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Avhandlingens rubrik: Belöningssystemens effekt på motivation – en 

undersökning av sambandet mellan olika belöningssystem och 

arbetstagarnas motivation.  

Sammandrag: En stor del av företagens utgifter igår idag till att belöna sina 

arbetstagare. Detta tros förbättra de anställdas motivation att prestera bra på arbetet 

samtidigt som belöningssystemen är menade för att attrahera och behålla 

högpresterande arbetskraft. Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur 

olika belöningssystem påverkar arbetstagares motivation att prestera bra på arbetet 

och att uppnå företagets mål. Syftet kommer att mötas genom att gå igenom 

existerande litteratur och teorier inom ämnet, härleda hypoteser och därefter testa 

hypoteserna genom en empirisk undersökning.  

Enligt existerande litteratur är finansiella incitament den största motivatorn för 

anställda att prestera bättre på arbetet. Lite fokus har tidigare varit på icke-finansiella 

incitaments effekt på arbetstagarnas motivation. Idag undersöks mer och mer hur en 

kombination av dessa belöningssystem kunde motivera arbetstagare på ett mer 

effektivt och långvarigt sätt. Avhandlingen beskriver även för-och nackdelarna med 

individuella respektive kollektiva belöningssystem för att få en helhetsförståelse av 

belöningssystemens effekt på arbetstagarnas motivation.  

Avhandlingens slutsats är att både finansiella och icke-finansiella belöningar 

motiverar arbetstagare endast på kort sikt men att arbetstagarna ändå är positivt 

inställda till icke-finansiella belöningar. Individuella belöningar attraherar 

högpresterande arbetstagare. Undersökningen kunde dock inte bevisa att kollektiva 

belöningar attraherar ineffektiva arbetstagare. Kollektiva belöningar skapar bra 

laganda och motivation att uppnå företagets mål även i framtiden.  

Nyckelord: Belöningssystem, motivation, finansiella belöningar, icke-finansiella 

belöningar, individuella belöningar, kollektiva belöningar. 
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1 INLEDNING 

Den i medeltal största, enskilda operativa kostnaden för ett företag är olika former av 

ersättningar och belöningar till dess arbetstagare (Gerhart et al, 2009). Dessutom visar 

tidigare undersökningar endast ett litet samband mellan arbetsbelöningar och 

företagets resultat (Hitt, 2005). Därför är det viktigt att inte endast beakta storleken av 

kompensationer ett företag betalar till dess anställda, utan även vad det får i utbyte för 

sin investering (Gerhart et al, 2009). För företag är det inte bara viktigt att visa ett bra 

resultat, utan även att skapa en bra arbetsmiljö och en stark företagskultur. 

Företagskulturen och arbetsmiljön är viktiga för att attrahera men främst för att 

behålla högpresterande arbetskraft. För att skapa nöjda anställda som bidrar till att 

skapa en bra företagskultur och arbetsomgivning, samt för att garantera att de 

anställda presterar så bra som möjligt använder många företag olika former av 

belöningssystem. Det är viktigt att förstå vilka fördelar och nackdelar det finns med 

dessa olika system och ifall de skall användas enskilt eller i någon kombination för att 

uppnå bästa möjliga resultat. 

 

Begreppet motivation är ofta förknippat till arbetsprestationer. Arbetstagare som 

känner sig motiverade på arbetet presterar ofta snabbare och bättre är arbetstagare 

som inte känner att arbetsplatsen uppfyller dessa kriterier (Sadri & Bowen, 2011). Det 

är viktigt för arbetsgivare och personer i chefspositioner att förstå vad som motiverar 

arbetstagare både på lång och kort sikt. I många fall måste man anpassa 

belöningssystemen för att varje anställd skall känna motivation. Företaget måste välja 

ifall finansiella eller icke-finansiella incitament skall användas för att motivera de 

anställda. Man kan få en bild av vilket belöningssystem som kunde motivera anställda 

att prestera bra på arbetet genom att baserat på Maslows behovshierarki och Herzbergs 

två-faktor teori göra en tolkning av vilken belöningsmetod som lämpar sig bäst på olika 

personer vid olika nivåer av motivation. 

 

Personer i chefspositioner måste välja ifall de vill belöna anställda under sig 

individuellt eller kollektivt. Dessa två former av belöningsmetoder har även stora 

konsekvenser beroende på vilket man väljer att använda. Företaget måste välja ifall det 

vill attrahera högpresterande individer som vill att belöningen är direkt kopplad till den 

individuella prestationen, eller anställda som väljer att arbeta i grupp och få kollektiv 

belöning oberoende det egna arbetet (Gerhart et al, 2009). Förutom att inverka på 

arbetstagares motivation kan belöningssystem ha både önskade och oönskade 
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incitament- och sorteringseffekter på de anställda. I undersökningar av incitament- och 

sorteringseffekter har det framkommit ett samband mellan belöningssystem och de 

anställdas prestationer (Gerhart et al, 2009). Detta visar också hur viktigt det är att 

förstå för- och nackdelar med olika belöningssystem som används idag. 

1.1 Problembakgrund 

Det finns både för- och nackdelar med alla belöningssystem. Då vissa belöningssystem 

kan anses vara felfria i teorin kan de skapa oönskade sorteringseffekter. Ett exempel 

beskrivs av Gerhart et al (2009) angående hur företag väljer att använda sig av 

individuella belöningssystem för att attrahera högpresterande arbetstagare fastän de 

vill att de anställda strävar efter bra laganda. Logiskt skulle man tro att företaget skulle 

använda sig av kollektiva belöningssystem för att visa vad de förväntar sig av de 

anställda. Enligt Gerhart et al (2009) kan arbetstagare känna att deras prestationer inte 

har någon direkt koppling till den belöning de får ifall belöningen är kollektiv. Detta 

kan i sin tur attrahera arbetstagare som inte är lika motiverade att prestera bra då de 

kan få samma belöning som alla andra i gruppen utan att sätta in lika mycket arbete. 

 

Ett annat problem med belöningssystem är att det är svårt att välja ifall man vill belöna 

sina arbetstagare med finansiella eller icke-finansiella belöningar. En gång i tiden var 

finansiella incitament och pengar det bästa sättet att motivera anställda. Enligt Darling, 

Arm och Gatlin (1997) är dessa finansiella belöningar oftast kortlivade då de inte 

bringar någon nytta för de anställda på lång sikt. Det är viktigt att veta vilka incitament 

som är lönsamma för förtaget även på lång sikt. Men kan icke-finansiella incitament 

motivera anställda utan att någon form av finansiellt incitament också används? Inom 

dessa huvudkategorier finns det många olika typer av belöningssystem som företag 

måste välja mellan. Många företag tillämpar belöningssystemet som de anser passar 

bäst för företaget i fråga.   

 

Det finns många forskningsgap inom litteraturen av belöningssystemens effekt på de 

anställdas motivation. Den här avhandlingen går igenom litteratur inom det här 

området och kombinerar olika författares syner och teorier för att skapa en klarare bild 

av hur belöningssystem kan inverka på arbetstagares motivation att prestera på arbetet. 

Efter litteraturgenomgången följer en empirisk studie där arbetstagares inställning till 

de olika huvudtyperna av belöningssystem undersöks.     
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Denna avhandling undersöker hur olika belöningssystem inom företag inverkar på 

arbetstagares motivation att prestera bra på arbetet och uppnå företagets 

kommunicerade mål. Syftet med avhandlingen är således att undersöka hur olika 

belöningssystem påverkar arbetstagares motivation att prestera bra på arbetet och 

uppnå företagets mål. Mina forskningsfrågor är: 

 

 1.) Hur inverkar finansiella belöningar respektive icke-finansiella belöningar på de 

anställdas motivation att prestera bra på arbetet uppnå företagets mål? 

 
 2.) Hur inverkar individuella respektive kollektiva belöningar på de anställdas 

motivation att prestera bra på arbetet och uppnå företagets mål? 

1.3 Definitioner 

Eftersom det finns mer än en studie inom ämnet belöningssystem finns det även flera 

definitioner för de centrala begreppen inom ämnet. Därför följer nu en kort redogörelse 

för hur de centrala begreppen har tolkats i den här avhandlingen. 

 

Finansiella incitament kan vara vilken som helst form av direkta monetära 

belöningar, så som ersättningar, löneförhöjningar och bonusar (Llewellyn, Eden & Lay, 

1999). Mathauer och Imhoff (2006) är mer specifika i sin definition av finansiella 

incitament. Enligt dem ingår även normal lön, sjukförsäkring (vanligt i USA) och 

husbidrag. Finansiella incitament brukar även kallas för yttre motivatorer (eng. 

extrinsic motivators). 

 

Icke-finansiella incitament är belöningar som inte involverar några monetära 

transaktioner, så som semester, fritidsaktiviteter, samt uppskattning och beröm från 

anställda högre upp i organisationen (Mathauer & Imhoff, 2006). Några andra exempel 

på icke-finansiella incitament enligt Woodruffe (2006) är: befordran, beröm, känsla av 

att tillit och möjligheten att umgås med seniorer i organisationen. 

