rörande motivation och 
ledning inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 253ff). 
 
Teorin uppkom för cirka 50 år sedan. Vi anser att anställningsvillkoren har utvecklats 
både genom fackligt inflytande och genom lagar och regleringar vilket kan påverka 
utgången av teorin. Idag regleras såväl arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetstider i 
lagar och kollektivavtal. I stort finns idag en annan syn på den anställde och företagets 
kultur.  
 
Herzbergs tvåfaktorteori infaller i vår studie när företaget använder sig av antingen 
hygienfaktorer, motivationsfaktorer eller en kombination av dessa för att motivera 
sina anställda. När de konstruerar sina belöningssystem är de intressant att se 
huruvida de reflekterar över individens behov, vad denne ”kräver” för att motiveras.  
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3.6	  AGENTTEORIN	  
Inom den mer moderna teoribildningen gällande motivation finns ramverket corporate 
governance. Shleifer och Vishny (1997, s. 737) beskriver corporate som: De metoder 
företagens investerare använder sig av för att generera och säkerställa tillfredställande 
avkastning på sin investering. Samt att hur de kontrollerar och övervakar att ledningen 
och de anställda agerar efter ägarnas intresse. OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) beskriver corporate governance som: En del av ett större 
ekonomiskt sammanhang som inkluderar, exempelvis konkurrens och 
makroekonomisk politik. Corporate governance inkluderar även den struktur som 
sätter, upprätthåller och övervakar organisationens uppsatta mål (oecd.org).  
 
Inom detta ramverk finns det motivationsteorier, bland annat agentteorin. Agentteorin 
försöker förklara det som sker när en part (principalen) vill att den andra (agenten) 
ska agera i principalens bästa. Denna teori försöker förklara hur det ”kontrakt” som 
uppstår mellan dessa parter är uppbyggt. Vidare vill den belysa problematiken att 
dessa parter kan ha skilda preferenser gällande intresset i företaget samt risken den är 
villig att ta (Jensen & Meckling, 1976, s. 307-309). Agentteorin strävar efter att lösa 
dessa problem. Det är inte en enkel uppgift eftersom det kan bli en kostnadsfråga på 
grund av att huvudmannen inte kan kontrollera agenten utan att kostnader uppstår. 
 
Eisenhardt (1989, s. 58) skriver att för att styra och kontrollera agenten har 
principalen två möjligheter, övervaka eller belöna. Det finns flertalet svårigheter 
gällande detta. Det är kostsamt och ej effektivt att övervaka agenten, samtidigt är det 
svårt att veta vilka typer av belöning som driver den. Det finns inget entydigt svar 
huruvida beteendeorienterade eller resultatorienterad ledning är att föredra när det 
gäller att styra agentens beteende. Detta beror främst på de två centrala problemen 
inom agentteorin, det vill säga att agenten inte har samma mål eller riskpreferenser 
som principalen (Eisenhardt, 1989, s. 58). 
 
Agentteorin ämnar fungera som en teoretisk förankring av förhållandet mellan dessa 
parter, agenter och principaler (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). Flertalet 
studier har genom åren behandlat denna teori, genererat en förklaring till den, 
samtidigt som de har lyft fram problematiken i den (Fama & Jensen, 1983). 
 
Det finns huvudsakligen två agentproblem som principalen kan uppleva: Moral 
Hazard är ett av dem. Det är ett vanligt uttryck som inom agentteorin används för att 
förklara problematiken som uppstår då agenten inte utför, eller utför halvhjärtat, det 
arbete eller uppgift som principalen har anställt agenten för. I familjeföretag kan de 
finnas stor risk för Moral hazard, då altruism och nepotism tenderar att existera bland 
familjeanställda. Altruism innebär exempelvis särbehandling för familjemedlemmen 
som erhåller samma lön oberoende av sin prestation. Detta kan då leda till omotiverad 
personal (Eisenhardt, 1989, s. 61ff). 
 
Adverse Selection är ett vanligt återkommande begrepp. Det innebär att principalen 
inte har en sann bild om agentens färdigheter exempelvis vid anställning (Eisenhardt, 
1989, s.61). Även detta kan vara ett problem inom familjeföretag. Eftersom ägaren 
inte kan vara säker på arbetstagarens incitament till att arbeta i företaget.  
 
Agentteorins antagande baseras på att individiden är rationell i sitt agerande. Samt att 
den utgår från att fokus för denne ligger på att tillgodose sitt egenintresse. Med andra 
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ord kommer individen, givet två alternativ, välja det som maximerar dennes egennytta 
(Davis et al., 1997, s. 51). Davis et al. (1997) menar att det är i följande antaganden 
begränsningarna med teorin finns. Att den är för generaliserande och objektiv. De 
fortsätter med att konstatera att agentteorin inte tar företagets mer komplexa delar i 
beräkning. 
 
Agentteorin rekommenderar två möjliga aktioner för att förena principalens och 
agentens intresse. Dels via kompensationspaket som förenar deras finansiella intresse, 
dels via kontrollövervakning (Davis et al., 1997, s. 611ff). Dessa aktioner bekräftas av 
Jensen & Meckling (1976) och Greenwood & Empson, 2003). 
 
Trots kritiken menar Eisenhardt (1989, s. 72), att teorin endast ska användas för att 
beskriva förhållandet mellan parterna och inte hela organisationen. Med andra ord, 
agentteorin fokuserar på hur principalen ska få agenter motiverade, och dela dennes 
mål och intentioner. Inte tvärtom. 
 
Då vi ämnar ta reda på varför småföretag använder sig av belöningssystem anser vi att 
Då studiens huvudsyfte är att undersöka och kartlägga motiven till användande av 
belöningssystem hos småföretag i Umeå anser vi att denna teori är väl tillämpbar. 
Agentteorin bygger på att det är eget intresse och yttre belöning som motiverar 
individen.  
 

3.7	  STEWARDSHIPTEORIN	  
En annan teori inom corporate governance som ämnar förklara motivation är 
stewardshipteorin, här benämns agenten istället som ”steward”. Stewardshipteorin är 
den totala motsatsen mot agentteorin. Till skillnad från agentteorin handlar stewarden 
inte utifrån egenintresse utan självmant enligt principalens bästa.  
 
Stewardship-teorins fokus ligger de på ”inre belöningar”, dessa belöningar är inte lika 
enkla att kvantifiera. De inre belöningarna berör, som tidigare förklarat, prestation, 
tillhörighet, utveckling och självförverkligande. Stewarden blir stärkt av dessa 
omätbara belöningar och blir motiverad till att arbeta hårdare för organisationens 
bästa. Detta jämfört med agentteorin som fokuserar på ”yttre belöningar” där 
finansiellt värde finns och som således går att kvantifiera (Davis & Donaldsson, 1997, 
s. 28). Stewardship-förhållandet kan sammankopplas med de högre nivåerna i 
Maslows behovshierarki. 
 
Vidare kommer stewarden se objektivt på verksamheten och dess mål, genom att 
arbeta utifrån dessa och bortse ifrån sitt egenintresse kommer det gynna principalen 
och övriga intressenter vilket i sin tur påverkar företagets lönsamhet och eventuella 
aktieutdelningar. Stewardshipteoretiker antar att det råder en stark relation mellan 
företagets lönsamhet och principalens tillfredsställelse. Stewardens uppgift är således 
att skydda och maximera aktieägarnas välmående, genom att göra det har stewarden 
maximerat sin nyttofunktion i företaget och kommer därtill få erkännande i form av 
inre belöningar vilket leder till att stewarden uppfyller sina egna personliga intressen 
(David et al., 1997, s. 24ff). 
 
Till skillnad från agentteorin, säger stewardshipteorin att en steward strävar efter vara 
en god anställd och en god ledare. Även om utförandet av en viss handling medför 
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personlig olönsamhet kommer stewarden, enligt stewardshipteorin, att utföra denna 
handling. Detta då de anser att det är deras skyldighet att göra det som är det rätta för 
organisationen. Denna drivkraft beskrivs av Donaldson & Davis (1997, s. 51) som 
stewardens strävan efter erkännande. 
 
Kritik har dock riktats mot Stewardshipteorin då den anses vara statisk i sin 
jämförelse emot agentteorin på grund av att jämförelsen endast sker vid en given 
tidpunkt och situation och kan därför inte ta hänsyn till alla händelseförlopp under en 
längre tid (Pastoriza & Arino, 2008, s .3). 
 
I vår studie infaller stewardshipteorin bland annat, som en förklarande teori över hur 
förhållandet mellan ägarförhållandet och valt belöningssystem. Den kommer även 
användas som en motvikt mot agentteorin, då stewardshipteorin fokuserar på inre 
belöningar. 

3.8	  SAMMANFATTANDE	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
Tidigare i detta kapitel har vi förklarat motivation, belöningssystem och de teorier 
denna studie kommer att utgå ifrån. Här sammanfattar vi de huvudsakliga delarna, 
samt hur de kommer att användas i den fortsatta studien. 
 
Motivation  

• Leder individ till handling, när begreppet berörs syftas det oftast på inre- 
respektive yttre motivation 

• Inre motivation innebär att handlingen utförs för egen vinning. 
• Yttre motivation innebär att den utförda handlingen leder till ett separat 

resultat. 
 

I denna studie blir motivation ett återkommande koncept. Vi kommer försöka ta reda 
på vad som motiverar cheferna, och därigenom se om det återspeglar sig i de 
belöningssystem som används.  
 
Belöningssystem 

• Kan vara finansiella och icke-finansiella. 
• Syfte kan vara att motivera personal och driva dem i önskad riktning.  
• Viktigt styrmedel för att få de anställda att arbeta mot uppsatta mål och 

visioner. 
• Kritiker mot dessa system menar att de inte förändrar det underliggande 

motivet hos den anställde, utan skapar bara tillfällig motivation. 
  

Vetskapen om belöningssystem är av essentiell vikt då studien bygger på olika former 
av dessa system. 
 
Maslows behovspyramid 

• Fem basbehov som bör uppfyllas för att en person skall känna sig motiverad. 
• När ett behov är uppfyllt eftersträvar individen att uppfylla nästa behov och 

därigenom utvecklas. 
• Denna teori används i arbetslivet för att lägga fram skäl till att arbeta för att 

uppnå andra mål än de ekonomiska.  
• Arbetet skall alltså skapa unika möjligheter till behovstillfredsställelse. 
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Även om denna teori intuitivt är framtagen för att förklara motivation i helhet anser vi 
att denna teori är intressant och tillämpbar i denna studie. Utgår cheferna utifrån 
självuppfyllande i största grad när denne skapar belöningssystem är något vi vill ta 
reda på. 
 
Herzberg 

• Herzbergs teori, tvåfaktorteorin, består av hygienfaktorer samt 
motivationsfaktorer.  

• Herzberg utgångspunkt i sin teori var huruvida hygienfaktorerna och 
motivationsfaktorerna påverkar den anställdes tillfredställelse respektive 
missnöje på arbetsplatsen. 

• Herzberg såg inte lönen som en ensam motiverande faktor utan något som var 
tvunget till att vara kopplat till andra faktorer som arbetsuppgifter och 
självförverkligande. 

 
Herzbergs tvåfaktorteori infaller i vår studie när företaget använder sig av antingen 
hygienfaktorer, motivationsfaktorer eller en kombination av dessa för att motivera 
sina anställda.  
 
Agent 

• Försöker förklara och belysa problematiken när ledningen och de anställda 
motiveras av olika saker.  

• Att via belöningar i olika former få den anställde att agera i företagets bästa. 
 

I vår studie kommer denne teori användas för att se huruvida ägarförhållanden i 
småföretag påverkar valt belöningssystem. 
 
Steward 

• Till skillnad från agentteorin handlar stewarden inte utifrån egenintresse utan 
självmant enligt principalens bästa.  

• Stewardshipteorin är den totala motsatsen mot agentteorin.  
• I stewardshipteorin ligger istället fokus på ”inre belöningar” som inte är lika 

enkla att kvantifiera.  
• I ett stewardship-förhållande ligger fokus på de högre nivåerna av behov i 

Maslows behovsteori. 
 
Här nedan följer en figur över hur den moderna och den traditionella teorin enligt oss 
kan kopplas samman. Den används för att illustrera förhållandet mellan teorierna, och 
inflytandet i företaget. 
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Figur 5. Sammanfattande bild av teorierna, skapad av författarna, 2014 
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4.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
 

Här redogör vi några av de mest använda studierna inom området samt studier 
intressanta för undersökningens syfte och problemställning. Studierna presenteras i 
kronologisk tidsordning.

 

Myers (1964) utförde en studie på Texas Instrument Incorporated. Valet att studera 
Texas Instrument grundade sig deras kraftiga tillväxt. Under 1950-talet växte 
företaget ifrån 1 700 anställda till 17 000 och från en årlig försäljning på 2 miljoner 
dollar till över 200 miljoner dollar. Beslutsfattarna i företaget hade en filosofisk 
karaktär som byggde på personligt förhållande som skulle främja den informella 
kommunikationen, att de anställda kunde identifiera sig med företaget och att det 
således var engagerade insatser på alla nivåer. I början på 1960-talet minskade 
tillväxten och motivationen upphörde att vara en självklarhet. Företaget blev istället 
beroende att ledningen använde rätt styrmedel för att motivera sina anställda. Genom 
inspiration ifrån Herzbergs tvåfaktorteori började företaget bygga på en strategi för att 
se över sina anställdas behov, resultatet visade en korrelation mellan behovet ifrån de 
anställda och Herzbergs teori (s. 73). Genom införandet av denna process samt årlig 
analysering fick Texas Intrument Icorporated tillbaka värdefulla nycklar att bygga 
vidare på för att få tillbaka motivationen hos de anställda (s. 85). 
 
Ewen, Hulin, Smith och Locke (1966) studerade manliga anställda i industri och 
affärsverksamhet med antagande som baserades på Herzbergs tvåvägsteori och de 
traditionella teorierna om motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen. 
Orginalsamplet bestod av 1978 stycken manliga anställda som valdes slumpmässigt. 
Vid sammanställningen kunde 793 av dessa benämnas som lämpliga och applicerbara 
i studien (s. 546). Fyra hypoteser ställdes med olika kombinationer av hur 
otillfredsställda och tillfredsställda förhåller sig till motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer (s. 546). Resultatet visade att det inte gick att utläsa någon direkt 
koppling mellan Herzbergs teori och de traditionella motivationsteorierna såsom 
Maslows teori. Det fanns dock vissa likheter som stämde överens med Herzbergs teori 
om att motivationsfaktorerna till större grad påverkade motivationen och 
tillfredsställelse på arbetet än vad hygienfaktorerna gjorde, däremot kunde studien 
inte visa att hygienfaktorerna bidrog till sänkt motivation och tillfredsställelse i lika 
stor utsträckning som i Herzbergs teori (s. 548). 
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Brenner, Carmack och Weinstein (1971) gjorde en studie på 500 certifierade revisorer 
i USA som grundade sig i Herzbergs teori om Hygien-och motivationsfaktorer 
beträffande tillfredsställelse på arbetet. Av de tillfrågade svarade 43 % på frågorna. 
Resultatet visade att de fem faktorer som hade högst korrelation med tillfredsställelse 
på arbetet var två stycken motivationsfaktorer och tre stycken hygienfaktorer. 
Studiens resultat säger till viss del emot Herzbergs teori om att motivationsfaktorerna 
är mer relaterad till tillfredsställelse på arbetet än vad hygienfaktorerna är (s. 363ff). 
 
Amihud och Lev (1981) studerade hur företag och ledningen engagerade sig i uppköp 
av andra företag. Aktieägarna hade inget intresse i det då det kunde diversifiera sin 
egen portfölj. Ledningen för företaget däremot hade inte samma möjlighet utan såg 
uppköp som ett sätt att diversifiera sig mot risk. Amihud och Lev (1981) belyste i 
denna undersökning konflikten mellan ledningen och ägarna utifrån ett agentteoretiskt 
perspektiv (s. 607). 
 
Backer (1981) gjorde en studie på Sydafrikanska arbetare, där fanns inte alternativet 
att motiveras och drivas av motivationsfaktorer utan det som motiverade dessa 
arbetare var hygienfaktorerna. För dessa arbetare var det primära att säkerställa 
basbehoven såsom mat och tak över huvudet för fortsatt överlevnad. I detta skede har 
arbetstagarna gett upp tanken om erkännande ifrån beslutsfattarna, ansvarstagande 
och möjlighet till utveckling i arbetet. Det primära är att få lön för att klara av 
basbehoven (refererad i Herzberg, 1993, s. xii-xiv). 
 
Pfeffer (1988) förklarar i sin artikel hur ledning och beslutsfattare varje dag tar beslut 
angående belöning till sina anställda, och lika ofta får de nya förslag på hur det ska 
agera gällnade belöning. Pfeffer förklarar dessa förslag ofta som mindre bra, de flesta 
som handlar missledande och inkorrekt. I denna artikel tar Pfeffer upp sex farliga 
myter om belöningar: (1) Lönenivå är densamma som arbetskostnad. (2) Sänka 
lönenivån medföljer till lägre arbetskostnad. (3) Arbetskostnad representerar en stor 
del av företagets totala kostnad. (4) Hålla nere arbetskostnaden skapar en potent och 
hållbar konkurrenskraft. (5) Individuell prestationslön förbättrar prestationen. (6) 
Människor arbetar i första hand för pengar. Pfeffer menar att det läggs enorma 
summor pengar, tid och energi på olika typer av belöningssystem ute i företagen, men 
ändå är inte de anställda tillfredsställda (s. 73-74). Det Pfeffer belyser i denna artikel 
är att han tror många är rädda för att möta de myter som belöningssystem har, han 
menar att det är enklare och inte lika kontroversiellt att göra något som någon annan 
gör och bara följa trenden. Genom att följa vad andra gör utan baktanke kommer inte 
leda till någon abnormal avkastning. Enligt Pfeffer fungerar det ur ett 
marknadsstrategiskt perspektiv och likaså när det gäller belöningssystem (s. 96). 
 
Eisenberg (1999) utvecklade och förtydligade hur individuella och kollektiva 
belöningar påverkade effektiviteten på de anställdas kreativitet och 
uppfinningsrikedom på Japanska och Amerikanska anställda. Eisenberg menade att 
kulturella skillnader påverkade valet av individuella och kollektiva belöningar. Vidare 
menade han att det fanns skillnader i hur företagen i de olika länderna arbetade med 
inre och yttre motivation utöver den individuella och kollektiva belöningen (s. 251). 
Eisenberg förklarade att Japanska företag i större utsträckning arbetade med 
kollektiva belöningar, något som han menade kunde ha påverkat Japanska företag 
under 90-talet när den Japanska ekonomin var avmattad. Eisenbergs förklaring kunde 
vara att kollektivismen hade en destruktiv påverkan på effektiviteten i företagen vilket 
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kunde ha bidragit till att det ekonomiska välståndet inte utvecklats i den takt som 
övriga delar av världen gjorde (s. 259). 
 
Appelbaum och Kamal (2000) studerade småföretag med maximalt 100 anställda i 
Nord-Amerika. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som kunde 
påverka och ge fördelar gentemot stora företag gällande att attrahera och behålla 
anställda genom att optimera deras prestation. De menar att berika de anställda i 
arbetet, ge beröm och erkännande, rättvis lönesättning och ledningens förmåga och 
skicklighet att styra företag påverkar tillfredställelsen i småföretag. De framhäver att 
det länge varit betydande bevis för att finansiella incitament har varit det viktigaste 
motivet för att attrahera de anställda till att prestera väl. Appelbaum och Kamal menar 
att dessa incitament är som viktigast gällande psykologiska behov och behov av 
säkerhet och trygghet för dem själv och deras familj. Studiens syfte är därför att 
påvisa att icke finansiella incitament kan öka produktiviteten och attrahera anställda 
och potentiella medarbetare i småföretag. En intressant sak som nämns i studien är att 
året då studien gjordes var ungefär 90 % av alla företag i Nord-Amerika småföretag, 
forskarna fantiserade om alla dessa skulle företag skulle försvinna skulle ungefär 60 
% bli arbetslösa vilket skulle leda till att BNP skulle falla med cirka 45 % (s. 733). 
Resultatet ifrån studien indikerade att det fanns flertalet icke finansiella 
tillvägagångssätt som kan användas för att ge en fördel till att öka företaget 
attraktionsvärde i fråga om att behålla och knyta till sig nya medarbetare (s. 758). 
 
Chiang och Birtch (2012) gjorde en studie för att ta reda på de kulturella skillnaderna 
i Finland och Hong Kong såg ut samt hur de anställdas prestation påverkades av 
finansiella och icke finansiella belöningar. Studien gjordes inom banksektorn i de 
båda länderna där ett urval av totalt 568 personer med olika befattningar ingick. 
Forskarna ville också se om fanns någon skillnad mellan de motivationsteorier med 
underliggande faktorn prestationsbelöning som ofta studerades och applicerades i 
USA kunde appliceras i andra delar av världen (s. 1). Studiens resultat visade att de 
anställda inom banksektorn i Finland till högre utsträckning ansåg att icke finansiella 
belöningar var betydelsefulla jämför med de anställda i Hong Kong som föredrog 
finansiell belöning. Slutsatsen som Chiang och Birtch drog var att resultatet till stor 
del kunde förklaras av kulturella skillnader (s. 557-558).  
 
Ikäheimo, Kallunki, Moilanen, Schiehll (2014) studerade finska tjänstemän och hur 
prestationsbaserade incitament påverkade framtida lönsamheten samt om effekten av 
incitament via prestation är byggd på de komplexa arbetsuppgifterna som finns 
tjänstesektorn (s. 1). Studien gjordes mellan 2002 och 2011 med paneldata på 
sammanlagt 950 000 anställda på 7820 olika industriella finska företag. De hänvisar i 
studien att prestationsbaserade incitament har blivit en nyckel och viktig komponent 
för varje företagsledning att styra och kontrollera organisationen. Forskarna i studien 
betonar studiens omfång och värde då det mestadels gjorts studier på ledningens 
belöningssystem, denna studie riktar sig mot tjänstemän och anställda på företag utan 
anknytning till anställd i ledning. Studien lägger därför stor vikt vid att de är 
varierande ansvar på de varierande hierarkiska nivåerna som finns på alla företag. En 
annan viktigt del i studien som betonas är att de flesta studier på olika slags 
belöningssystem är gjorda i USA, därför ger studien en till dimensionell nationell 
kontext (s. 2-3). Studiens resultat visade genom att prestationsbaserade incitament och 
efterföljande utbetalningar till tjänstemännen förbättrade framtida lönsamheten på 
företagen. Studien påverkas alltjämt av icke finansiella belöningar och dess betydande 
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roll, forskarna förklarar dock att dessa är svårare att mäta och jämföra med 
prestationsbaserade belöningar, icke finansiella belöningar visade sig ha en positiv 
effekt på lönsamheten men var enligt forskarna svår att mäta (s. 22). Slutligen 
påpekade forskarna att komplexiteten i form av olika arbetsuppgifter på olika 
hierarkiska nivåer. Ledningen måste uppmärksamma detta för att finna den bästa 
strategin inom företaget beroende på vilken typ av arbete som görs (s. 23). 

4.1	  TIDIGARE	  FORSKNINGS	  RELATION	  TILL	  DENNA	  STUDIE	  
Utifrån den tidigare forskning som berörts anser vi oss ha underlag för att studera 
vidare hur småföretag använder sig av belöningssystem. Tidigare forskning har 
förklarat att det råder delade meningar om vilket belöningssystem som är effektivast, 
både finansiella och icke finansiella belöningar påpekas ha betydelse för de anställdas 
motivation. Vidare vill vi också i denna studie se hur företagen arbetar med 
individuella och kollektiva belöningar. Tidigare forskning tar upp exempel ifrån vissa 
branscher, vilket gör att forskarna för denna studie vill undersöka om det finns 
skillnader mellan branscher och motivet till valt belöningssystem. Vidare vill vi se hur 
företag resonerar kring belöningssystem, om det är något som noga arbetats igenom 
eller om det blivit en slentrianmässig handling. Beträffande motivationsfaktorer 
kommer vi att undersöka vad som beslutsfattaren anser vara viktigaste delen för att 
motivera de anställda samt vad den negativa konsekvensen kan vara med att ha ett 
belöningssystem.  
 
Den teoretiska referensramen och tidigare empirisk forskning kommer verka som 
grund när vi utför enkäterna samt presenterar och analyserar resultatet. Studiens 
huvudfråga, vad är motivet till införandet och användandet av belöningssystem, 
ämnas besvara genom följande fem motiv som illustreras i Tabell 1. Dessa motiv 
symboliserar, enligt oss, de teorier vi har berört samt huvudsyftena med 
belöningssystem.  
 

Tabell 1. Motiv till införandet och användandet av belöningssystem, skapad av författarna, 2014 
 
 

 

 

 
  
Utifrån teoretisk referensram och tidigare forskning finner vid motiven i tabell 1 som 
relevanta. ”Minska företagets fasta kostnader” och ”Attrahera och behålla kvalificerad 
personal” är förekommande i litteratur och tidigare forskning såsom Kaplan & 
Atkinson (1989, s. 726ff) Smitt et. Al (2002, s. 14ff) Svensson & Wilhelmsson (1988, 
s), Appelbaum & Kamal (2000). Dessa anser vi inte går direkt att härleda till någon 
teori men vi anser att de är relevanta påståenden att ha med i vår enkät. 
 