 

Kollektiva belöningar hör till ett belöningssystem där alla arbetstagare får en 

likvärdig ersättning för sina arbetsprestationer oavsett den individuella insatsen 

(Lundén 1995).   
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Vid individuella belöningar är det den enskilda individens resultat som värderas 

och belöningen ges endast till personen som uppnått resultatet (Palm 2000).   

 

Motivation har under en lång tid fått flera olika definitioner. En orsak till detta är att 

individer motiveras på olika sätt av olika saker. Robbins och Judge (2009) definierar 

motivation som processen av en individs intensitet, målmedvetenhet och uthållighet att 

uppnå ett specifikt mål. Begreppet motivation diskuteras mer detaljerat på sida 6.  

1.4 Avgränsningar 

Företag använder belöningssystem dels för att motivera nuvarande anställda, samt för 

att vara konkurrenskraftiga och locka de mest intressanta och kompetenta 

arbetssökandena. Det finns många former av belöningssystem som företag använder 

för att motivera dess anställda. Denna avhandling behandlar endast några former av 

belöningssystem och dess effekt på de anställdas motivation att prestera bra och uppnå 

företagens uppsatta mål. Huruvida dessa prestationer resulterar i ökad vinst för 

företaget beaktas inte i avhandlingen. 

 

Avsikten med avhandlingen är inte att erbjuda en ”korrekt” lösning för företag gällande 

vilket belöningssystem som skall användas, och huruvida belöningssystem skall 

användas överhuvudtaget. Avhandlingen förklarar endast hur belöningssystem bidrar 

till arbetstagares motivation utgående från Maslows behovshierarki och Herzbergs två-

faktor teori och fokuserar inte på andra faktorer som kan motivera anställda på arbetet 

eller utanför arbetsplatsen. Avhandlingen är skriven för att belysa de olika 

konsekvenser som kan uppkomma då företag väljer att använda en viss typ av 

belöningssystem. De olika typerna av belöningssystem som diskuteras är: finansiella 

och icke-finansiella belöningssystem, samt individuella och kollektiva belöningssystem. 

För varje typ av belöningssystem ges konkreta exempel på vad systemet kan innebära. 

Detta är dock långt ifrån en fulländad lista då möjligheterna för belöningslösningar är 

många.  

 

Den empiriska undersökningen är begränsad till finländare som har svenska som 

modersmål. Detta p.g.a. den limiterande tidsramen för avhandlingen. Avhandlingen 

kommer inte att diskutera och undersöka skillnaderna i män och kvinnors inställning 

till belöningssystem eftersom att avhandlingens huvudsyfte är att skapa en generell 

överblick över de olika belöningssystemens effekt på arbetstagarnas motivation. Ämnet 
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är dock värt att ta upp i fortsatt forskning. Den empiriska undersökningen är gjord 

under våren 2015 då efterfrågan på arbetsplatser är högre än utbudet. Detta kan 

inverka på undersökningens resultat. Eftersom att detta är ett slutarbete för 

magisterstudierna skulle det vara orealistiskt att göra undersökningen över en längre 

tidsperiod.   

1.5 Struktur 

Avhandlingen kommer att innehålla en teoretisk referensram, forskningsdesign och en 

presentation och diskussion av den empiriska undersökningens resultat.  

Avhandlingens struktur syns i figur 1 nedan. Referensramen inleds med att beskriva 

begreppet belöningssystem och hur det hänger ihop med motivation. Sedan diskuteras 

existerande litteratur och forskning som beaktar olika aspekter av belöningssystem, 

d.v.s. både funktionen och effekten av dem. Till referensramen hör även en kort 

beskrivning av Maslows behovshierarki och Herzbergs två-faktor teori och hur dessa 

kan förklara effekten av olika belöningssystem på arbetstagares motivation. 

 

Olika former av belöningssystem så som finansiella- och icke-finansiella incitament 

samt individuella och kollektiva belöningar beskrivs i referensramen och hur dessa 

anses inverka på motivation. Efter litteraturgenomgången följer en empirisk 

undersökning. I kapitel 3 förklaras forskningsmetodiken för undersökningen och 

viktiga aspekter som hör därtill. Undersökningens resultat presenteras och analyseras i 

kapitel 4 och i diskussionsdelen dras slutsatser till avhandlingens forskningsfrågor. I 

slutsatsen diskuteras även begränsningar av arbetet, samt förslag till fortsatt forskning.  

 

 

 

Figur 1: Avhandlingens struktur.  

Introduk)on	  

Referensram	  

Metodik	  
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel beskriver olika synvinklar på belöningssystem utgående från existerande 

litteratur. Först redogörs för belöningssystem och motivation i del 2.1. I del 2.1.2 

förklaras motivation och de olika nivåerna i Maslows behovshierarki. Sedan följer en 

kort beskrivning av Herzbergs två-faktor teori och hur denne motsvarar och skiljer sig 

från Maslows behovshierarki. Därefter förklaras olika finansiella belöningssystem och 

hur dessa påverkar motivation hos anställda. I 2.3 beskrivs i sin tur olika typer av icke- 

finansiella belöningssystem och hur dessa påverkar motivationen hos de anställda. 

Efter detta kommer det kort att redogöras för fördelar och nackdelar med individuella 

respektive kollektiva belöningssystem. Till sist sammanfattas det som kommit fram i 

kapitlet.  

2.1 Belöningssystem och motivation 

Denna del av avhandlingen beskriver orsaker varför företag använder olika 

belöningssystem. För att senare i avhandlingen kunna förstå sambandet mellan de 

olika belöningssystemen och motivation kommer det finnas ett stycke som beskriver 

motivation utgående från Maslows behovshierarki respektive ett stycke som förklarar 

Herzbergs två-faktor teori. 

 

Belöningssystem är baserade på antagandet att anställdas prestationer och motivation 

för att prestera bättre är kopplade till deras ansträngning och belöning genom 

specificerade individuella mål (Kessler & Purcell, 1992; Campbell et al., 1998; Fay & 

Thompson, 2001; Beer & Cannon, 2004; Latham et al, 2005). Människan är generellt 

tävlingsinriktad och därför är det viktigt med individuell belöning samtidigt som 

företagets mål bör inkludera krav på bra laganda och inte medföra negativa effekter av 

individuell tävling inom företaget. 

2.1.1 Motivation 

Det är viktigt att förstå vad motivation är och hur företag kan motivera sin anställda för 

att attrahera och behålla den, för deras mål, bäst presterande arbetskraften. Som 

nämndes i inledningen finns det många definitioner på motivation eftersom motivation 

innebär olika saker för olika individer. En motivationsfaktor för en person är inte den 

samma som för en annan. Maslows behovshierarki och Herzbergs två-faktor teori kan 



 

 

7 

förklara varför de olika incitamenten som beskrivs i nästa stycke kan motivera 

anställda att prestera bättre på arbetet. Motiverade anställda presterar bättre och mer 

än anställda som inte känner motivation på arbetet (Sadri & Bowen, 2011). Det är även 

sannolikt att motiverade anställda tar del av en organisations interna evenemang och 

känner sig som en del av organisationen och dess kultur och därmed är mindre villiga 

att lämna företaget för att hitta mer meningsfulla arbetsuppgifter. 

2.1.2 Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki teori kan hjälpa företag att konstruera effektiva 

belöningssystem som motiverar dess anställda. Teorin kan även ge insikt i hur företag 

kan bygga upp företagslojalitet, minska omsättningen av anställda och i allmänhet 

anställa bra, produktiva arbetstagare som i sin tur kan öka företagets vinst. Fastän 

teorin är skriven 1943 är den fortfarande signifikant och aktuell idag. Dock måste man 

vara försiktig med att generalisera alla människors behov efter en teori. Detta kommer 

att diskuteras mera i del 5. Teorin bygger ändå en bas för resten av 

litteraturgenomgången och den kommande empiriska undersökningen.  

 

Behovshierarkin är uppbyggd enligt följande (se figur 2) fem nivåer av människans 

behov: fysiologiska behov, behov av trygghet, behov av kärlek och gemenskap, behov av 

självkänsla samt behov av självförverkligande. Enligt Maslows teori angående 

behovshierarkin måste behoven i en nivå mötas innan personens behov kan gå vidare 

till nästa nivå. Då ett behov har uppfyllts upphör behovet att motivera personen. (Sadri 

& Bowen, 2011). Till följande förklaras de olika behoven var för sig utgående från Sadri 

och Bowens (2011) samt Olesons (2004) artikel. 

 

Den första nivån i behovshierarkin är fysiologiska behov. Till dessa hör alla basbehov så 

som mat, syre, vatten, plats att bo, behov att röra på sig, vila och sova. För att kunna 

möta alla dessa behov är det självklart att personer behöver monetära kompensationer 

från arbetet. Dessa monetära belöningar kan vara månadslön, bonusar, aktieandelar i 

företaget och löneförhöjning baserat på meriter och tidigare prestationer (Sadri & 

Bowen, 2011). En stor del av de fysiologiska behoven uppfylls alltså med hjälp av 

pengar. 
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Figur 2: Maslows behovshierarki kan användas för att förklara varför anställda motiveras av 

finansiella respektive icke-finansiella belöningar. Figuren är översatt från Sadri & Bowens 

(2011) figur i artikeln ”Meeting EMPLOYEE requirements: Maslow’s hierarchy of needs is still 

a reliable guide to motivating staff”.  