”Motivera personalen till att maximera resultatet” anser vi stämmer väl överens med 
Agentteorin, och dess tankebana, att skapa belöningssystem som genererar i det bästa 
för företaget. ”Motivera personalen till ett önskvärt beteende”, anser vi är förknippat 
med Stewardshipteorin. Där den huvudsakliga belöningen uppkommer när stewarden 
gör det som är rätt för organisationen. ”Skapa en Vi-känsla” anser vi är associerad 
med de traditionella motivationsteorierna. Där sociala behov är av en väsentlig 

1 Minska företagets fasta kostnader och betala ut belöning via vinst 
2 Attrahera och behålla kvalificerad personal 
3 Motivera personalen till att maximera resultatet 
4 Motivera personalen till ett önskvärt beteende 
5 Skapa en vi-känsla i företaget 



 29 

karaktär för att motivation ska uppstå. Maslow (1943, s. 380ff) förklarar sociala 
behov och sociala relationer som viktiga för att fortsätta utvecklas för att uppnå de 
sista stegen i pyramiden. Svensson och Wilhelmsson (1988, s. 10) förklarar också att 
ett syfte med belöningssystem är att skapa vi-känsla genom samhörighet och 
gemenskap mellan ledning och personal. Herzberg (1974, s. 21-23) förklarar utifrån 
sina hygienfaktorer betydelsen av trygghet och sociala förhållanden vilket vi anser 
stämmer överens med ”skapa Vi-känsla”. 
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5.	  PRAKTISK	  METOD	  
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att studera småföretags 
belöningssystem. Vi kommer beskriva vald forskningsdesign samt urval. Vi kommer 
även beröra intervjustrukturen, insamling av empirin samt reliabiliteten och 
validiteten. 

 

5.1	  FORSKNINGSDESIGN	  
Valet av forskningsdesign är av stor vikt, det utgör mallen om datainsamlingens 
tillvägagångssätt (Bryman, 2008, s. 46). I denna studie kommer en enkätundersökning 
tillämpas, en sådan forskningsdesign sker genom datainsamling främst med hjälp av 
en enkät eller via strukturerade intervjuer. Informationsinsamling via en 
enkätundersökning sker vid enbart ett tillfälle för att samla en mängd kvantitativ eller 
kvalitativ data i samband med två eller flera variabler. Med detta val av 
forskningsdesign är syftet att analysera informationen för åskådliggöra ett 
sambandsmönster (Bryman, 2008, s. 46). 
 
Som nämndes i avsnittet teoretisk metod kommer studien ha en kvantitativ inriktning. 
Då forskarna vill undersöka och kartlägga motiven till valt belöningssystem hos 
småföretag i Umeå, samt beskriva och förklara om det finns något mönster genom att 
se om det skiljer sig något mellan motiven och valt belöningssystem beroende på 
företagskaraktäristiska, ter sig en kvantitativ studie som rimlig (Trost, 2012, s. 43). 
 
Valet av forskningsdesign stämmer väl överens med studiens syfte. Vi vill samla in 
tillräcklig mängd data för att kunna besvara vår problemformulering. Trost (2005, s. 
9) förklarar termen enkät, ett ord som kommer ifrån franskans enquête som betyder 
rundfråga. I föreliggande studie kommer data samlas in med hjälp av enkäter via 
telefon. Kylén (2004, s. 10) anser att det kan vara svårt att komma in på djupet via 
telefonenkäter vilket kan ses som en nackdel. Med tanke på den begränsade tidsramen 
anser vi dock telefonenkäter som passande för denna studie då svarsfrekvensen 
vanligen är högre (Dahmström, 2005, s. 95; Trost, 2012, s. 147). Vidare anser vi att 
användandet av telefonenkäter kommer underlätta att förklara vissa delar av frågorna. 
Då studier visar att det finns ovetskap bland företagen huruvida de använder sig av 
icke-finansiella belöningar eller ej. Samtidigt tror vi att då vi berör ett relativt känsligt 
område, belöningssystem, tror vi inte att företag skulle svara på enkäten om den kom 
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via ett mail. Genom att börja samtalet med att förklara att vi ej kommer ställa frågor 
rörande lönenivå eller dylikt, tror vi att öppenheten hos våra respondenter ökade. 
 
Författarna är väl medveten att det finns brister i vald design. En enkätundersökning 
som respondenterna kunde få ta del av hade varit att föredra ur det perspektivet då 
vissa frågor enklare hade kunna ha besvarats om respondenten hade haft tillgång till 
enkätens frågor och utformning (Bryman & Bell, 2005, s. 99). 

5.2	  URVAL	  
Körner och Wahlgren (1998, s. 18) förklarar att när en population är liten är det 
nödvändigt att göra en totalundersökning på hela målpopulationen. Det finns det två 
olika enkätundersökningar, totalundersökning som ämnar undersöka hela 
målpopulationen samt urvalsundersökning som ämnar undersöka rampopulationen 
(Dahmström, 2005, s. 18). 
 
Enligt statistiska centralbyrån fanns det år 2013, 35 276 stycken småföretag i Sverige. 
Vid filtrering via statistiska centralbyrån var varken bolagsform eller omsättning 
valbar. Forskarna i denna studie anser att det är orimligt att undersöka hela 
målpopulationen med hänseende till den begränsande tiden. Därför gjordes ett urval 
där forskarna via Retriver.se fann 207 småföretag med säte i Umeå vilket kom att 
utgöra studiens rampopulation. 
 
Forskarna gjorde ett klusterurval då de anser få en heterogen målgrupp som till högre 
grad framhäver homogenitet än om urval skulle ha skett slumpmässigt över hela 
Sverige med samma mängd insamlad data (Ruane, 2006, s. 132). Vi anser att 
kulturella och sociala skillnader är mindre då data hämtas ifrån en målgrupp med en 
mer geografiskt koppling, vilket är Umeå i den aktuella studiens fall. På grund av det 
lilla urvalet anser vi att det enklare går att utläsa ett mönster än om data skulle hämtas 
ifrån olika geografiska områden.  
 
Det finns inget praktiskt skäl till urvalet av rampopulationen. Däremot ansåg 
forskarna att svarsfrekvensen kunde bli högre då de upplyste respondenterna om deras 
akademiska säte. Det kan ifrågasättas om svaren blivit annorlunda om forskarnas 
akademiska säte varit annorlunda, respondenternas vilja och medvetenhet om att måla 
upp en god bild över företagsklimatet i Umeå kan också vara en orsak till förbättrad 
svarsfrekvens.  
 
Forskarna räknade om 10 miljoner EUR till svenska kronor vid tidpunkten då 
datainsamlingen skedde. En EUR kostade den 9 april 2014, 8,98 SEK (Riksbanken). 
På grund av att den svenska kronan vid tidpunkten var stark ansåg vi en avrundning 
till 100 miljoner SEK i företagens omsättning som rimlig, vilket också underlättade 
urvalet i datainsamlingen. 
 

10 miljoner*8.98 kr = 89,80 miljoner SEK ≈ 100 miljoner SEK  
 
Forskarna anser att det är föga osannolikt att över- respektive undertäckning skett vid 
urvalet vid Retriver.se. Övertäckning innebär i denna studies fall att småföretag som 
inte har sitt säte i Umeå ändå återfinns i rampopulationen (Körner & Wahlgren, 1998, 
s. 11). Undertäckning innebär istället att företag som ingår i rampopulationen inte 
återfinns i urvalsramen (Dahmström, 2011, s. 69). Forskarna anser datainsamlingen i 
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vald design tillräckligt då hög standardisering och struktur i intervjuerna kommer 
eftersträvas. 

5.3	  ENKÄTSTRUKTUR	  
När enkätens struktur diskuteras är begreppen standardisering och strukturering ofta 
förekommande (Patel & Tebelius, 1987, s. 102). Låg grad av standardisering innebär 
att intervjupersonen formulerar frågorna under intervjun och anpassar sig efter 
respondenten. Hög grad av standardisering är då intervjuaren ställer samma frågor i 
samma följd till intervjuobjektet. Gällande strukturering handlar det om vilket 
”svarsutrymme” respondenten får. Hög grad av struktur innebär givna svarsalternativ 
för respondenten och låg grad innebär att frågorna som ställs är öppna. Enkäten som 
används i denna studie har hög standardisering samt relativt hög strukturering där 
merparten av frågorna har fasta svarsalternativ. En hög standardisering minskar 
forskarnas personliga inflytande på respondenten då detta kräver att frågorna ställs i 
samma ordning och med samma tonfall (Patel & Tebelius, 1987, s. 102-103). 
 
Eftersom denna studie ämnar undersöka datainsamlingen via en kvantitativ forskning 
med syfte att beskriva informationen har forskarna strävat efter fullständig 
objektivitet för att inte påverka respondenterna med forskarnas egna personliga 
värderingar och åsikter (Patel & Tebelius, 1987, s. 44). 
 
Forskarna har även undvikt att ställa frågor med negationer, detta för att frågorna inte 
ska bli ledande och styra respondentens svar i någon riktning (Bryman & Bell, 2005, 
s. 183). En del frågor är forskarna medvetna om är långa. Det kan medföra en viss 
osäkerhet samt att respondenten kan ha svårigheter med att komma ihåg alternativen 
(Trost, 2012, s. 85). 
  
I utformandet av frågorna har vi såsom Bryman & Bell (2005, s. 183) rekommenderar 
haft studiens problemformulering, syfte samt teorier i åtanke. Det beror på frågorna 
och datainsamlingen inte ska klassas som onödig samt uppta respondenternas tid med 
frågor som är av föga värde för studiens ändamål. Av relevans är även den 
ordningsföljd i vilken frågorna uppkommer i enkäten. Trost (2012, s. 92) anser 
inledningen på enkäten ska utgöras av demografiska frågor, vilket anses lämpligt då 
det kan stärka motivationen hos respondenten till att besvara enkätens alla frågor. I 
Appendix 1 återfinns enkäten i sin helhet.  
 
Vi har valt att intervjua chefen eller annan person högt upp i den hierarkiska 
ordningen. Det kan ifrågasättas varför personer med lägre befattning inte blev 
tillfrågade i denna studie, i vissa fall hade det varit intressant. Men då forskarnas 
huvudsyfte var att undersöka och kartlägga motiven till valt belöningssystem, ansåg 
vi att chefen, eller annan person högt upp i den hierarkiska ordningen var mer lämpad 
att svara på enkätfrågorna. 

5.3.1	  Pilotstudie	  
En pilotstudie kan vara användbar att genomföra. Detta då de ger oss en möjlighet att 
ändra på frågorna efter det att de har prövats på respondenterna (Bryman & Bell, 
2005, s. 191). 
 
Vid pilotstudien kontaktade forskarna en av sina före detta chefer på ett 
elektronikföretag. Dahmström (2011, s. 172) menar att ett slumpmässigt urval av 
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testpersoner nödvändigtvis inte behöver tillämpas. Med det som bakgrund ansågs 
inget problem med att kontakta en person i forskarnas omgivning. Valet av testperson 
var noga diskuterat. Valet av testpersonen grundades av dennes erfarenheter inom 
användande av belöningssystem som motiverande verktyg. Testpersonen har varit 
varuhuschef inom flertalet branscher som samtliga använder sig av finansiella och 
icke-finansiella belöningar. Han kom med värdefulla åsikter rörande 
meningsuppbyggnaderna på frågorna, ordningen frågorna bör komma i samt huruvida 
någon fråga var otydlig eller på annat sätt etiskt ifrågasättande. Efter pilotstudien var 
genomförd och dess korrigeringar gjorda valde vi att påbörja den egentliga 
intervjuundersökningen.  

5.4	  ENKÄTUTFORMNING	  
Samtliga frågor är hämtade och av författarna tolkade ifrån tidigare studier som vi 
berört i studien. 
 
Enkäten börjar med att vi frågar företagsspecifika frågor. Exempelvis, ålder på 
företaget, storlek på företaget och branschtillhörighet. Detta då vi bland annat ämnar 
undersöka och analysera svaren utefter företagskaraktäristiska. Därefter frågar vi vad 
motivet till införandet av belöningssystem är, vilka faktorer det grundas på samt 
huruvida de är finansiellt eller icke-finansiellt utformade. Vi valde vidare att ställa 
mer generella frågor, exempelvis rörande om de har frukt, kaffe, mobiltelefoner eller 
andra förmåner på arbetet. Avslutningsvis frågade vi huruvida de själva är nöjda med 
systemen, vad som motiverar dem och vad de skulle vilja ändra på. Samt bad dem 
sätta sig in i personalens situation. Dessa frågor var vi medvetna eventuellt inte skulle 
generera något då trovärdigheten i deras svar skulle kunna ifrågasättas. Vi valde ändå 
att ha med detta för att de eventuellt kunde ge en indikation om hur de kan tänkas se 
ut.   
 
Då vi enbart hade ett insamlingstillfälle samt att detta är en explorativ studie valde vi 
att ställa fler frågor än vad vi ansåg vi skulle behöva. Detta för att gardera oss utifall 
vissa svar inte blev intressanta eller på annat sätt oanvändbara. Vi kommer däremot 
endast att presentera de resultat vi finner intressant eller som de går att utläsa några 
skillnader av i denna studie. Alla svar finns tillgängliga vid intresse. Enkäten finns 
som Appendix 1. 

5.5	  DATAINSAMLING	  
För att göra denna studie genomförbar filtrerades småföretag i aktiebolagsform med 
säte i Umeå ut. Retriever.se valdes som databas eftersom den var lättillgänglig samt 
att forskarna anser att Retriever.se är tillförlitlig då det är en välanvänd databas. 
Forskarna har strävat efter att samla in så pass mycket data som möjligt för att 
informationsinsamlingen ska vara representativ för studien. Det finns dock inte något 
definitivt svar på hur stort urvalet bör vara. Det finns flera faktorer som påverkar 
urvalets storlek såsom tidsåtgång och kostnader (Bryman & Bell, 2005, s. 121). 
 