 

De fysiologiska behoven måste uppfyllas i den mån att kroppen kan funktionera innan 

de andra nivåerna i hierarkin kan motivera en människa (Oleson, 2004). Ett företag 

kan även bidra till att möta de anställdas fysiologiska behov genom att göra 

arbetsplatsen så trivsam som möjligt där de anställda kan andas frisk luft och få mat 

med hög kvalitet (Sadri & Bowen, 2011). Då de fysiologiska behoven är mötta uppstår 

andra behov som i sin tur kräver andra åtgärder för att mötas (Oleson, 2004). 

 

Den andra nivån i Maslows behovshierarki beaktar av en persons behov av trygghet och 

säkerhet. Så som nämndes ovan kan löner och andra finansiella incitament hjälpa den 

anställde att möta detta behov genom att t.ex. bo tryggt. Idag erbjuder en stor del av 

företag någon form av företagshälsovård där de anställda kan ta del av olika 

hälsotjänster till låg kostnad. Detta icke-finansiella incitament kan även bidra till att 

möta behovet av trygghet. Enligt Oleson (2004) blir det här behovet dominerande då 

det fysiologiska behovet är mött. Den tredje nivån i behovshierarkin berör människans 

behov av kärlek och gemenskap. Personer som söker kärlek och gemenskap söker och 

stannar sannolikt i organisationer som satsar på att bygga sociala nätverk och erbjuder 

socialt stöd för de anställda (Sadri & Bowen, 2011). Att arbeta i grupp hjälper de 

anställda att producera bättre resultat än om de skulle arbeta individuellt. Detta kan 
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leda till att företag producerar kreativa konkurrenskraftiga idéer samtidigt som de 

anställdas behov av gemenskap uppfylls. En stark företagskultur kan även bidra till att 

möta behovet av kärlek och gemenskap (Sadri & Bowen, 2011). 

 

Då en person mött sitt behov av att känna kärlek och gemenskap vill denne oftast 

känna att sig speciell och inte endast smälta in i en grupp (Oleson, 2004). Den fjärde 

nivån i behovshierarkin berör människans behov av självkänsla. Till självkänsla kan 

räknas ansvar, rykte, prestige, beröm och respekt från andra (Sadri & Bowen, 2011). 

Dessa leder till att en person blir självsäker och på så vis mer motiverad att prestera 

bra. Vikten av att få uppskattning och beröm på arbetsplatsen beskrivs senare i 

avhandlingen (2.3.2). Då behovet av självkänsla är mött uppstår andra känslor så som 

självsäkerhet och känslan av makt (Oleson, 2004). Den översta nivån i behovshierarkin 

är en människas behov av självförverkligande. Detta betyder att en person är motiverad 

till att bli så bra som möjligt och lyckas så bra som möjligt med vad denne än gör (Sadri 

& Bowen, 2011). Enligt Maslow måste alla tidigare fyra nivåer i hierarkin vara uppfyllda 

för att en person skall känna ett behov av självförverkligande.  

 

Då en person uppnår den här nivån i behovshierarkin blir behovet av 

självförverkligande det behov som till stor del definierar vad som motiverar personen 

(Oleson, 2004). Det är viktigt att förstå Maslows behovshierarki då den kan hjälpa att 

förklara vilka incitament som verkligen motiverar de anställda att prestera på arbetet 

och om hur vissa behov måste vara uppfyllda för att en anställd skall känna ett behov 

för något annat. Behoven i Maslows behovshierarki kan mötas med andra metoder än 

belöningssystem. Ett exempel är CSR eller Corporate Social Responsibility (Skudiene & 

Auruskeviciene, 2012). Behovet av trygghet såväl som behovet av självkänsla kan mötas 

med hjälp av att företaget där man arbetar har en bra image då det kommer till CSR. 

Om företaget tar ansvar och sköter sitt CSR bra kan det skapa förtroende och 

gemenskap hos de anställda (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Maslows 

behovshierarki gäller inte endast för motivationsfaktorer på arbetet utan kan även 

beaktas i andra situationer. Dessa beaktas dock inte i den här avhandlingen. I följande 

avsnitt förklaras olika former av belöningssystem och hur dessa kan anses motivera 

anställda utifrån existerande litteratur. 
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2.1.3 Herzbergs två-faktor teori 

Herzbergs två-faktor teori, även kallad Herzbergs motivator-hygienfaktor teori, är till 

en viss del baserad på Maslows behovshierarki, men förklarar även hur olika faktorer 

skapar tillfredställelse och andra skapar missnöje på arbetet (Buhler, 2003). Teorin är 

baserad på Maslows behovshierarki teori men strider även mot vissa påståenden i 

teorin. Herzbergs teori förklarar att motsatsen till tillfredställelse inte är missnöje, utan 

icke-tillfredställelse och vice versa. En arbetstagare som inte är missnöjd är alltså inte 

tillfredsställd. Detta innebär att det behövs två olika faktorer för att tillfredsställa en 

missnöjd anställd; motivatorer och hygienfaktorer (Buhler, 2003).  

 

Hygienfaktorer gör missnöjda anställda icke-missnöjda. Dessa hygienfaktorer är 

externa faktorer på arbetet så som arbetsomgivningen, arbetsvillkor och lön (Buhler, 

2003). Så som figur 3 nedan visar kan hygienfaktorerna jämföras med de två nedersta 

nivåerna i Maslows behovshierarki. Dessa faktorer kan alltså inte göra arbetstagaren 

nöjd och därmed motiverad på arbetet, utan ser istället till att arbetstagaren inte är 

missnöjd på arbetet (Dinibutun, 2012). Motivationsfaktorerna relaterar till de översta 

nivåerna i Maslows behovshierarki. Dessa kan enligt Herzberg leda en icke- 

tillfredsställd arbetstagare till att bli tillfredsställd på arbetet. Några 

motivationsfaktorer är beröm, ansvar, beslutsfattande (Buhler, 2003). 

 

 

Figur 3: En kombination av Maslows behovshierarki och Herzbergs två-faktor teori kan förklara 

hur anställdas motivation på arbetet påverkas av olika faktorer [Egen figur med beaktande av 

Sadri och Bowen (2011) samt Buhler (2003) och Dinibutun (2012)].   
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Enligt Dinibutun (2012) kan hygienfaktorerna respektive motivatorerna delas upp 

enligt tabell 1. Från tabellen kan man se att hygienfaktorerna (företagspolitik och 

administration, teknisk övervakning av arbetsledare o.s.v.) till en stor del påverkar de 

nedersta nivåerna i Maslows behovshierarki (Dinibutun, 2012). Motivatorerna (ansvar, 

beröm och uppskattning, befordran o.s.v.) relaterar i sin tur mer till de övre nivåerna 

och kan leda till att en arbetstagare känner tillfredsställelse på arbetet. Detta kommer 

att diskuteras senare i avhandlingen då de olika belöningssystemen beskrivs. 

 

Hygienfaktorer Motivatorer 

Företagspolitik och administration 

Teknisk övervakning av arbetsledare 

Lön 

Interpersonell övervakning 

Arbetsvillkor 

Prestation 

Beröm och uppskattning 

Arbetet i sig själv 

Ansvar 

Befordran 

 

Tabell 1 Herzbergs två-faktor teori var det framgår vilka aspekter kan anses vara hygienfaktorer 

respektive motivatorer (Dinibutun, 2012). [Egen översättning] 

 

Herzbergs två-faktor teori förklarar hur en missnöjd anställd inte kan tillfredsställas 

med att få ett nytt kontor, högre lön eller en ny arbetstitel (Dinibutun, 2012). 

Arbetstagaren kräver motivationsfaktorer för att tillfredsställas och motiveras på 

arbetet. Dock är hygienfaktorerna nödvändiga för att försäkra sig om att den anställda 

inte är missnöjd på arbetet. Hygienfaktorerna och motivatorerna är inte kopplade så 

som i Maslows behovshierarki teori och ger en annan syn på hur ett visst behov inte 

utesluter ett annat. Den här synen kunde vara mer lämplig med beaktande av dagens 

situation och behov. En mer detaljerad diskussion angående validiteten av Herzbergs 

teori diskuteras längre fram i avhandlingen. 

2.2 Finansiella belöningssystem 

I den här delen av avhandlingen beskrivs olika finansiella belöningssystem och deras 

effekt på de anställdas motivation att prestera bättre på arbetet. Först beskrivs 

prestationsbaserad lön och incitament- samt sorteringseffekter, varefter andra 

finansiella belöningssystem så som meritbaserad löneförhöjning, vinstdelning och 

aktieandelar förklaras. 
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Man kopplar ofta ihop begreppet kompensation med finansiella incitament. Enligt 

Milkovich och Newman (2008:9) är kompensation ”alla former av finansiella 

avkastningar, samt materiell service och förmåner som anställda får som en del av 

anställningsförhållandet” [egen översättning]. I det här avsnittet kommer begreppet 

motivation att förknippas med arbetstagarens prestation. Detta eftersom att många 

företag som använder finansiella incitament mäter dess effekt genom att undersöka 

sambandet mellan belöningen och arbetstagarens prestation. Genom att återkoppla till 

Maslows behovshierarki kan man se att den första nivån och till en viss del den andra 

nivån kan uppnås nästan endast via finansiella belöningar. Dessa två nivåer kan 

påverka arbetstagarens missnöjdhet på arbetet med beaktande av Herzbergs två-faktor 

teori (se figur 3). 

2.2.1 Prestationsbaserad lön 

Prestationsbaserad lön (eng. pay for performance) är en form av monetärt 

belöningssystem som används av företag för att differentiera sig från sina konkurrenter 

eller som en drivkraft för dess anställda (Gerhart et al, 2009). Prestationsbaserad lön 

har tidigare använts i den privata sektorn då företag velat attrahera och behålla kunnig 

arbetskraft. Idag börjar den här formen av belöningssystem även implementeras i på 

andra ställen där de tidigare inte funnits, t.ex. inom den offentliga sektorn (Gerhart et 

al, 2009). Prestationsbaserad lön belönar anställda endast efter vad de presterar. Då 

företag använder sig av prestationsbaserad lön kan de medvetet skapa 

incitamentseffekter och medvetet eller omedvetet skapa sorteringseffekter. 

 

Incitament och sorteringseffekter 

Många teorier har skrivits angående prestationsbaserad lön och dess inverkan på 

organisationen och arbetstagarnas beteende. Inom psykologi och ekonomi finns det 

teorier som beskriver hur eget kapital, verktyg, effektivitet och lön inverkar på 

effektiviteten av belöningssystemet (Gerhart et al, 2009). Dessa teorier förklarar hur 

prestationsbaserad lön och motivation är kopplade via två olika mekanismer: 

incitament- och sorteringseffekter. Företag kan försöka använda incitamenteffekter på 

de nuvarande anställda i företaget för att motivera dem till att prestera bättre. Största 

delen av de teorier som finns idag angående kompensation är baserade på en 

prestationsbaserad löns incitamenteffekter (Gerhart et al, 2009). 
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Med sorteringseffekter menas hur företag väljer att använda olika former av 

prestationsbaserad lön för olika individer i organisationen p.g.a. att olika anställda 

stimuleras av olika belöningar. Olika faktorer påverkar vilken form av 

prestationsbaserad lön en anställd attraheras av. Dessa faktorer inkluderar de 

anställdas kunskap, deras respons till finansiella resultatbaserade belöningar, 

risksökande eller andra produktivitetsrelaterade faktorer (Gerhart et al, 2009). Företag 

kan såsom de anställda även på basen av dessa faktorer välja vilka anställda de vill 

anställa och behålla (Gerhart et al, 2009). 

 

I undersökningar av både incitament- och sorteringseffekter har det framkommit ett 

samband mellan prestationsbaserad lön och de anställdas prestationer (Gerhart et al, 

2009). I en meta-analys av Locke et al (1980) undersöktes olika 

produktivitetstriggande ingripanden i verkliga arbetsmiljöer. De fann att en 

introduktion av individuella monetära belöningsincitament ökade produktiviteten med 

i genomsnitt 30 %. I en undersökning gjord av Lazear (2000) såg man vilken effekt 

sorteringseffekten hade på ett företag som tillverkade glas då man började använda 

individuella incitament istället för lön. Produktiviteten ökade med 44 %, dock berodde 

50 % av ökningen på att nuvarande anställda ökade produktiviteten 

(incitamenteffekten) och de andra 50 % på att mindre produktiva anställda sade upp 

sig och blev utbytta mot mer produktiv arbetskraft (sorteringseffekten). Effekten kan 

även appliceras på anställda i chefspositioner där deras vanliga löner byts ut mot 

prestationsbaserade löner. Cheferna höjde produktiviteten i företaget dels genom att 

avskeda personer som inte var tillräckligt bra och anställa mer produktiva personer 

(Gerhart et al, 2009). 

 

En annan orsak för varför företag väljer att använda prestationsbaserad lön är att dessa 

individuella belöningssystem attraherar anställda som presterar bra (Gerhart et al, 

2009). Dessutom argumenterar Gerhart et al (2009), att högpresterande personer inte 

endast söker sig till företag som erbjuder prestationsbaserade finansiella belöningar, 

utan kan även säga upp sig från ett företag där de känner att deras kunskap och hårda 

arbete inte uppskattas. Detta utgör ännu större orsak för företag att överväga hur de 

skall hantera fenomenet belöningssystem som tidigare inte haft någon signifikant 

bevisad inverkan på arbetstagarens motivation. 
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2.2.2 Andra finansiella incitament 

I den här delen av avhandlingen diskuteras andra former av finansiella incitament som 

företag använder för att motivera sina anställda. Avsnittet beaktar meritbaserad 

löneförhöjning, vinstdelning och aktieandelar i företaget. 

 

Löneförhöjning baserat på meriter 

Löneförhöjning baserat på meriter och tidigare prestationer (eng. merit pay) är det 

mest använda monetära belöningssystemet på många ställen i världen (Heneman & 

Werner, 2000). Den meritbaserade löneförhöjningen är oftast en löneförhöjning 

baserad på hur bra arbetstagaren presterat under det gångna året. Belöningen betalas 

vanligtvis en gång i året. Belöningens storlek beror på en subjektiv åsikt angående hur 

den anställda presterat under året (Gerhart et al, 2009). Bedömningen görs oftast av 

den anställdes chef. Meritbaserad löneförhöjning kan anses vara objektiv endast då 

löneförhöjningens storlek baserar sig på hur mycket den anställde producerat under 

året (Gerhart et al, 2009). Belöningen är en form av prestationsbaserad lön, men 

eftersom att den anställdes inkomster inte är totalt baserade på vad de har presterat, 

d.v.s. de får sin månatliga lön oavsett prestation, kan meritbaserad löneförhöjning 

räknas som en annan form av finansiellt incitament (Gerhart et al, 2009). 

 

Även om meritbaserad löneförhöjning används av många olika företag brukar varken 

arbetsgivaren eller arbetstagaren vara nöjd med dess resultat. Arbetstagare kan känna 

att de inte får någon speciell belöning då de vet att en stor del av de anställda får 

samma sorts belöning och de således inte upplever sig själva som särskilt uppskattade 

(Gerhart et al, 2009). Dessutom brukar storleken av belöningen vara ganska lika för 

alla anställda. Många anställda blir då skeptiska till om belöningen faktiskt är kopplad 

till deras prestationer eller om det endast är ett sätt för arbetsgivaren att binda 

arbetstagaren för en längre period. HayGroup (2002) gjorde en undersökning av de 

anställdas uppfattning ifall deras prestationer var direkt kopplade till de belöningar de 

fick. Undersökningen gjordes på 335 företag. Resultatet var att endast 35 % ansåg att 

deras prestationer på arbetet var kopplade till den meritbaserade löneförhöjningen de 

fick, 38 % ansåg att deras prestationer faktiskt hade inverkan på deras finansiella 

belöningar, medan 27 % inte höll med någondera av påståendena. 

 

En lösning till problemet att anställda känner att deras prestationer inte har någon 

direkt koppling till de finansiella kompensationer de får från arbetet kan vara att dela 
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in de anställda i olika grupper (Gerhart et al, 2009). En viss procent anställda måste 

falla in i dessa grupper, varefter den bästa gruppen belönas med den största 

löneförhöjningen, följande grupp får en mindre belöning o.s.v. Dessa så kallade 

tvingade fördelningar används att många företag för att motivera sina anställda att 

prestera bättre, medan andra väljer att inte göra det då det kan anses vara 

diskriminerande och orättvist mot vissa anställda (Gerhart et al, 2009).  

 

Trots att en stor mängd litteratur kritiserar den här formen av belöning har Konrad och 

Pfeffer (1990) fått fram faktiska bevis på att effekterna av belöningen mestadels är 

positiva. Dessutom använder företag meritbaserad löneförhöjning av en rad olika 

orsaker. En orsak är att den här formen av belöning kan ha viktiga sorteringseffekter. 

Gerhart et al (2009) anser att den här formen av löneförhöjning har en för smal 

definition där den anses vara endast en bonus. Om man skulle bredda definitionen till 

befordringar skulle belöningen anses vara mer motiverande. Det finns endast få studier 

som undersöker sambandet mellan just meritbaserad löneförhöjning och anställdas 

prestationer. Den litteratur som finns angående sambandet visar dock nästan alltid ett 

positivt samband mellan belöningen och produktivitet. Om företag väljer att inte 

använda detta belöningssystem kan det resultera i att högpresterande anställda blir 

omotiverade då de känner att deras arbete inte är uppskattat (Gerhart et al, 2009). Som 

nämndes tidigare använder företag möjligen meritbaserad löneförhöjning av andra 

orsaker än att motivera de anställda, t.ex. för att skapa önskade sorteringseffekter. 