Med hjälp av Retriever.se kunde vi göra en branschindelning på de företagen som låg 
inom den tänkta rampopulationen som vidare sparades ned i Excel. Det finns två 
stycken konkurrerande system när det handlar om att specificera verksamheter in i 
olika branscher, Global Industry Classification Standard (GICS) och Industry 
Classification Benchmark (ICB).  
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Vi valde i denna studie att dela in företagen branschspecifikt enligt Global Industry 
Classification Standard (GICS) som Morgan & Stanley Capital International och 
Standard & Poor ´s utvecklade. Fördelen med ett klassificerat standardiseringssystem 
är att de olika företagen och branscherna på ett enklare och mer transparent vis kan 
jämföras (msci.com). I Tabell 2 visas branschindelningen där samtliga 202 företag 
visas.  
 
Tabell 2. Indelning av urvalet, utifrån GICS-branschindelning 

 Global Industry Classification Standard 
(GICS) 

Antal företag I 
respektive bransch 

Antal I 
Urvalet 

1 Energi 0 0 
2 Material och råvaror 7 2 
3 Industrivaror och -tjänster 34 7 
4 Sällansköpsvaror och -tjänster 119 9 
5 Dagligvaror 6 3 
6 Hälsovård 9 3 
7 Finans 10 3 
8 Informationsteknik 14 3 
9 Telekommunikation 3 0 

10 Kraftförsörjning 0 0 
 
Branschindelningen reviderades då flertalet branscher saknade en representativ skara 
för att slumpmässiga urval skulle vara möjlig. Branschindelningen reviderades till två 
kategorier där företagen representerade antingen service eller industriföretag. I Tabell 
3 illustreras den reviderade branschindelningen som används vidare i studien. 
 

Tabell 3. Reviderad branschindelning 

 Reviderad branschindelning Antal företag i respektive brancsh 
1 Serviceföretag 23 
2 Industriföretag 7 

5.6	  DATABEARBETNING	  
Insamlingen av data har som ovan nämnt laddats hem ifrån Retriever.se till Excel som 
vidare har selekterats ut manuellt i separata flikar utifrån de olika företagens 
branschtillhörighet. Efter den reviderade branschindelningen genomfördes ett 
slumpmässigt urval för respektive bransch. Patel & Tebelius (1987, s. 70ff) menar att 
via ett slumpmässigt urval har forskaren en möjlighet att generalisera till andra 
individer och genom den slumpmässiga fördelningen på grupper finns möjlighet till 
kontroll över individfaktorer.  

5.7	  BORTFALL	  
Vid filtreringen i Retriever.se fann vi 207 småföretag med säte i Umeå, av dessa 
företag hade fem stycken en omsättning på 0 kronor, vilket ansågs som oanvändbara 
data för studiens ändamål, med 0 kronor i omsättning ansågs inte företagen vara 
representativa för studiens syfte. Efter de nämnda bortfallen kvarstod 202 företag. 
 
Efter sammanställt vilka av de 202 företagen utifrån den slumpmässiga ordningen 
som skulle kontaktas började vi datainsamlingen. När väl datainsamlingen var klar 
hade 77 företag blivit kontaktade, 17 stycken tackat nej, 9 företag hade inte möjlighet 
att svara inom tidsramen för studien och hos 21 företag var inte chefen anträffbar. När 
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vi uppnådde 30 stycken företag som hade svarat på enkäten ansåg vi datainsamlingen 
klar, då tidsåtgången och kostnaderna blev för stor. Således ingår 30 av totalt 202 
småföretag i Umeå i studien. 
 
Dahmström (2005, s. 95) menar att det finns en stor risk för minskad anträffbarhet vid 
telefonintervjuer. Konstruktiv uppringning med tre försök att nå chefen på varje 
företag skedde. Efter tre försök gick vi vidare till nästa företag utefter den 
slumpmässiga ordningen.  

5.7.1	  Internt	  bortfall	  
Internt bortfall innebär att en eller flera variabelvärden saknas för ett 
observationsobjekt (Japec et al, 1997. s. 20). Samtliga undersökningsobjekt valde att 
svara på de frågor som vi ställde dem, och de visade inget som helst motvilja att 
besvara dem. Däremot svarade vissa att de ej använder sig av finansiell belöning. Det 
gör att viss del av empirin inte baseras på samtliga objekt utan enbart på den del som 
svarade att de använder sig av finansiell belöning i deras belöningssystem (16 företag 
av 30 använder sig av en kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar). 
Vidare valde vi att ej använda oss av vissa svar då vi anser att de ej gav något 
intressant eller mätbart resultat. Vad som anses vara intressant är förstås en subjektiv 
bedömning. Anledningen till att vi ställde dessa frågor som ej användes var på grund 
av att vi endast hade ett insamlingstillfälle och visste inte på förhand vad svaret på 
frågorna skulle bli. Detta resulterar i en form internt bortfall. Vilket eventuellt kan 
påverka resultatet, men vi anser att de inte försämrar eller på annat sätt minskar 
trovärdigheten i vårt resultat.  
 

5.8	  MODELLER	  
Vid en kvantitativ forskning kan deskriptiv eller beskrivande statistik användas. Den 
beskrivande statistiken förklarar och sammanfattar den insamlade empirin på ett 
överskådligt sätt. Det första vi gjorde var att välja vilka variabler som ska mätas vilket 
senare kan sammanfattas i tabeller och diagram. Modellerna är till för att ge en 
förenklad och beskrivande bild på de fenomen som annars kan vara svår att upptäcka 
då en stor mängd siffror kan ge en oöverskådlig bild (Lisper et al., 2005, s. 85). 
 
För beskrivning av den kvantitativa datainsamlingen har vi i denna studie valt att 
använda oss av stapeldiagram för att åskådliggöra data. I statistiken används 
centralmått för att beskriva var på talaxeln variabelns värde ligger (Lisper, 2005, s. 
100). Forskarna har använts sig av typvärde som centralmått, vilket förklarar det 
värde av variablerna som har den högsta frekvensen.  
 
För att undersöka motiven bakom valt belöningssystem har ett antal olika variabler 
analyserats. Finansiella och icke finansiella belöningar analyserades emot valt motiv 
samt om de valda motiven skiljer sig huruvida företagen ger belöningar i form av 
individ, grupp eller en mix av båda. Vidare analyserades vilka faktorer som respektive 
belöningssystem grundades på.  
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5.9	  VARIABLER	  

5.9.1	  Företagskaraktäristiska	  
Anledningen till att vi väljer följande fem parametrar att utföra och mäta vår studie 
utifrån är på grund att vi finner dessa parametrar intressanta. Inspirationen till dem har 
vi fått från diverse tidigare studier, nyhetsuppslag och annan litteratur.   
 
 
Som tidigare nämnt i teoretisk referensram studerande Majmudar (1997) hur 
företagets storlek och ålder påverkade produktiviteten och lönsamheten. Majmudars 
resultat visade att större företag uppvisade högre produktivitet men lägre lönsamhet 
gentemot äldre företag som uppvisade högre lönsamhet men lägre produktivitet 
(Majmudar, 1997, s. 231-241). Avslutningsvis anser vi att företagets ålder är en 
relevant variabel att analysera motiven utefter då det under 2000-talet har förekommit 
flertalet skandaler rörande belöningssystem.  
 
Utöver företagets ålder vill vi även undersöka är huruvida storleken på företaget 
påverkar motivet till införande av belöningssystem. Vi anser att spannet på 10-49 
anställda är väldigt stort, och skulle finna det intressant huruvida en indelning i 
mindre småföretag och större småföretag skulle påverka motivet. För att dela in 
företagen i mindre och större småföretag i denna studie gjordes ett snitt mellan totalt 
antal anställda i urvalet. Vi kom fram till att 22 anställda var genomsnittet vilket fick 
utgöra denna studies kategorisering mellan företagens storlek. Mindre företag fick 
utgöra spannet 10-21 anställda och större företag fick utgöra spannet 22-49 anställda. 
Gällande ålder har vi delat in företagen mellan åren 1900-1999 och 2000 <. Se 
Appendix 2 för fullständig redogörelse på företagens ålder. 
 
Vi kommer vidare analysera om det skiljer sig något mellan vilken typ av 
ägarförhållande företagen har. Där ägaren och beslutsfattaren är densamme 
gentemot företag där ägaren och beslutsfattaren ej är densamme. Med detta vill vi se 
om ägarförhållandet kan kopplas samman med agent eller stewardshipteorin samt om 
det finns några skillnader i valet av motiv till belöningssystem. 
 
Som tidigare nämnts i detta kapitel gjordes en reviderad branschindelning. Företagen 
kommer att delas in under service och industriföretag som sedan analyseras emot valt 
motiv till belöningssystem. Vidare kommer vi att analysera om det skiljer sig något 
mellan företagsledarens kön och valet av system. Med bakgrund till Konrad et al. 
(2000, s. 124) som menar att män generellt är mer inriktade på att tjäna pengar än vad 
kvinnor är. Detta resonemang stöds även av Filler (1985, s. 427), Jiankoplos & 
Bernasek (1998, s. 629) och Echiejile (2008, refererad i Emby et al., s. 31). Denna 
variabel anser vi kan leda till annat motiv till införande och användande av 
belöningssystem vilket därför ses som aktuellt att studera vidare. 
 
Med detta sagt, anser vi att följande företagskaraktäristiska är relevanta att använda 
oss av vidare i studien. 

5.9.2	  Belöningar	  
Majoriteten av tidigare studier gällande belöningssystem berör större företag med 
aktierelaterade incitamentsprogram, belöningssystem. Vi kommer att undersöka 
företagens motiv till hur valt belöningssystem sammanfaller med om dessa använder 
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sig av finansiellt, icke finansiellt samt huruvida belöningarna baseras på individ, 
grupp eller mix.  

5.9.3	  Faktorer	  
Nyckeltal är en faktor som ett belöningssystem kan grunda sig på. Enligt Sand (2005, 
s.11) är Nyckeltal tydliga och enkla att förstå och beräkna vilket medför mindre 
diskussioner och missförstånd 
 
Ledningens uppsatta mål är en annan faktor som ett belöningssystem kan grunda sig 
på. Anthony och Govindarajan (2007, s. 513) anser att ledningens sätt att utforma rätt 
belöningssystem som är effektivt är viktigt för att motivera de anställda i företagen. 
 
Gemensamma och individuella uppsatta mål är ytterligare faktorer som ett 
belöningssystem kan grunda sig på. Genom att gemensamt eller individuellt komma 
överens om vilka mål som ska uppfyllas kan därigenom belöningar tillkomma vid 
uppnått mål. Bergman och Klefsjö (2002) menar att övergripande mål bryts ned i 
organisationen och att oavsett nivå ska alla i företaget vara delaktiga i beslut som rör 
deras arbetsuppgift. De som ska uppnå målen ska själva vara med och påverka hur de 
ska uppnås.  
 
Vi vill med dessa faktorer studera huruvida företagen använder sig av dessa olika 
faktorer och hur det påverkar motiven till valt belöningssystem. 

5.10	  ETIK	  
Vid en statistisk undersökning via enkät eller telefonintervju är viktigt att informera 
respondenterna om undersökningens syfte samt att få dennes samtycke till att 
behandla personuppgifter (Dahmström, 2005, s. 357). 
 
Det är viktigt att anonymiteten förblir vid vetenskapliga studier, om inte en 
överenskommelse skett om annat (Bryman & Bell, 2005, s. 358). I denna studie 
kommer inte personuppgifter eller företagsuppgifter offentliggöras vilket ger 
respondenten fullständig anonymitet frånsett forskarnas vetskap. Trots forskarnas 
vetskap råder tystnadsplikt för dessa samt att uppgifterna förvaras svåråtkomligt för 
obehöriga. Forskarna har tydligt informerat vad undersökningens syfte är samt om 
den tillfrågade respondenten har tid för en intervju och om denne vill ställa på en 
intervju. Vidare betonade forskarna anonymiteten och att inga känsliga frågor skulle 
innefattas i intervjun, med det som grund hoppades forskarna på en så pass hög 
svarsfrekvens som möjligt. Vid tagna citat blev respondenten tillfrågad och fick 
godkänna om fick vara tillgängligt i studien, där anonymitet återigen betonades av 
forskarna. 
 
Access är ett begrepp som beskriver om hur stor tillgång vi som författare har till 
respondentens information. Vid kvantitativa studier kan det vara problem att få 
respondenten engagerad. Vid kvalitativa intervjuer kan det vara känsligt att lämna ut 
information och därför kan respondenten välja att inte delta i studien eller inte vara 
ärlig i sina svar (Johansson Lindfors, 1993, s. 135ff). I undersökningen har 
engagemanget och responsen varit högre än forskarna själv förespått. 
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6.	  RESULTAT	  
 

I detta kapitel presenteras resultatet från studien. Merparten av den insamlade data 
kommer att förklaras samt illustreras grafiskt via stapeldiagram. Först redogörs 
motiv till belöningssystem utifrån företagskaraktäristiska. Därefter vilken typ av 
belöningssystem ens motiv leder till. Avslutningsvis tas de negativa aspekterna av 
belöningssystem upp. Samtliga enkätsvar kan utlämnas på begäran.