 

Vinstdelning 

Vinstdelning (eng. profit sharing) till de anställda baserar sig på att företaget sätter upp 

ett visst mål som skall mötas efter vilket den finansiella belöningen sedan delas ut. 

Vinstdelningen i företag kan antingen vara uppskjuten så att den betalas in på en 

pensionsfond, eller sedan betalas den direkt i kontanter till de anställda. Enligt 

Weitzman och Kruse (1990) är de flesta anställda oftast nöjda med vinstdelningar 

fastän det ligger risk i den här formen av finansiella incitament då det är beroende av 

hela organisationens resultat. Kruses (1993) undersökning av 275 företag och 6 

miljoner anställda visar att sambandet mellan vinstutdelning och produktivitet ökar 

med 3,5-5,0 %. 

Enligt Gerhart et al (2009) finns det dock några begränsningar med de undersökningar 

som gjorts angående vinstdelning. För det första är det mer sannolikt att undersöka 

företag med lyckade effekter av vinstutdelning då företag med misslyckade 
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vinstutdelningar har en mindre chans att överleva och berätta om vad som hänt. 

Dessutom är det mer sannolikt att företag som redan bringar vinst börjar använda sig 

av detta belöningssystem till skillnad från företag som inte gör det. En tredje 

begränsning beror på att produktivitet oftast mäts i hur priset på en produkt går över 

kostanden och tiden för att producera produkten. Dock kan priset på en produkt även 

påverkas av andra faktorer så som industritrender och marknadsföring av produkten. 

 

Det är viktigt att man kommer ihåg ovannämnda begränsningar då man ser på det 

positiva sambandet mellan vinstutdelning och produktivitet i företag. Fler 

begränsningar med detta finansiella incitament beaktas i kapitlets sammanfattning. 

 

Aktieandelar 

Enligt Gerhart et al (2009) äger en tredjedel av alla anställda i världen på något sätt en 

del i det företag där de arbetar. Aktieandelarna i företagen kan fås genom 

aktieandelsplaner (eng. stock plans), bonusar och andelar som inbetalats på basen av 

vinstutdelningen. Andelen av ägandet i företaget är oftast relativt liten. Enligt Blasi et al 

(2003) förekommer större ägandeandelar (20 % eller fler aktieandelar) endast i små 

och medelstora familje- och oberoende företag. 

 

Det förekommer olika aktieandelsplaner för olika grupper av anställda i en 

organisation. Aktieandelsköp och provisioner förekommer i nästan alla positioner inom 

företaget, medan aktieandelsbidrag och andelar i företaget som är kopplade till 

företagets aktiekurs oftast erbjuds till anställda i positioner högre upp i organisationen 

(Gerhart et al, 2009). Vilken av dessa metoder att få aktieandelar i företaget är 

oberoende då man ser på effekten på de anställdas motivation att prestera bra då de 

känner att de äger en del av företaget. Gerhart et al (2009) anser att då en person 

psykiskt känner att denne äger en del av det företag där han eller hon arbetar, 

motiverar detta till att prestera bättre. Dock finns det lite litteratur som bekräftar att 

det finns ett positivt samband mellan de anställdas produktivitet och antalet 

aktieandelar i företaget där de är anställda. 

 

Hypotes 1 (a): Finansiella belöningar motiverar arbetstagarna på kort sikt eftersom 

att behoven som möts med hjälp av pengar oftast är konstanta.  

 

Hypotes 1 (b): Arbetstagare tror att finansiella belöningar motiverar dem mest till 

att prestera bra på arbetet.  



 

 

17 

2.3 Icke-finansiella incitament 

Det här kapitlet av avhandlingen beskrivs olika icke-finansiella belöningssystem och 

hur dessa i sin tur påverkar anställdas motivation. Först beskrivs belöningar så som 

semester, gåvor och möjlighet till personlig utveckling. Därefter förklaras hur 

uppskattning och beröm av chefen kan motivera anställda att prestera bra. 

 

Enligt en stor mängd litteratur angående belöningssystem som finns idag är finansiella 

incitament den största motivatorn för anställda att prestera bättre på arbetet. Man har 

inte funderat på om och hur icke-finansiella incitament kunde göra det samma då de 

inte ger några direkta monetära belöningar till de anställda (Zani et al, 2011). I det här 

avsnittet diskuteras olika former av icke-finansiella belöningar och hur de inverkar på 

de anställdas motivation att prestera bra i organisationen. En gång i tiden var 

finansiella incitament och pengar det bästa sättet att motivera anställda. Enligt Darling, 

Arm och Gatlin (1997) är dessa finansiella belöningar oftast kortlivade då de inte 

bringar någon nytta för de anställda på lång sikt. Därför är det viktigt att veta vilka 

incitament som är lönsamma för förteget även på lång sikt. 

2.3.1 Semester, gåvor och personlig utveckling 

Att ha möjlighet att få mera semester eller mer flexibla arbetstider kan motivera 

anställda att prestera bättre då de är på jobbet (Simms, 2007). Enligt Giles (2004) kan 

ett företag tacka och motivera sina anställda på flera olika sätt utan att belöna dem 

direkt med pengar. Om företag köper relativt billiga produkter så som en flaska vin, 

choklad o.s.v. kan den anställda känna stor glädje för gåvan då han eller hon inte 

förväntat sig att få något liknande. Giles (2004) förklarar även i sin artikel hur 

anställda förväntar sig att få någon form av monetära belöningar vilket gör att deras 

glädje för dessa belöningar inte är speciellt hög. Däremot kan dessa små gåvor bidra till 

större motivation då anställda ofta inte förväntar sig få något sådant av sin 

arbetsgivare. Om företaget är villigt att betala lite mer för den icke-monetära 

belöningen kan man arrangera t.ex. ett utlandsbesök med många förmåner för en 

grupp som presterat bra inom företaget. Detta visar uppskattning för vad de anställda 

gjort samtidigt som det gör det möjligt för personerna att umgås utanför jobbet vilket 

kan leda till ännu bättre samarbete i framtiden (Giles, 2004). 
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Darling, Arm och Gatlin (1997) påstår att företag borde köpa varor till sina anställda (så 

som t.ex. julklappar) istället för att betala ut finansiella belöningar då pengar oftast 

brukar gå till dagliga nödvändigheter så som mat och elräkningar. Om företag istället 

satsar pengar på produkter eller gåvor till dess anställda känner de längre en glädje för 

belöningen och kommer ihåg företaget varje gång de använder saken. Varje gång man 

ser gåvan kommer man att tänka på företaget vilket även bygger upp den anställdas 

lojalitet gentemot organisationen. Genom att ge anställda möjligheten att ha flexibla 

arbetstider låter det de anställda spendera tid med sin familj och vänner (Simms, 

2007). Detta kan hjälpa arbetstagaren att uppfylla den tredje nivån i Maslows 

behovshierarki (se figur 2) vilken är behovet av kärlek och gemenskap (Sadri & Bowen, 

2011), som i sin tur kan bidra till motivation att prestera bättre på arbetet. 

 

Både Zani et al (2011) och Simms (2007) argumenterar att finansiella incitament 

endast motiverar de anställda en kortare tid då pengar oftast går till nödvändiga 

nyttigheter så som mat och räkningar. Detta resulterar i att de endast känner en glädje 

för pengarna en kortare stund vilket även gör att motivationen varar en kort stund. 

Därför är det bra för företag att satsa på t.ex. en årlig fest som de anställda sedan minns 

länge. Frågan uppstår dock ifall sådana här icke-finansiella belöningar verkligen 

motiverar eller endast tillfredsställer de anställda utanför arbetet. Detta kommer att 

diskuteras senare i avhandlingen. 

2.3.2 Uppskattning och beröm 

Många anställda tror att deras motivation främst förbättras ifall de får finansiella 

belöningar. Enligt en studie gjord av Scott Jeffrey som beskrivs i Simms (2007) trodde 

78 % av personerna i undersökningen att de skulle motiveras bättre av finansiella 

incitament än av icke-finansiella incitament. Dock höjde dessa monetära belöningar 

endast deras produktivitet med 14,6 %. De som motiverades med icke-finansiella 

incitament höjde sin produktivitet med 38,6 %. Enligt den här studien skulle 

produktiviteten hos de anställda fördubblas då icke-finansiella incitament används till 

skillnad mot att använda finansiella incitament (Simms, 2007). Giles (2004) påstår att 

eftersom anställda idag förväntar sig att få någon form av finansiell belöning måste 

företag fokusera mer på icke-finansiella incitament som kan överraska de anställda 

positivt. Detta kan i sin tur leda till att de anställda känner sig mer motiverade på 

arbetet. 
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Lord (2002) fann i sin undersökning att de största motivatorerna för anställda är deras 

prestationer, ansvar på arbetet och uppskattning av sin chef eller sina medarbetare. 