 

 
1 Minska företagets fasta kostnader och betala ut belöning via vinst 
2 Attrahera och behålla kvalificerad personal 
3 Motivera personalen till att maximera resultatet 
4 Motivera personalen till ett önskvärt beteende 
5 Skapa en Vi-känsla i företaget 
Tabell 1. Motiv till införandet och användandet av belöningssystem 

All data vi insamlat kommer ej presenteras. Detta då vi ansåg att vi inte kunde 
använda datan till någon, utan att den enbart skulle dra fokus från de relevanta i 
studien. Anledningen till detta kan exempelvis vara att respondenterna inte hade 
kunskap om de vi frågade om (se fråga 16 och 17 Appendix 1) eller där vissa inte 
kände sig trygg i att besvara frågan (se fråga 7 och 8). 

6.1	  MOTIV	  TILL	  INFÖRANDET	  OCH	  ANVÄNDANDET	  AV	  BELÖNINGSSYSTEM	  
Vår första fråga var huruvida företaget använder sig av belöningssystem eller inte. 
Svaret blev enhälligt ja. Vi fick i samband med det även svar på en senare fråga, om 
huruvida belöningssystemet baserades på finansiella eller icke-finansiella belöningar. 
Resultatet blev att av de 30 företagen så använder sig samtliga av icke-finansiella 
belöningar, samt att av dessa använder sig 16 av ett kombinerat belöningssystem som 
utöver de icke-finansiella belöningarna även bestod av finansiella belöningar.  
 
 
Efter det så frågade vi: Vad är det huvudsakliga motivet till att ni använder er av 
belöningssystem? 
 
Respondenterna fick välja mellan de fem motiven ovan i Tabell 1. Svaren 
sammanställs nedan utifrån företagskaraktäristiska, exempelvis storlek på företaget, 
ålder på företag och branschtillhörighet. Under respektive Figur i nedanstående 
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kapitel, där resultatet är uppdelat på företagskaraktäristiska, presenteras två viktade 
medelvärden. Då vi har begränsat med observationer är det inte meningsfullt att göra 
statistiska tester. De medelvärden vi presenterar ger en indikation om motiven skiljer 
sig åt beroende på företagskaraktäristiska. 
 
Dessa medelvärden beräknas genom att använda oss av motiven 1-5, samt ta 
respektive procentsats gånger respektive motiv, sedan addera dem. 
 
Figur 6 visar en sammanställning över samtliga 30 företags huvudsakliga motiv till att 
använda sig av någon form av belöningssystem. Vi har valt att presentera resultatet i 
procent, detta för att kunna underlätta en jämförelse när antalen i respektive grupp 
inte är lika. 
 

 
Figur 6. Motiv för belöningsysstem, alla företag 

Som Figur 6 visar är det vanligaste motivet till användandet av belöningssystem, 
bland de tillfrågade, ”Attrahera och behålla kvalificerad personal”. 12 av 30 anser att 
viktigaste orsaken till att ha belöningar är att ”Attrahera och behålla kvalificerad 
personal”. Det motiv som hade näst högst typvärde var ”Skapa vi-känsla”. ”Minska 
fasta kostnader” ansåg endast ett företag var den främsta anledningen. På grund av 
detta kommer vi ej beröra det motivet vidare i studien. 
 
Första uppdelningen vi valt att göra är huruvida motivet skiljer sig åt mellan små och 
stora företag. Vi har valt att klassificera små företag till de som har mellan 10-21 
stycken anställda, och stora företag till 22-49 anställda. Denna uppdelning grundar sig 
i ett framtaget medelvärde. Medelvärdet fick vi genom att ta summan av antalet 
anställda och dividera med antalet företag. Detta gav oss 15 små och 15 stora företag. 
Resultatet visas i figur 7. 
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Figur 7. Motiv till belöningssytem, uppdelat på företagets storlek 

Utifrån denna uppdelning går det utläsa att ”Attrahera och behålla kvalificerad 
personal” är det vanligaste motivet för små företag, 8 av 15 företag. Samtidigt är 
”Skapa vi-känsla” det vanligaste motivet för stora företag. Motivet för införande och 
användande av belöningssystem är jämnare fördelat bland de större företagen. 
 
De viktade medelvärdena blev: 2,8 respektive 3,53. Detta ger en trolig indikation att 
företagets storlek påverkar motivet till införande och användande av belöningssystem. 
 
Vidare delar vi upp företagen via ägarförhållanden. Med ägarförhållande menar vi om 
det är samme ägare och chef, eller om det finns en extern ägare. Figur 8 visar 
huruvida motivet till införandet och användandet av belöningssystem skiljer dessa 
grupper åt. 
 

 
Figur 8. Motiv till valt belöningssystem, utifrån ägarförhållanden 

Av respondenterna var det samma ägare och chef i 17, av de 30 företagen. Vi kan 
utläsa att ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” samt ”Skapa vi-känsla” är de 
vanligaste motiven där ägaren och chefen är densamme. I de fall det skiljer sig mellan 
ägare och chef är det en jämn fördelning mellan ”Attrahera och behålla kvalificerad 
personal”, ”Motivera till maximera resultatet” och ”Skapa vi-känsla. Det vi ser är att 
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motivet ”Motivera till att maximera resultatet” och ”Motivera till önskat beteende” 
procentuellt är vanligare där det finns en extern ägare. 
 
De viktade medelvärdet blev för dessa variabler: 3,15 respektive 3,17. Den lilla 
differensen kan indikera att ägarförhållandet inte påverkar motivet till införande och 
användande av belöningssystem. 
 
Den ursprunglige tanken var även att dela upp företagen i branschtillhörighet. Men 
som det nämns i 5.5 Datainsamling, är vårt sampel för litet för att dela in GICS 
branschindelning. Vi valde att revidera branschindelningen till bransch 1 och bransch 
2. Där bransch 1 är serviceföretag och bransch 2 är industriföretag. En utförlig 
branschindelning går att se i Tabell 2. I bransch 1 har vi tjugotre företag och i bransch 
2 sju företag. Resultatet visas Figur 9. 
 

 
Figur 9. Motiv till valt belöningssystem, utifrån branschtillhörighet 

Resultatet visar motiven ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” och ”Skapa vi-
känsla” som det vanligaste motiven till belöningssystem för serviceföretag, 9 
respektive 7. För industriföretagen är det en jämnare spridning mellan motiven. 
 
De viktade medelvärdet blev för dessa variabler: 3,22 respektive 3,0. Differensen kan 
indikera att branschtillhörighet påverkar motivet till införande och användande av 
belöningssystem. 
 
En viktig företagskaraktäristiska är könsfördelningen mellan cheferna. I Figur 10 
visar vi huruvida könsfördelningen bland cheferna påverkar huvudsaklig anledning 
till införande och användande av belöningssystem. 
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Figur 10. Motiv till valt belöningsysstem, utifrån chefens kön 

Det är stora skillnader i fördelningen. Endast 6 av 30 företag hade en kvinnlig chef. 
Det som går utläsa är att manliga chefer anser motiv ”Attrahera och behålla 
kvalificerad personal”, ”Motivera till att maximera resultatet” och ”Skapa vi-känsla” 
är de främsta anledningarna till belöningssystem. De kvinnliga cheferna anser motivet 
"Skapa vi-känsla” vara huvudanledningen till användande av belöningssystem. 
 
De viktade medelvärdet blev för dessa variabler: 3,0 respektive 3,83. Differensen 
indikerar att könet på chefen påverkar motivet till införandet och användandet av 
belöningssystem. 
 
Det sista företagskaraktäristiska vi väljer att presentera, är huruvida motivet till 
användandet av belöningssystem skiljer sig utifrån ålder på företaget. Vi har valt att 
sortera dem utefter år de bildades. De som bildades under 1900-talet för sig, och 
2000-talet för sig. För en tydligare redogörelse gällande företagens ålder se Appendix 
2. Resultatet visas nedan i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Motiv till valt belöningssystem, utifrån företagets ålder 

En uppdelning visar att skillnaden ligger i ”motivera till maximera resultat” samt 
”Skapa vi-känsla”. Företag som bildades under 1900-talet tenderar att bry sig mindre 
om att skapa vi-känsla än företag som bildades under 2000-talet. Samtidigt som 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

Minska	  fasta	  
kostnader?	  

Attrahera	  och	  
behålla	  

kvalidicerad	  
personal?	  

Motivera	  till	  
maximera	  
resultatet?	  

Motivera	  till	  
ett	  önskat	  
beteende?	  

Skapa	  VI-‐
känsla	  

MOTIV	  TILL	  VALT	  BELÖNINGSSYSTEM	  UTIFRÅN	  
KÖN	  

Manlig	  chef	  

Kvinnlig	  chef	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  

Minska	  fasta	  
kostnader?	  

Attrahera	  och	  
behålla	  

kvalidicerad	  
personal?	  

Motivera	  till	  
maximera	  
resultatet?	  

Motivera	  till	  
ett	  önskat	  
beteende?	  

Skapa	  VI-‐
känsla	  

MOTIV	  TILL	  VALT	  BELÖNINGSSYSTEM	  UTIFRÅN	  
FÖRETAGETS	  ÅLDER	  

Ftg	  från	  
1900	  
Ftg	  från	  
2000	  



 43 

företag från 1900-talet i högre utsträckning använder sig av belöningssystem för att 
”motivera till att maximera resultatet”. 
 
De viktade medelvärdet blev för dessa variabler: 2,78 respektive 3,5. Differensen 
indikerar att företagets ålder påverkar motivet till införandet och användandet av 
belöningssystem. 

6.2	  BELÖNINGSSYSTEMENS	  UPPBYGGNAD	  UTIFRÅN	  MOTIV	  
Nästa steg är att se huruvida belöningssystemets uppbyggnad skiljer sig baserat på 
motivet och syftet med dem. Som vi tidigare nämnt använder sig alla respondenter av 
ett belöningssystem, varav 16 använder sig av ett kombinerat system av både 
finansiell och icke-finansiell belöning. I löptexten väljer vi att skilja dessa åt för att 
göra utläsningen av diagrammen tydligare. Läsaren bör dock ha i åtanke vid avläsning 
av diagrammen att den grupp som använder sig av finansiella belöningar även arbetar 
med icke-finansiella belöningarar. Vilket kan resultera i oklarheter vid tolkning av 
diagrammen. I figur 12 och 13 representerar staplarna ”icke-finansiella” samtliga 30 
företag och staplarna ”finansiella” vilka av dessa 30 företag som använder sig av ett 
kombinerat belöningssystem. 
 
Inledande uppdelning är huruvida företagen, utifrån motiv, väljer sig av finansiella 
eller icke-finansiella belöningar i uppbyggnaden av deras belöningssystem. I Figur 12 
visas uppdelningen mellan belöningarna. Vid avläsning av diagrammet bör det tas i 
åtanke att samtliga företag använder sig av icke-finansiella belöningar.  
 

 
Figur 12. Leder valt motiv till finansiell eller icke-finansiell belöning 

Resultatet visar att samtliga företag, vars motiv till införande och användande av 
belöningssystem, är ”Motivera till att maximera resultatet” eller ”Motivera till ett 
önskat beteende” använder sig av finansiella belöningar. Det går även att utläsa att de 
företag som har valt ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” eller ”Skapa vi-
känsla” använder sig i större utsträckning av icke-finansiella belöningar i deras 
system.  
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Figur 13 visar om ägarförhållandet leder till finansiella eller icke-finansiella 
belöningar.  
 

 
Figur 13. Finansiella och icke-finansiella belöningar utifrån ägarförhållande 

7 av de 17 företag, där ägaren och chefen är densamme, har valt att använda sig av 
finansiella belöningar i deras belöningssystem. Medan i de fall då ägaren är en extern 
part har 9 av de 13 tillfrågade valt att använda sig av finansiella belöningar.  
 
Det är även intressant att fråga cheferna om deras personliga preferenser. Huruvida de 
vill ha finansiella belöningar, icke-finansiella belöningar eller en kombination av 
dessa. Nedan i Figur 14 jämför vi det med vad cheferna märker att deras anställda 
motiveras av. 
 

 
Figur 14. Chefernas personliga preferenser, samt vad de tror sina anställda motiveras av 

Det finns en liten spridning över vad de själv motiveras av, samt vad de tror och 
märker att deras anställda motiveras av. Tidigare fastslog vi att det var 16 företag som 
använde sig av finansiella belöningssystem. Utefter vad cheferna anser motiverar dem 
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personligen kan vi se att 17 av de tillfrågade anser att finansiella belöningar motiverar 
dem mest. 
 
Figur 15 visar en uppdelning av de finansiella belöningarna utifrån det 
bakomliggande motivet till användandet av belöningssystem. Alltså, om motivet till 
belöningssystem leder till individuellt baserade belöningar, gruppbaserade belöningar 
eller till en kombination av dessa. Vidare bör det ha i åtanke att Figur 15 endast 
representerar de 16 företag som svarar att de har finansiella belöningar i sitt 
belöningssystem. Detta ger ett internt bortfall på 14 företag. Vilket gör att 
trovärdigheten i följande diagram kan vara bristande, därför väljer vi att ej ta med 
detta i senare del av analysen utan enbart har med denna information som en 
förtydligande parantes. 
 

 
Figur 15. Uppdelning av de finansiella belöningarna, utifrån motiv 

Resultatet visar att det är en relativ jämn fördelning mellan de olika motiven.  
 
Via enkäten fick vi även reda på vad belöningssystemet grundar sig på. Vilka faktorer 
företagen konstruerar sina system utifrån samt vad de mäter dem efter. Faktorerna 
som är av väsentlig karaktär vid grundandet av ett belöningssystem visas nedan. De är 
även indelade efter vilket motiv som är vanligast. Det presenteras i Figur 16. 
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Figur 16. Vilka faktorer ligger till grund vid utvecklande av ett belöningssystem 

Tabellen visar företag vars motiv är ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” 
vanligen grundar sina system på ledningens uppsatta mål, samt individuella resultat. 
Motivet ”Motivera till ett önskat beteende” grundar sig uteslutande på ledningens 
uppsatta mål. För företag där motivet ”Skapa vi-känsla” är de viktigaste grundar sig 
systemen i hög utsträckning på gemensamt uppsatta mål.  

6.3	  ÖVRIGA	  ASPEKTER	  
Avslutande empirisammanställning handlar om de inre faktorerna. Först vill vi se vad 
cheferna på respektive företag anser motiverar dem själva. Genom att ge dem 4 
alternativ, och låta dem välja mellan dem har vi sammanställt svaren. Alternativen har 
vi tolkat utifrån de fyra motivationsteorierna vi presenterade i den teoretiska 
referensramen. Alternativen visas nedan i Tabell 4. 
 

1 Rätt belöning motiverar er i rätt riktning 
2  Ansvarskänslan är det mest motiverande 
3 Samvaro och trygghet är det mest motiverande 
4 Erkännande ifrån ledning och möjlighet till utveckling är det mest motiverande 
Tabell 4. Motivationsalternativ utifrån den teoretiska referensramen 

Alternativ 1 återspeglar Agentteorin, alternativ 2, Stewardshipteorin, alternativ 3, 
Maslows behovshierarki och alternativ 4, Herzbergs tvåfaktorteori. Resultatet av vilka 
teorier som kan förklara vad cheferna motiveras av visas i Figur 17. 
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Figur 17. Vad motiverar chefen 

Resultatet visar att chefernas preferenser om vad de motiveras av kan härledas främst 
till Maslows behovsteori och Herzbergs tvåfaktorteori. Vidare kan vi utläsa att endast 
3 av 30 chefer motiveras av ”rätt belöning motiverar er i rätt riktning” vilket syftar 
med utgångspunkt via ett agentteoretiskt antagande. 
 
Cheferna blev även tillfrågade hur stort eller litet inflytande personalen hade på beslut 
som tas i företaget. På en skala 1-7, där sju innebar väldigt stort inflytande och 1 inget 
inflytande fick vi följande resultat som visar i figur 18. 
 

 
Figur 18. Personalens inflytande i företaget 

Enligt chefen på respektive företag har personalen stort inflytande. 25 av 30 chefer 
anser att personalens inflytande är mellan skalan 4-6 vilket innebär att de har mycket 
att säga till om i beslut som tas i företag. 
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Vidare frågade vi chefen hur väl insatt personalen var i företagets kultur, mål och 
visioner. Samma skala som ovan användes. Resultatet visas i Figur 19. 
 

 
Figur 19. Hur väl är personalen medveten om företagets kultur, mål och visioner 

En överrepresentation av chefer anger skalan 5-7. Vilket visar att 25 av 30 chefer 
anser att personalen har mellan god till mycket god kännedom om företagets kultur, 
mål och visioner. 4 av 30 chefer anser att personalen har mindre god kännedom om 
dess kultur, mål och vision. 
 
Gällande vad chefen anser om personalens vetskap till vad som belönas finns det en 
större spridning. I Figur 20 presenteras resultatet, återigen med samma skala som 
tidigare. 
 

 
Figur 20. Medvetenhet om vad som belönas i företaget 

Resultatet visar att 22 av 30 chefer anser personalen har hög eller mycket hög 
medvetenhet om vad som belönas. 5 av 30 chefer ansåg att personalen hade låg eller 
mycket medvetenhet. 
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Avslutningsvis frågade vi chefen i respektive företag vad som är mest negativt med 
att använda sig av finansiella belöningar. Vi ställde upp tre stycken påståenden där 
chefen fick välja ett alternativ. Resultatet åskådliggörs i Figur 21. 
 

 
Figur 21. Vad är mest negativt med belöningssystem 

Resultatet visade att 16 av 30 chefer ansåg att ”utanförkänsla av de som inte får 
bonus” var det som förde med sig den mest negativa konsekvens vid användning av 
finansiella belöningar. 
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7.	  ANALYS	  	  
 

I detta kapitel analyserar vi resultatet från föregående kapitel. Analysen delas upp i 
tre delar. I samma kronologiska ordning som resultatet presenterades i. Resultatet 
återkopplas till tidigare delar i arbetet bland annat den teoretiska referensramen. 

 

 
1 Minska företagets fasta kostnader och betala ut belöning via vinst 
2 Attrahera och behålla kvalificerad personal 
3 Motivera personalen till att maximera resultatet 
4 Motivera personalen till ett önskvärt beteende 
5 Skapa en Vi-känsla i företaget 

7.1	  ANALYS	  AV	  MOTIV	  TILL	  BELÖNINGSSYSTEM	  
De viktade medelvärdet anser vi är viktiga för studien. Vi ser ingen mening med att 
göra t-tester eller andra statistiska tester när vårt sampel består av 30 företag. Däremot 
ger det viktade medelvärdet oss en indikation om huruvida variabeln påverkar motivet 
till införande och användande av belöningssystem.  

7.1.1	  Analys:	  huvudsakliga	  motivet	  till	  belöningssystem	  
Vid en analys av motivet till valt belöningssystem ser vi att ”attrahera och behålla 
kvalificerad personal”, ”Skapa vi-känsla” och ”Motivera personalen till att maximera 
resultatet” är de vanligaste motiven. Orsaken till ”Attrahera och behålla kvalificerad 
personal” är det vanligaste motivet grundar sig enligt oss i de det rådande 
företagsklimatet. Detta då den efterfrågade kompetensen för en specifik arbetsuppgift 
har fått en större betydelse. Shah (2011, s. 30) stödjer det då hon menar att företagen 
har blivit mer medveten om vikten av att behålla kompetent personal i företagens 
verksamhet. 
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”Skapa en vi-känsla” i företaget är också en vanligt förekommande anledning till att 
använda sig av belöningssystem. Enligt Wilhelmsson & Svensson (1988, s. 10) är 
skapa vi-känsla en viktig del i utformandet av ett belöningssystem. Det styrks även av 
Maslows behovsteori som förklarar sociala faktorer och behov av gemenskap som en 
viktig del för människan (Maslow, 1943, s. 381ff). 

7.1.2	  Analys:	  Företagets	  storlek	  
Analysen av Figur 2 visar om storleken på företaget påverkar motivet till valt 
belöningssystem. Den jämna fördelningen mellan små och stora företag i samplet gör 
att forskarna anser resultatet som representativt för urvalet. Vid en analys ser vi att 
mindre företag fokuserar på att upprätta ett belöningssystem som stämmer in med 
”Attrahera och behålla kvalificerad personal”. 
 
Det kan förklaras med att mindre företag har en desto mer familjär känsla vilket gör 
att man gärna ser till att vilja behålla personalen. Något som stöds av Metzler (2006, 
s. 61) som menar att anställda i småföretag får en närmare anknytning till sina 
medarbetare genom att de deltar och aktivt blir insatta i varandras privata liv. Att stora 
företag i större utsträckning än små väljer motivet ”Motivera till maximera resultatet” 
anser vi är ett troligt resultat. Större företag kan mycket väl vara mer 
resultatorienterade. Det som vi även reflekterade över är de faktum att det vanligaste 
motivet i större företag är ”Skapa vi-känsla”. Det är möjligt att när företag växer och 
blir större blir företagen mindre familjenära. Denna skiftning i företaget kan ge 
upphov till ett behov att skapa vi-känsla. Avslutningsvis anser vi att skillnaderna i de 
viktade medelvärdena är tillräckligt stora för att acceptera att storleken på företag är 
något som spelar in i valt av motiv. 

7.1.3	  Analys:	  Ägarförhållande	  
Såsom Figur 11 visar är motivet till införande av belöningssystem bland företagen 
med extern ägare jämnt fördelat. För resterande företag, där det är samme chef som 
ägare, är det däremot avvikelser i deras svarsmönster. Dessa har valt motiven 
”Attrahera och behålla kvalificerad personal” och ”Skapa vi-känsla” i högre 
utsträckning. 
 
Av de fyra stora företag som valde motivet ”Motivera till maximera resultatet” i Figur 
10 (rörande storleken på företaget) har tre av dem externa ägare. Då dessa företag är 
mer intresserade av att maximera resultatet kan vi tänka oss agentteorin fungera som 
en förklarande teori. Eisenhardt (1989, s. 72) menar att agentteorin fokuserar på hur 
principalen ska få agenter motiverade, och dela dennes mål och intentioner vilket vi 
anser kan härledas till ”motivera till maximera resultatet” då principalen är mån om 
att resultatet maximeras. Även då observationerna okulärt visar skillnader, gav de 
viktade medelvärdet inte stöd till det. Det bör dock tas i hänsyn att dessa medelvärde 
enbart ger en indikation. Den obefintliga differensen mellan dessa värden gör ändå att 
vi ställer oss skeptisk till att ägarförhållandet är något som påverkar motivet till 
införande och användande av belöningssystem. 

7.1.4	  Analys:	  Branschtillhörighet	  
I Figur 12 anser vi att vi har för litet urval för att dra några stora slutsatser utifrån 
resultatet. Det vi däremot finner intressant är att företagen inom industrisektorn är 
jämt fördelat över motiven. Medan serviceföretagen har toppar i motiven ”Attrahera 
och behålla kvalificerad personal” och ”Motivera till maximera resultatet”. En möjlig 
förklaring kan vara att företag inom industrisektorn har ett mer traditionellt 



 52 

företagsklimat än inom servicesektorn. Det viktade medelvärdet visar att det 
eventuellt kan finnas skillnader av valet av motiv utifrån branschtillhörighet vilket 
styrks av Svensson & Wilhelmsson (1988, s. 12ff) som menar att det finns skillnader 
på belöningssystem beroende på vilken bransch företaget verkar i. Däremot anser vi 
att det för små skillnader för att dra några stora slutsatser, vi ställer oss ödmjuka och 
åberopar för framtida forskning att ett större urval i specifika branscher för att på så 
vis kunna identifiera om det finns några skillnader mellan branscherna. 
7.1.5 Analys: Kön 
Tabell 5 rör huruvida könet på ledaren påverkar motivet till valt belöningssystem. 
”Attrahera och behålla kvalificerad personal”, ”Motivera till maximera resultatet” och 
”Motivera till önskat beteende” är motiv som båda könen anser vara viktiga. Motiv 
”Motivera till maximera resultatet” var uteslutande män. Vilket överensstämmer med 
studien som Filler (1985, s. 427) gjorde. Han menade att män i större utsträckning 
lägger större vikt på ansvar, belöningar och anställningsförmåner. Medan kvinnor 
hellre ser till personaltrivsel och en gemenskap i gruppen. 
 
De kvinnliga cheferna valde motivet ”Skapa vi-känsla” i störst utsträckning. Enligt 
Jiankoplos & Bernasek (1998, s. 629) är kvinnor mer riskavert än vad män är. Vidare 
kan detta förklaras med Echiejile (2008, refererad i Emby et al., s. 31) som menar att 
män som ledare är mer uppgiftsorienterade än kvinnor. Vi vill poängtera att kvinnor 
som chefer inte upptog stort utrymme i urvalet vilket kan ge resultatet mindre 
substans. 
 
Detta resonemang styrks även av differensen av medelvärdena, som indikerar att kön 
är en variabel som kan påverka motivet till införande och användande av 
belöningssystem.  

7.1.6	  Analys:	  Ålder	  
I Figur 14 är motivet ”Skapa vi-känsla” viktigt för samtliga företag som bildades 
under 1900-talet och 2000-talet. Det som skiljer grupperna åt är att motivet ”Motivera 
till att maximera resultatet” vilket är vanligare hos företagen som bildades under 
1900-talet, medan motivet ”Skapa vi-känsla” är vanligare för hos de företag som 
bildades under 2000-talet.  
 