Dessa motivatorer gör att de anställda är nöjdare med arbetet och på så vis ökar deras 

vilja att prestera bättre. Enligt Giles (2004) räcker det med att en chef säger ”tack” till 

en anställd för att denne skall känna att denne blivit uppmärksammad och på så vis bli 

motiverad till att prestera ännu bättre. Vissa personer kan bli motiverade av att få 

offentlig utmärkelse där chefen berättar för de andra kollegorna att personen ifråga har 

lyckats med något bra. Ibland kan chefen dessutom välja att ge en symbolisk belöning 

så som t.ex. en brosch eller trofé för att visa att personen gjort något bra (Giles, 2004). 

Detta stämmer överens med vad Darling, Arm och Gatlin (1997) skrev i sin artikel 

angående att fysiska saker som inte direkt kan kopplas till monetära belöningar 

påminner de anställda om vad de presterat och på så vis leder till en längre tids 

motivation. 

 

Mathauer och Imnoff (2006) påstår att icke-finansiella incitament så som beröm och 

feedback, uppskattning och en bra arbetsomgivning är viktiga faktorer som motiverar 

de anställda. Det är även viktigt att de anställda har ett bra förhållande sina 

medarbetare och de som har högre positioner i organisationen. Lanchance (2000) 

påstår att anställda stannar i ett företag av andra orsaker än finansiella belöningar. I 

dagens läge söker personer inte ett livstid jobb, utan utbildar sig mer och mer 

mångsidigt så att de kan utföra olika jobb i olika företag. Därför kan företag inte endast 

satsa på finansiella incitament då dessa är lätt utbytbara vid olika företag. Däremot är 

en stark företagskultur och olika icke-finansiella incitament som gör arbetsmiljön 

trevlig och konkurrenskraftig viktig för att behålla högpresterande anställda (Giles, 

2004). Som nämndes tidigare är det viktigt att cheferna visar uppskattning och ger 

beröm eftersom att detta är ett tecken på att chefen är medveten om vad den anställde 

gör och kan på det viset bättre vägleda den anställde till att uppnå sina mål. Då chefen 

gör detta förbättras den anställdes självkänsla vilket leder till att denne trivs på jobbet 

och på så vis förbättras även produktiviteten (Lanchance, 2000). 

 

Enligt Simms (2007) är det viktigt att visa uppskattning mot sina anställda på ett sätt 

så att de minns det länge. Detta leder till motivation hos den anställde håller under en 

längre period. Idag använder vissa företag så kallade totala belöningssystem där både 

finansiella och icke-finansiella belöningar ingår. Förutom att de anställda belönas med 

något slags finansiellt incitament får de även ta del av extra komponenter så som 

skolning och utveckling, vara med och förbättra arbetsomgivningen samt andra 
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förmåner. Detta motiverar inte bara de anställda utan det hjälper även organisationen 

att bygga upp sin företagskultur och låta de anställda ta del av den. Simms (2007) 

noterar dock att företagsledningen måste kommunicera med de anställda kontinuerligt 

för att kunna plocka ihop ett totalt belöningssystem som täcker alla de kompensationer 

som gör den enskilda arbetstagaren nöjd och villig att prestera bättre. Ett totalt 

belöningspaket som lämpar sig för alla anställda i företaget finns således inte. 

 

Om man ser tillbaka på Maslows behovshierarki (figur 2) kan man tänka sig att den här 

formen av belöning hjälper arbetstagaren att tillfredsställa behoven i de två översta 

nivåerna vilka var behovet av självkänsla och behovet av självförverkligande (Sadri & 

Bowen, 2011). Dock relaterar beröm och uppskattning mera till behovet av självkänsla 

då behovet av självförverkligande endast kan uppfyllas av personen i fråga. Herzbergs 

två-faktor teori hjälper oss även att förstå hur de översta nivåerna kan påverkas av 

motivationsfaktorer (Buhler, 2003), till en stor del icke-finansiella incitament. Det är 

ändå viktigt att både människan behöver både motivatorer och hygienfaktorer för att 

konstant vara motiverad att prestera bra på arbetet och uppnå arbetsgivarens mål.  

 

Hypotes 2: Icke-finansiella incitament har ingen inverkan på arbetstagarens 

motivation ifall hens finansiella behov inte har mötts. 
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2.4 Individuella och kollektiva belöningssystem 

I den här delen diskuteras vilka skillnader och attityder det finns då den de anställda 

belönas individuellt respektive kollektivt av sin arbetsgivare. Fastän det anses finnas en 

mindre skillnad mellan individuella och kollektiva belöningar jämfört med finansiella 

respektive icke-finansiella belöningar har tidigare forskning upptäckt signifikanta 

skillnader i dessa två sätt att belöna sina anställda. Det är viktigt att beakta dessa 

skillnader då de kan skapa både önskade och oönskade sorteringseffekter. 

2.4.1 Individuella belöningssystem 

Många chefer tror att individuella monetära belöningar motiverar de anställda bäst då 

pengar kan användas för att möta basbehoven samt för att dessa är direkta belöningar 

som framkommer vid belöningstillfället. Individuella belöningar attraherar 

högpresterande anställda då de är villiga att koppla sin lön direkt till vad de själva 

presterar. D.v.s. deras inkomster är inte beroende av vad de andra i företaget gör. 

Enligt Gerhart et al (2009) kan det löna sig för företag att implementera individuella 

belöningar eftersom att högpresterande arbetstagare attraheras av den formen av 

incitament medan lågpresterande anställda väljer att söka sig till företag som kollektivt 

belönar sina anställda. Med andra ord kan individuella belöningssystem leda till 

önskvärda sorteringseffekter. 

 

Gerhart et al (2009) anser att arbetstagare kan känna att deras prestationer inte har 

någon direkt koppling till deras belöning om belöningen är kollektiv. Om alla anställda 

i en grupp får samma belöning oberoende av hur mycket varje individ satt ner på 

arbetet kan de som gjort mer i gruppen känna att de blivit orättvist behandlade. Detta 

kan i sin tur sänka motivationen att prestera bättre i framtiden då de känner att de kan 

komma lättare undan och ändå få samma belöning som de andra i gruppen. Problem 

med individuella belöningssystem kan uppstå då den enskilda individens prestationer 

är viktigare än företagets resultat. De här typen av problem kan lätt uppstå ifall 

kriterierna för att belöning skall utdelas inte stämmer överens med företagets mål. 

Därför väljer många företag att använda sig av individuella incitament fastän 

organisationens resultat lider då dessa belöningssystem tros attrahera högpresterande 

arbetstagare (Gerhart et al, 2009). 
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Hypotes 3 (a): Individuella belöningar motiverar arbetstagarna mer än kollektiva 

belöningar eftersom att de är direkt kopplade till den enskilda individens 

prestationer. 

 

Hypotes 3 (b): Individuella belöningar attraherar högpresterande arbetstagare. 

2.4.2 Kollektiva belöningssystem 

Företag kritiseras då de oftast fokuserar på individuella prestationer och 

belöningssystem (Gerhart et al, 2009). Enligt Deming (1986) är det organisationen som 

förlorar då den använder individuella belöningssystem eftersom att de anställda inte 

samarbetar då det viktigaste är framföra sig själv för att få den största möjliga 

belöningen. Deming (1986) argumenterar att det gynnar företaget då det erbjuder 

kollektiva belöningssystem för sina anställda. Den kollektiva belöningen agerar mer 

som ett symboliskt system där företagets uppsatta mål ligger i fokus.  

 

Som nämndes tidigare är individuella belöningssystem mer attraktiva för anställda som 

presterar bra än för anställda medan kollektiva belöningssystem attraherar 

underpresterare. Detta kan i sin tur skapa en oönskad sorteringseffekt där personer 

som presterar sämre. Ett annat problem med kollektiva belöningssystem är att 

incitamenteffekten minskar då gruppen blir större (Gerhart et al, 2009). Detta kan dels 

bero på att de anställda har svårt att se sambandet mellan deras prestationer och 

belöningar. Vissa anställda kan känna att det är orättvists då olika medlemmar i 

gruppen inte kontribuerar lika mycket men ändå får lika stor belöning. 

 

En fördel med kollektiva belöningar, förutom att de anses förbättra organisationens 

resultat, är att många företag är rädda att utnämna vissa specifika individer inom 

företaget då detta kan leda till svartsjuka och således försämra samarbetet mellan de 

anställda (Giles, 2004). På basen av dessa potentiella effekter av belöningssystem 

härleddes de två sista hypoteserna: 

 

Hypotes 4 (a): Kollektiva belöningar framkallar laganda och motivation för att 

företaget skall föra bra resultat till skillnad från den enskilda individen. 

 

Hypotes 4 (b): Kollektiva belöningar kan attrahera ineffektiva arbetstagare då 

belöningen inte är direkt bunden till den enskilda individens prestation.  
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2.5 Sammanfattning 

Många företag använder sig av pengar och övriga finansiella incitament för att motivera 

dess anställda då de tror att det är den bästa motivatorn (Zani et al, 2011). Kohn (1993) 

anser att finansiella incitament endast motiverar anställda för en kort tid, medan icke-

finansiella incitament kan hjälpa företag att skapa långvariga arbetsförhållanden där de 

anställda är nöjda. Då man försöker motivera arbetstagarna med finansiella incitament 

försvinner de anställdas glädje av pengarna då de använt dem. Alltså är de anställdas 

motivation kopplad till hur länge pengarna räcker. För att förstå vilka incitament som 

bäst motiverar anställda kan Maslows behovshierarki användas. I figur 4 har det 

tillkommit pilar som visar vilka nivåer som kan mötas med de olika belöningssystemen. 

 

Som nämndes tidigare kan finansiella belöningar så som lön och bonusar hjälpa 

arbetstagare att möta sina fysiologiska behov och till en viss del trygghetsbehov varefter 

behoven i de följande nivåerna kan uppfyllas. Behov av vatten, mat någonstans att bo 

kan klart uppfyllas med hjälp av pengar. Dessa motiverar människan på kort sikt 

eftersom att behovet av dessa fysiologiska saker aldrig upphör. Människan måste alltid 

äta, dricka och bo någonstans vilket betyder att utgifterna för dessa saker aldrig 

upphör. Det är alltså viktigt att ständigt få finansiella incitament för att kunna gå uppåt 

i behovshierarkin. Herzbergs två-faktor teori är därför mer lämplig då den konstaterar 

att hygienfaktorer och motivatorer inte tar ut varandra och kan existera samtidigt. 

 

Då Darling, Arm och Gatlin (1997) påstår att finansiella incitament endast motiverar de 

anställda på kort sikt är dessa ändå nödvändiga för att möta behoven som är längst ner 

i behovshierarkin. Då dessa behov är mötta kan de andra behoven försöka uppnås och 

då fungerar kanske icke-finansiella incitament bättre. Genom att beakta Herzbergs två-

faktor teori kan man se att det inte räcker med att möta ett behov i taget. Enligt Buhler 

(2003) påverkar både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna på hur tillfredsställd 

eller missnöjd en anställd är på jobbet. De två nedersta nivåerna i behovshierarkin kan 

alltså inte skapa tillfredsställelse för arbetstagare fastän de är mötta. 

 

Med hjälp av de icke-finansiella belöningarna kan arbetstagarnas motivation hålla på 

längre sikt. Dessa incitament möter arbetstagarens behov i de övre nivåerna så som 

behov av trygghet, behov av kärlek och gemenskap samt behov av självkänsla. De kan 

påverkas av det som Herzberg kallar för motivatorer i sin två-faktorteori (Buhler, 

2003). Som nämndes tidigare kan behovet av självförverkligande inte egentligen 
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uppfyllas av någon form av belöningssystem då det relaterar till individens behov av att 

känna att den blivit den bästa person den kan bli. Behovet av självförverkligande kan 

endast finnas då behovet för självkänsla uppnåtts. 

 

Så som figur 4 visar kan de nedersta nivåerna i behovshierarkin uppfyllas med hjälp av 

finansiella incitament, varefter de övre nivåerna till största delen kan uppfyllas av icke-

finansiella incitament. Maslows teori förklarar att en människa inte känna motivation 

för att uppfylla en viss nivå om de föregående nivåerna inte redan har uppfyllts (Sadri & 

Bowen, 2011). Detta stämmer dock inte med Herzberg två-faktor teori som påstår att 

dessa nivåer av behov egentligen inte har något med varandra att göra. 

Hygienfaktorerna påverkar de nedersta nivåerna i behovshierarkin för att försäkra att 

arbetstagaren inte är missnöjd på arbetet medan motivationsfaktorerna försöker 

tillfredsställa behoven i de översta nivåerna i hierarkin (Dinibutun, 2012). 

 

 

Figur 4: Genom att koppla Maslows behovshierarki och olika belöningssystem kan man se vilka 

incitament som påverkar de olika nivåerna i behovshierarkin. Figuren är översatt från Sadri & 

Bowens (2011) figur i artikeln ”Meeting EMPLOYEE requirements: Maslow’s hierarchy of 

needs is still a reliable guide to motivating staff”.  

 

Ett samband mellan kollektiva belöningar och tredje nivån i behovshierarkin kan dras. 

Då man belönas kollektivt på arbetet kan det hjälpa arbetstagaren att känna sig som en 

del av organisationen och som en del av en gemenskap. Den tredje nivån i 

behovshierarkin kan även uppfyllas genom icke-finansiella incitament som nämndes i 
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2.3. En arbetstagare som har möjligheten att ha flexibla arbetstider kan spendera mer 

tid med sin familj och vänner vilket hjälper individen att möta behovet av kärlek och 

gemenskap. Behovet av självkänsla uppstår när en persons behov av kärlek och 

gemenskap är mött och inte längre ger personen motivation. Följande steg är alltså att 

individualisera sig och sticka ut från mängden. För att göra detta lämpar sig 

individuella belöningar igen bättre än kollektiva. Den översta nivån relaterar till en 

persons behov av självförverkligande och blir den primära motivatorn då de fyra 

tidigare behoven är mötta. 

 

Med beaktande av genomgången av tidigare forskning och teorier fortsätter 

avhandlingen med en empirisk studie. Med hjälp av den empiriska undersökningen 

bekräftas eller förkastas de sju på förhand härledda hypoteserna. Undersökningen 

kommer att testa ifall teorierna stämmer överens med praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensramen bygger på min Kandidatavhandling (Nordström, 2012).  
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3 FORSKNINGSDESIGN 

I det här kapitlet kommer avhandlingens urvalsstrategi, datainsamling och dataanalys 

att presenteras. En genomgång av forskningsetik och hur denna tillämpats på 

avhandlingen är inkluderad i slutet av kapitlet då denna utgör en signifikant del i 

forskningsarbetet.  

3.1 Forskningsansats och forskningsmetod 

Avhandlingen påbörjades med att skriva referensramen och därmed gå igenom 

existerande litteratur inom ämnet belöningssystem. Med denna kunskap härleddes sju 

hypoteser som sedan bekräftas eller avvisas med hjälp av den empiriska 

undersökningens resultat. Avhandlingen går alltså från teori till empiri vilket betyder 

att den är hypotetiskt deduktiv. Deduktiv teori innebär att man utgår från det man 

redan vet inom ett område, varifrån man sedan härleder hypoteser som ska bekräftas 

eller förkastas i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2003). Själva 

tillvägagångssättet kallas för hypotetiskt-deduktiv (Patel & Davidson, 2011). Teorin och 

de härledda hypoteserna styr alltså datainsamlingsprocessen. Problemet med ett 

deduktivt tillvägagångssätt är att man oftast söker resultat som kan kopplas till tidigare 

teorier och söker inte nya möjligheter. Dock är man inte låst vid tidigare teorier ifall 

man väljer att gå igenom den deduktiva processen. Fastän deduktiv teori bygger på en 

linjär forskningsprocess kan forskaren avvika från processen ifall resultaten i den 

empiriska undersökningen inte stämmer överens den ursprungliga hypotesen (Bryman 

& Bell, 2003). Dessutom kan nya teoretiska idéer ha publicerats av andra innan man 

kommit fram med sina egna resultat (Bryman & Bell, 2003).  

 

En kvantitativ forskningsmetod har valts för undersökningen då den bäst lämpar sig för 

att uppnå avhandlingens syfte. Kvantitativa forskningsmetoder fokuserar på att kunna 

skapa generaliserbara resultat genom att noga utforma mått för specifika begrepp, välja 

specifika platser där undersökningen ska göras, bestämma vilka målgrupper som ska 

vara med i undersökningen, samt hur resultaten ska analyseras. De viktigaste 

kriterierna för en bra kvantitativ forskning är dess reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2003). Den kvantitativa metodens svaghet är att 

man förlitar sig på mätinstrument och mätprocesser vilket innebär att koppla 

forskningen till verkliga livet (Bryman & Bell, 2003). Dessutom finns det inget 

utrymme för att ändra på frågorna i undersökningen då den väl påbörjats vilket 
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begränsar forskaren till att ta del av och inkludera nya idéer och tankar i 

undersökningen.  

3.2 Urval 

För att försäkra sig om att resultaten som framkommer i undersökningen är valida och 

reliabla är det viktigt att definiera vilken målgrupp, eller population, som skall 

undersökas och vem som hör till denna. Optimalt vore ifall hela populationen kunde 

delta i undersökningen. Dock är det mer ekonomiskt, snabbare och lättare att göra en 

urvalsundersökning där en webbenkät skickades ut till 1000 personer som har 

erfarenhet av belöningssystem.  

 

Målpopulationen för undersökningen är personer som jobbar eller har jobbat i företag 

som använder sig av belöningssystem. Svarspersonerna är medlemmar i Finland 

Ekonomer (SEFE) och har svenska som modersmål. Eftersom målpopulationen är så 

stor och tidsramen relativt kort är det mer fördelaktigt att göra en urvalsundersökning. 