Något hände vid millenniumskiftet. Det inte omöjligt att företag som bildades i 
samband med det var mer medveten i sitt val av belöningssystem. Vi håller med 
Donaldson & Davis (1997, s. 50ff) som anser att den traditionella teoribildningen 
gällande motivation inte är tillräcklig. Zook & Allen (2011, s. 114) styrker detta 
antagande. De menade att det blivit allt svårare att skapa tillväxt i företagen det 
senaste decenniet, och att det därigenom krävs nya verktyg för att ta tillvara på den 
interna kompetensen.  
 
Differensen i det viktade medelvärdet antyder att företagets ålder påverkar motivet. 
Detta styrks även av det faktum att den moderna teoribildningen har skapats för att 
förklara motivations i dagen företagsklimat.  

7.2	  VILKET	  MOTIV	  LIGGER	  BAKOM	  RESPEKTIVE	  BELÖNINGSSYSTEM	  

7.2.1	  Analys:	  Finansiella	  eller	  icke-‐finansiella	  	  
Alla företag arbetar med icke finansiella belöningar på ett eller annat vis, genom att 
ge beröm för en god prestation, ge ansvar i arbetet, bidra till personlig utveckling etc. 
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Under insamlandet av empirin märkte vi att merparten av företagen inte var medveten 
om dessa belöningar. Efter vi förklarat dem svarade samtliga att de använder sig av 
icke-finansiella belöningar. Wilhelmsson & Svensson (1988, s. 9) menar att alla 
företag använder sig av någon form belöningssystem, oavsett om det är medveten 
eller omedvetet vilket förklarar den omedvetenhet som fanns hos vissa företag i 
studien. 
  
Vid en vidare analys av finansiella eller icke-finansiella belöningar, Figur 15, ser vi 
att företag som har motiven ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” och ”Skapa 
vi-känsla” i större grad använder sig av icke-finansiella belöningar. Medan de 
tillfrågade företagen vars motiv var ”Motivera till maximera resultatet” eller 
”Motivera till önskat beteende” enbart använder sig av finansiella belöningar. 
Anledningen till detta tror vi hänger ihop med agentteorins grundtankar. Att 
motivation är något som kommer via belöningar. Eisenhardt (1989, s. 58) förklarar att 
det finns två sätt att styra och kontrollera agenten, genom att övervaka eller belöna.  
 
Det talar dock emot Herzbergs tvåfaktorteori. Herzberg (1993, s. 13) menar att 
hygienfaktorerna, vilket innehåller monetära belöningar inte räcker för att motivera 
arbetstagaren, utan motivationsfaktorerna som innehåller inre belöningar måste tas i 
hänsyn för att motivation och engagemang fullt ska kunna uppstå hos. I vårt sampel 
har det visat sig att stora företag, inom servicesektorn, med manliga chefer, är de som 
anammar finansiell belöning i störst utsträckning. Vilket kan förklaras med det Filler 
(1985, s. 427) menade och som nämndes under analysen av kön. Att män i större 
utsträckning lägger större vikt på belöningar och anställningsförmåner. Medan 
kvinnor hellre ser till personaltrivsel och en gemenskap i gruppen.  

7.2.2.	  Analys:	  Ägarförhållande	  
Figur 16 visar att 40 % för företag med samma ägare som chef använder sig av 
finansiella belöningar. Denna siffra för den andra gruppen var 70 %. Eisenhardt 
(1989, s. 58) säger att när det finns en extern ägare kan det uppstå agent-principal 
problem. Att ägaren vill styra och ge incitament till chefen för att agera i ägarnas 
intresse. För de företag där ägaren och chefen är densamma uteblir denna problematik 
då chefen kan styra företaget i den riktning hen vill. Enligt oss stödjer vårt resultat de 
tankegångarna. I vår studie används finansiella belöningar i större utsträckning då det 
är en extern ägare i bilden. Vi tolkar det som att den externa ägaren inte i samma 
utsträckning litar på att chefen gör det som är bäst för företaget utan finansiell 
belöning.  

7.2.3	  Analys:	  Faktorer	  
Figur 19 visar att ledningens uppsatta och gemensamma uppsatta mål är de vanligaste 
faktorerna som belöningssystemen byggs på. Anthony & Govindarajans (2007, s. 
513) menar att ledningen har en viktig uppgift i utformandet av ett effektivt 
belöningssystem. Gällande gemensamma uppsatta mål förklarade Bergman & Klefsjö 
(2002, s. 266ff) måldelning som en viktig process i företagets sätt att göra alla 
delaktiga i de mål som ska uppnås. Genom att låta anställda vara med om beslut som 
berör deras arbetsuppgift kommer gemensamma uppsatta mål genomsyra företagets 
riktning mot företagets mål.  
 
Vid en analys av resultatet ser vi att motivet bakom införandet av belöningssystem 
påverkar vilka faktorer som de är utformade utefter. Exempelvis de företag som valde 
motiv ”Motivera till önskat beteende” grundar sina system enbart efter ledningens 
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uppsatta mål. Medan de som valde motiv ”Skapa vi-känsla”, grundar dem nästan 
uteslutande efter gemensamt uppsatta mål.  

7.3	  ÖVRIG	  ANALYS	  	  

7.3.1	  Analys:	  Vad	  motiverar	  chefen	  
Som Figur 19 visar är ”Det viktigaste för motivation är att vi känner samvaro och 
trygghet” och ” Den största motivationen kommer via erkännande av ledning och 
möjlighet till utveckling” de som motiverar cheferna mest. Det vi finner intressant är 
att när vi frågade huruvida cheferna föredrog finansiella eller icke-finansiella 
belöningar svarade 17 av 30 att de föredrog finansiella belöningar. Medan i denna 
fråga svarar de att alternativ ”Det viktigaste för motivation är att vi känner samvaro 
och trygghet” och ” Den största motivationen kommer via erkännande av ledning och 
möjlighet till utveckling” är av största vikt. Alltså belöningar som generellt genereras 
genom inre motivation. Analysen av denna tabell visar att Maslows behovshierarki 
och Herzbergs tvåfaktorteori är de teorier som är mest applicerbar gällande vad som 
motiverar dem. Men samtidigt när de får den konkreta frågan om de vill ha finansiell 
eller icke-finansiell belöning väljer de flesta finansiell belöning.	  

7.3.2	  Analys:	  De	  anställdas	  förståelse	  för	  företaget,	  enligt	  chefen	  
Figurerna 22-24 berör de anställdas, inflytande och medvetenhet gällande 
företagskultur, mål, visioner och belöningssystem. Dessa resultat fungerar mer som 
ett hjälpmedel för de företag vi har kontaktat. Då vi inte frågar de anställda blir det 
svårt att analysera detta i någon större utsträckning. Det verkar som om cheferna 
anser att sina anställda har stort inflytande i företaget. Samt att de anställda har 
kunskap om företagets kultur, mål och visioner. Däremot anser cheferna att vetskapen 
om vad som motiveras är mer bristfällig hos de anställda. Smitt et al. (2002, s. 76ff) 
anser att det är avgörande för belöningssystemens effektivitet att de anställda är väl 
medvetna om vad som krävs. Samt hur dessa krav är förankrade i företagets kultur 
och värderingar. 

7.3.3	  Analys:	  Negativt	  med	  belöningssystem	  
Figur 25 återspeglar vad cheferna anser vara mest negativt vid användandet av ett 
finansiellt belöningssystem. Som diagrammet visar ansåg 16 av 30 chefer att 
”utanförkänslan av de som inte får belöning” är det mest negativa. Alla dessa 
alternativ är vanliga risker med införandet av belöningssystem. Varför småföretag 
anser den eventuella utanförkänslan vara mest negativa kan grunda sig i flertalet 
anledningar. Då vi tidigare fastställt att vi-känslan och attrahera och behålla personal 
är av stor vikt för småföretag, ter sig det naturligt att detta är den mest negativa 
aspekten. Vi anser även att detta konsekventa tänk hos våra respondenter bidrar till en 
ökad trovärdighet i de svar vi har presenterat.  
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8	  SLUTSATS	  
 

I följande kapitel sammanställs resultatet och analysen samt att studiens slutsats 
presenteras. Vidare besvaras studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis 
ger författarna förslag på framtida forskningsanslag som de finner intressanta. 

 

8.1	  SLUTSATS	  
Studiens huvudsyfte är att undersöka och kartlägga motiven till valt belöningssystem 
hos småföretag i Umeå. Genom detta även få svar på studiens delsyfte: Skiljer sig 
motiven och valt belöningssystem beroende på företagskaraktäristiska (exempelvis 
företagets ålder, bransch och kön på chefen), samt medför detta olika typer av system. 
Studien utfördes på småföretag i Umeå där 30 stycken företag på ett urval av totalt 
202 företag intervjuades.  
 
Studiens problemformulering är:  
Vad är motivet till användande av belöningssystem i småföretag i Umeå samt hur 
skiljer sig deras system beroende på motivet?  
 
I resultatet framgår det att de flesta företags huvudsakliga motiv till användande av 
belöningssystem är motivet, ”Attrahera och behålla kvalificerad personal”. Det finns 
flera bakomliggande faktorer som påverkar det huvudsakliga motivet. Exempelvis 
företagets storlek. De mindre företagen fortsatte att välja motivet ”Attrahera och 
behålla kvalificerad personal”, medan de större företagen hade en jämnare spridning 
där även motivet ”Motivera till önskat beteende” men framförallt ”Motivera till att 
maximera resultatet” var återkommande anledningar vid införande och användande av 
belöningssystem. 
 
Ägarförhållandet påverkar motivet. I de fall då ägaren är samma som chefen är 
”Attrahera och behålla kvalificerad personal” och ”Skapa vi-känsla” de vanligaste 
motiven. Medan då det är en extern ägare är det jämnare fördelat. Däremot märkte vi 
att motivet ”Motivera till att maximera resultatet” tenderar att vara vanligare när de är 
en extern ägare inblandad.  
 
Vidare i resultatet går det inte att dra några stora slutsatser gällande 
branschtillhörigheten, då urvalet var för litet för att ses som representativt. Det finns 
ändå tendenser att de inom industriföretagen har en jämnare fördelning bland 
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motiven. ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” och ”Skapa vi-känsla” var mer 
frekvent återkommande när det rörde sig om företagen inom servicebranschen. 
 
Vi kan även se att chefens kön påverkar valet av motiv. De kvinnliga cheferna anser 
det huvudsakliga motivet är ”Skapa vi-känsla” men också ”Attrahera och behålla 
kvalificerad personal”. Männen däremot anser i större utsträckning att ”Attrahera och 
behålla kvalificerad personal”, ”Motivera till att maximera resultatet” samt ”Skapa vi-
känsla” är motivet till användandet av belöningssystem. Jiankoplos & Bernasek 
(1998, s. 629) menar att män är mer riskbenägna än kvinnor som ledare, med det sagt 
anser vi att resultatet i denna studie stämmer överens med det. Filler (1985, s. 427) 
styrker detta antagande, då han menar att män lägger större vikt på ansvar, belöningar 
och anställningsförmåner än vad kvinnor gör. Dock bör det tas i åtanke att det enbart 
var 6 kvinnliga chefer med i studien. 
 
Vi ser även att företagets ålder påverkar motivet till användandet av belöningssystem. 
Den distinkta skillnaden är att företag som bildades under 1900-talet i större grad 
anser att motivet ”Motivera till att maximera resultatet” är anledningen till 
användandet av belöningssystem medan företag som bildades under 2000-talet anser 
motiv ”Skapa vi-känsla” högre grad.  
 
Figur 23 illustrerar en sammanfattande resultatbild. Den visar vad huvudsakligt motiv 
till införande och användande av belöningssystem är, samt hur motivet skiljer sig åt 
beroende på variabel. Den visar även om det fanns grafiska skillnader i valet av 
motiv, och vad det vanligaste motivet var. Samt om det viktade medelvärdet indikerar 
att det finns skillnader i val av motiv mellan variablerna.  
 

Tabell 5. Sammanfattande resultat 

Företags-
karaktäristiska 

Påverkar 
den, 

grafiskt 

Påverkar 
den, viktat 

medel-
värde 

Minska 
fasta 

kostnader 

Attrahera 
och 

behålla 
personal 

Motivera 
till 

maximera 
resultat 

Motivera 
till ett 
önskat 

beteende 

Skapa 
vi-

känsla 

Företagets storlek        
Små Ja Indikerar  X    
Stora Ja Indikerar     X 

Ägarförhållande        

Samma ägare Ja Indikera 
inte  X   X 

Extern ägare Ja Indikerar 
inte  X X X X 

Branschtillhörighet        

Service Ja Liten 
indikation  X   X 

Industri Ja Liten 
indikation  X X   

Kön        
Manlig Ja Indikerar  X X  X 

Kvinnlig Ja Indikerar     X 
Företagets ålder        

Ftg från 1900 Ja Indikerar  X X   
Ftg från 2000 Ja Indikerar  X   X 
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De viktade medelvärdena vi fick fram i denna studie ska fungera som indikator, rent 
grafiskt verkar samtliga variabler påverka det bakomliggande motivet. Men enligt 
indikatorn verkar kön, storlek och ålder mer troligt påverka motivet till införande och 
användande av belöningssystem. Därmed anser vi att vi har besvarat vår 
problemformulering och vårt huvudsyfte. 
 
Vårt delsyfte i studien var att utöver problemformulering även se utifall motiven och 
valt belöningssystem skiljer sig åt beroende på företagskaraktäristiska (exempelvis 
företagets ålder, bransch och kön på chefen), samt medför detta olika typer av system. 
 
Vi kom fram till att bakomliggande motivet till belöningssystem påverkar 
uppbyggnaden av systemet. Vid en analys av resultatet ser vi att de flesta företagen 
vars motiv var ”Attrahera och behålla kvalificerad personal” eller ”Skapa vi-känsla” 
använder sig av icke-finansiella belöningar. Medan företag som valde motiven 
”Motivera till maximera resultatet” och ”Motivera till önskvärt beteende” uteslutande 
använder sig av finansiella system för att uppnå deras mål. Vi kom även fram till att 
de företag som har externa ägare i större utsträckning använder sig av finansiella 
belöningar.  
 
Det vi även lade märke till var att motivet till belöningssystem även påverkar vilka 
faktorer som systemet grundar sig på. Företagen vars motiv var ”Motivera till 
önskvärt beteende” grundar sitt belöningssystem oftare på ledningens uppsatta mål.  
 
Avslutningsvis har vi kommit fram till att en teoribildning inte kan förklara valet av 
belöningssystem och dess uppbyggnad. Vissa ageranden förklaras av en teori och ett 
annat agerande av en annan teori. Vi anser att det inte finns någon exakt 
motivationsteori. Utan de traditionella teorierna förklarar en del, men vissa aspekter 
förklaras via den moderna teoribildningen. 

8.2	  FRAMTIDA	  FORSKNINGSANSLAG	  
I denna studie har vi undersökt huruvida motivet till användningen av 
belöningssystem skiljer sig åt beroende på företagskaraktär. Vidare undersöktes 
vilken typ av belöningssystem som respektive företaget använde sig av samt vilka 
faktorer som belöningssystemet grundar sig på. Med det som bakgrund samt det 
resultat som framkommit kommer vi föreslå förslag till framtida forskningsfrågor. 
 
Studien analyserade vilket motivet till valt belöningssystem var hos småföretag. Vi 
anser det vore intressant att för framtida studier att göra ett större urval på småföretag 
samt få ta del av de anställdas synpunkter och resonemang. Ett större urval skulle 
kunna ge svar på huruvida motiven skiljer sig mellan olika delar av landet. Slutligen 
skulle det vara intressant att undersöka företagens lönsamhet gentemot vilket typ av 
motiv och belöningssystem de har. 
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9.	  SANNINGSKRITERIER	  
 

Vid genomförandet av en kvantitativ studie är de viktigt att förhålla sig vetenskapligt 
till de vi ämnar studera. I detta kapitel redogör vi studiens validitet samt reliabilitet, 
alltså att egna åsikter samt värderingar inte har påverkat studiens resultat och 
slutsats.  

 

9.1	  VALIDITET	  
Validitet förklaras genom hur en särskild fråga eller intervjun i sin helhet hänger ihop 
med undersökningens syfte. En specifik fråga eller en intervju som inte mäter det som 
ska mätas har en låg grad av validitet, vilket ger en ogiltighet och en felaktig mätning 
rörande studiens syfte. Vid en undersökning där ålder, vikt och kön förekommer är 
det enkelt att mäta och utgör därefter hög validitet (Dahmström, 2011, s. 73). 
Gällande validiteten har vi fokuserat på att respondenterna ska tolka frågorna korrekt. 
Fördelen med att göra en telefonintervju är att respondenterna vid tveksamheter har 
tillgång att få svårförståeliga frågor besvarade av forskarna. 
 
Extern validitet rör generaliserbarheten med studien (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Då 
denna studie ämnar undersöka småföretag i Umeå kommer vi inte generalisera 
populationen då studiens urval är för litet samt att det heterogena urvalet kan 
ifrågasättas. Vi anser däremot att det finns möjliga tendenser i resultatet som kan 
riktas mot målpopulationen. Vi vill med detta säga att rampopulationen inte ska 
generaliseras till hela målpopulationen men däremot kunna tyda på tendenser, vilket 
gör att denna studie kan vara ett intressant område för fortsatt forskning med ett större 
urval. 

9.2	  RELIABILITET	  
Reliabiliteten i en undersökning berör hur tillförlitlig resultatet är. En undersökning 
som har hög reliabilitet ska kunna genomföras på samma vis med samma resultat. I 
kvantitativ forskning är reliabilitet en viktig faktor då den är ämnad att mäta och 
beskriva ett fenomen (Bryman & Bell, 2005, s. 48; Trost, 2012, s. 61).  
 
Enligt Trost (2012) finns fyra stycken komponenter som ingår i benämningen 
reliabilitet. Kongruens syftar till att det är likhet mellan frågor som ska mäta samma 
saker. Precision handlar om på vilket sätt den som intervjuar registrerar svaren. 
Objektivitet menas med hur den som intervjuar registrerar data utan personligt 
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inflytande. Konstans förklaras med att tidsaspekten inte ska vara avgörande vid 
datainsamlingen. Det menas med att det inte ska betyda något vilken dag 
respondenten svarar. Gällande kvantitativa undersökningar är snabba förändringar 
vanligtvis inte av intresse. Frågorna bör heller inte innehålla negationer, krångliga ord 
eller olika formuleringar vilket kan göra att respondenterna uppfattar frågorna olika. 
Genom användning av begripliga och vanliga ord ökar graden av reliabilitet (Trost, 
2012, s. 62ff). 
  
I denna undersökning anser vi att reliabiliteten kan ifrågasättas då studiens 
slumpmässiga urval är för litet. Det finns möjligheter att studiens resultat skulle kunna 
se aningen annorlunda ut vid en ny undersökning med ett nytt slumpmässigt urval. 
Med detta sagt är forskarna försiktiga med vilken grad av reliabilitet studien har. 
Däremot har forskarna till stor utsträckning upplevt distinkta entydiga svar, några av 
respondenterna har haft en viss tveksamhet och på dessa kan det ifrågasättas huruvida 
reliabilitet är hög. Vi anser dock att svarsalternativen har varit tydliga och konkreta 
vilket ökar studiens reliabilitet.  

9.3	  SAMHÄLLIGA	  OCH	  ETISKA	  ASPEKTER	  
Som i kapitel 5 berördes de etiska aspekterna. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 48) ska 
anonymitet förbli så länge inget annat är överenskommet. Vi har i denna studie 
informerat respondenterna om att anonymitet råder samt att innan intervjun 
påbörjades tillfrågat om samtycke för en intervju. Vi har vidare strävat efter 
fullständig objektivet där personliga åsikter inte har påverkat studiens resultat eller 
utformning. 
 
Forskare måste ständigt arbeta med att se till att studien är av god kvalitet och är av 
moraliskt dignitet (codex.vr.se) Med bakgrund av detta har vi kritiskt granskat 
litteraturen och självständigt arbetat efter att utforma texten utefter de givna 
referenserna. Plagiat, förfalskning av data och andra typer av omoraliska handlingar 
har under hela arbetet varit en självklarhet att inte förhålla sig till. Genom ett 
moraliskt handlande och med god sed respektera respondenterna och övriga forskares 
studier gör denna studie trovärdig samt att misstolkningar kan i högre utsträckning 
minimeras. 
 
Vidare ser vi en etisk aspekt kopplade till denna studie. Frågor rörande huruvida topp-
chefers löner i större företag är rimlig i paritet med anställda handlar någonstans om 
rättvisa och orättvisa. Även om studien berör småföretag där lönen mest troligt inte är 
nämnvärt högre, kan sådana etiska aspekter påverka samhällssynen på 
belöningssystem. Det gör att en kartläggning är av största vikt, dels för att belysa en 
sann bild om hur det ser ut i svenska småföretag och dels för att det genererar nytta 
för småföretag. Företag kan genom analysera vår studie få en indikation huruvida de 
skiljer sig från normen. 
 
Referenshanteringen har präglats att i största möjliga mån arbeta med primära källor 
för att minimera risken att andra författare eller forskares värderingar ska påverka den 
primära källan och dess vetenskapliga arbete 
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Appendix	  1	  –	  Enkäten	  
 
Företagsnamn	  
Bransch	  	  
Bildades	  
Antal	  anställda	  
Ägare	  
Chef	  
Styrelse/ledning,	  hur	  många?	  
Vem	  talar	  jag	  med?	  
Hur	  ser	  könsfördelningen	  på	  ert	  företag	  ut?	  
Vad	  är	  snittåldern	  hos	  era	  anställda?	  

	  1.	  Har	  er	  verksamhet	  någon	  form	  av	  belöningssystem?	  
Svar:	  
om	  nej,	  varför?	  

	  2.	  Vad	  är	  huvudsakliga	  motivet	  till	  att	  ni	  har	  belöningssystem?	  	  
Minska	  fasta	  kostnader?	  
Attrahera	  och	  behålla	  kvalificerad	  personal?	  
Motivera	  till	  maximera	  resultatet?	  
Motivera	  till	  ett	  önskat	  beteende?	  
Skapa	  VI-‐känsla	  
Om	  inget	  av	  följande,	  varför?	  

	  3.	  Vilka	  faktorer	  grundas	  systemet	  på?	  
Nyckeltal	  
Ledningens	  uppsatta	  mål?	  
Gemensamt	  uppsatta	  mål?	  
Individuella	  resultat?	  
Om	  inget	  av	  detta	  vad	  &	  varför?	  

	  4.	  Är	  den	  finansiellt	  baserad?	  
Om	  ja,	  individ	  eller	  gruppbaserad?	  
Varför?	  

	  5.	  Är	  den	  icke	  finansiellt	  baserad?	  
Om	  ja,	  individ	  eller	  gruppbaserad?	  
Varför?	  
	  
6.	  Ja/Nej	  
Frukt	  
Kaffe	  
Bil	  
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Mobiltelefon	  
Persondator	  
Flex-‐tid	  

	  7.	  Har	  ledningen/styrelsen/chefen	  ett	  eget	  system?	  
Om	  JA,	  vad	  och	  varför?	  
Om	  NEJ,	  varför	  inte?	  

	  8.	  Är	  ni	  nöjda	  med	  de	  belöningssystem	  ni	  använder	  er	  av	  nu?	  
Om	  ja,	  vad	  fungerar	  bäst?	  
Om	  nej,	  vad	  vill	  ni	  ändra	  på?	  

	  9.	  Vad	  av	  följande	  är	  mest	  negativt	  med	  att	  ha	  belöningssystem	  tror	  du?	  
Slarvigt	  utfört	  arbete	  för	  att	  nå	  en	  viss	  nivå?	  
Utanförkänsla	  av	  de	  som	  inte	  får	  bonus?	  
Rädslan	  att	  systemet	  mäter	  och	  fokuserar	  på	  fel	  saker?	  

	  10.	  Vilket	  av	  följande	  påstående	  tror	  du	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig	  och	  dina	  
anställda?	  
Rätt	  belöning	  motiverar	  den	  anställde	  er	  i	  rätt	  riktning	  
Ansvarskänslan	  för	  ert	  företags	  framgång	  är	  de	  mest	  motiverande	  
Det	  viktigaste	  för	  motivation	  är	  att	  vi	  känner	  samvaro	  och	  trygghet	  

	  11.	  Vilken	  typ	  av	  belöningssystem	  motiverar	  dig?	  

	  12.	  Vilken	  typ	  av	  belöningssystem	  märker	  du	  att	  dina	  anställda	  blir	  motiverad	  
av?	  

	  13.	  Hur	  stort	  inflytande	  har	  era	  anställda	  på	  beslut	  som	  tas	  i	  företaget?	  	  
Skala	  1-‐7	  där	  1	  är	  minst	  och	  7	  är	  högst	  

	  14.	  Hur	  väl	  är	  era	  anställda	  medveten	  om	  era	  mål,	  kultur	  och	  visoner?	  
Ange	  på	  skala	  1-‐7	  där	  7	  är	  mest	  och	  1	  är	  minst	  

	  15.	  Hur	  väl	  är	  era	  anställda	  medvetna	  om	  vad	  belöningen	  är	  och	  vad	  som	  
belönas?	  
Ange	  på	  skala	  1-‐7	  där	  7	  är	  mest	  och	  1	  är	  minst	  

	  16.	  Hur	  är	  er	  personalomsättning,	  låg	  mellan	  eller	  hög?	  
5-‐	  år	  låg	  
3-‐5	  år	  mellan	  
1-‐3	  år	  hög	  
	  
17.	  Hur	  länge	  har	  ni	  haft	  ert	  bonussystem?	  
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Appendix	  2	  –	  indelning	  företags	  ålder	  
 
Antal företag 
i respektive 

grupp 
År 1900 - 1999 År 2000 < 

  
 

  
1 1940 2000 
2 1956 2001 
3 1960 2001 
4 1962 2001 
5 1978 2001 
6 1983 2002 
7 1986 2003 
8 1989 2005 
9 1989 2006 

10 1990 2007 
11 1991 2009 
12 1991 2009 
13 1994 2009 
14 1995 2010 
15   2011 
16   2011 

 
 