Vid analysen och testandet av undersökningens resultat användes ett slumpmässigt 

urval. Detta innebär att varje element i populationen har en känd positiv sannolikhet 

att bli vald. Fördelarna med slumpmässiga urval är att det minskar risken för bias, samt 

att sannolikheten för olika utfall då är känd. Detta gör det lättare att dra slutsatser 

utifrån undersökningens resultat.  

3.3 Presentation och val av datainsamlingsmetod 

Undersökningen är gjord i två delar. För att få en mer praktisk synvinkel på olika 

belöningssystem gjordes tre intervjuer med personer i VD eller chefs positioner inom 

tre olika företag. Syftet med intervjuerna var dock inte att samla data för avhandlingen 

utan för att få en mer praktisk synvinkel på ämnet i kontrast med teorierna från 

referensramen.  

 

För att få valida, generaliserbara resultat angående arbetstagares egen syn på vilken typ 

av belöningssystem som motiverar dem mest gjordes en webbenkätundersökning. 

Enkätundersökningar är en lämplig forskningsmetod då man vill ha många svar som 

kan jämföras med varandra. Frågeformuläret eliminerar intervjueffekter såsom t.ex. att 

ställa frågorna i olika ordning eller med olika ton (Bryman & Bell, 2003). Då den 

personliga interaktionen mellan den som ställer frågorna och svarspersonen inte 
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existerar i frågeformulär är det viktigt att beakta olika faktorer som kan inverka på hur 

frågeformuläret tolkas och fylls i. Enligt Lenzner (2012) är det viktigt att endast 

inkludera tydliga frågor som är lätta att förstå, vare sig de är slutna eller öppna. Om 

frågeformuläret innehåller svårt språk är sannolikheten att respondenten inte tar sig 

tid att förstå frågorna stor, vilket ofta leder till att hen inte tar ställning till frågan 

(Lenzner, 2012). Tidigare forskning (Grasser et al., 2006 och Lenzner et al., 2010), har 

identifierat olika typer av egenskaper som gör frågeformulär svårförstådda, bl.a. 

otydliga eller vaga uttryck, komplicerad syntax och tvetydiga ord (Lenzner, 2012). 

Frågor som innehåller ord med attityd (t.ex. ”Jag blir glad av att…”) förväntar sig 

automatiskt att svarspersonen har en viss åsikt om ett ämne (Schaeffer, 2003). Därför 

använder sig många av så kallade quasi filter som ger svarspersonen alternativet att 

svara ”ingen åsikt” på en fråga istället för att ta ställning till uttalandet. Quasi filter kan 

minimera felmarginalen ifall personen som faktiskt inte har någon åsikt inom ett visst 

ämne inte behöver svara på frågan. Dock kan det leda till att svarspersonen svarar 

”ingen åsikt” på fler frågor än de som hen inte på riktigt har någon åsikt om (Schaeffer, 

2003).  

 

Nästa viktiga aspekt då man skriver ett frågeformulär syftar på den ansträngning 

svarspersonen måste lägga ner för att svara på enkäten. Idag får vi elektroniska enkäter 

väldigt ofta som borde fyllas i. Därför skall det vara så lätt som möjligt för 

svarspersonen att fylla i enkäten. Frågor som inte kräver mycket kognitiv ansträngning 

av den svarande minimerar förståelsesvårigheter och så även fel i svaren (Lenzner, 

2012). Man kan dock inte använda samma sorts frågeformulär för alla frågor. Olika 

typer av frågor kräver olika typer av design (Schaeffer, 2003). 

3.3.1 Datainsamlingsprocessen 

Datainsamlingen påbörjades i mars 2015. Det första steget i undersökningen var att 

intervjua personer i chefs positioner som har erfarenhet av belöningssystem. Före varje 

intervju gavs ett informerat samtycke brev åt den som intervjuades som han eller hon 

sedan godkände. För att förbereda intervjun gjordes en intervjuguide (se bilaga 1) för 

att se till att de avhandlingens viktigaste frågeställningar besvarades. Dock valdes en 

kombination av öppen och semi-strukturerad intervjuform eftersom syftet med 

avhandlingen är att förstå vad målen med de olika belöningssystemen är inom 

företagen, samt hur de uppfattas inverka på arbetstagarnas motivation.  
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Med hjälp av resultaten från intervjuerna skapades en enkät (se bilaga 2) som har 

testats för att försäkra sig om att så få missförståelser uppstår mellan forskaren och 

svarspersonerna. I början av enkäten förklaras syftet med undersökningen och hur 

länge det tar att svara på enkäten. Respondenternas anonymitet och integritet 

garanteras även. Det påpekas även att det är frivilligt att delta i undersökningen. För att 

höja på svarsprocenten kommer en påminnelse att skickas till alla respondenter två 

veckor efter att de först blivit ombedda att svara på enkäten.  

 

Enkäten skickades ut till en del av arbetstagarna i organisationerna där 

intervjupersonerna arbetar. Största delen av enkäterna skickades dock via Finland 

Ekonomer (SEFE) till dess medlemmar. Totalt skickades enkäten till 1000 personer. 

Kriteriet för svarspersonerna var att hen hade svenska som modersmål eftersom att 

enkätens språk var svenska. Inga andra kriterier angående ålder eller yrkesgrupp sattes 

eftersom att dessa inte inverkar på svarspersonens erfarenhet av belöningssystem.  

Största delen av enkätsvaren inkom under de två första dygnen efter att enkäten 

skickats ut. Därefter minskade svaren varefter SEFE skickade ut en påminnelse åt alla 

som fått svarsförfrågan första gången. Efter påminnelsebrevet inkom de sista svaren. 

Vid 304 svar stängdes svarslänken eftersom att inga svar inkommit på de senaste tre 

dagarna. Då enkäten var stängd överfördes resultaten från Webropol Surveys till SPSS 

för att analyseras.  

3.3.2 Enkäten 

Skapandet av enkäten var det mest tidskrävande skedet av undersökningen. Det är 

viktigt att frågorna är skrivna på ett sätt som respondenten lätt kan svara på utan att 

missförstå dem. En genomgång av tidigare magisteravhandlingar och andra 

enkätundersökningar gjordes för att försöka hitta frågor som kunde användas. På så 

sätt skulle frågorna redan vara testade och garantera färre missförstånd. Tyvärr fanns 

det inte frågor som exakt mätte det som den här undersökningen ämnar göra. Detta 

bevisar dock det existerande forskningsgapet. Fastän undersökningen inte kunde 

använda sig av tidigare frågor användes samma typ av frågeställningar eller 

påståenden. Dessutom är 7-stegs skalan på vilken svarspersonerna indikerat huruvida 

de håller med påståendet eller inte vetenskapligt testat. En översikt av enkäten finns i 
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slutet av avhandlingen (bilaga 2). Till följande följer en kort redogörelse för 

frågeformuläret. 

Enkäten började med ett introduktionsbrev där jag introducerade mig själv och kort 

förklarade undersökningens syfte. Respondentens anonymitet och frivillighet att delta i 

undersökningen förklarades också i introduktionsbrevet. På så vis fungerade 

introduktionsbrevet som ett informerat samtycke då respondenten skickade in sitt svar.  

Alla frågor i enkäten som ämnar analyseras för att testa hypoteserna har en skala på 

vilken svarspersonerna skulle indikera till vilken grad de håller med ett påstående. Som 

nämndes tidigare gick skalan från 1-7. Nummer 4 på skalan agerade ”neutral zon” eller 

quasi filter ifall svarspersonen inte hade någon åsikt om påståendet. Fördelarna och 

nackdelarna med dessa quasi filter diskuterades tidigare i avhandlingen. För att 

försäkra sig om att respondenterna skulle förstå de olika begreppen som 

undersökningen mäter (finansiellt belöningssystem, icke-finansiellt belöningssystem, 

individuellt belöningssystem och kollektivt belöningssystem) inkluderades definitioner 

från avhandlingens introduktionsdel.  

För att samla in data för att testa hypotes 1 (a) skapades fråga 8 (”Om jag får en 

finansiell belöning idag kommer jag att vara motiverad att prestera bra på arbetet även 

om två år”). Tidsperioden två år valdes eftersom att det indikerar en motivation på 

längre sikt, fastän ändå inte otämjbar. Hypotes 1 (b) testas med svaren på fråga 7 

(”Finansiella belöningar utöver min vanliga lön är viktiga för att jag ska vara motiverad 

att prestera bra på arbetet”). För att testa hypotes 2 inkluderades fråga 11 (”En icke-

finansiell belöning från arbetsgivaren motiverar mig endast ifall mina finansiella behov 

är mötta”). Detta är i princip en direkt överföring av hypotesen till frågan vilket gör 

resultatet lätt att analysera.  

Hypotes 3 (a) angående hur individuella belöningar motiverar arbetstagare mer än 

kollektiva belöningar testades via fråga 12 och 15. Data för att testa hypotes 4 (a) 

samlades in från påstående 16 (”Då jag och mina kollegor uppnår ett gemensamt mål 

och blir belönade för det skapar det bra laganda och alla är lika motiverade att prestera 

lika bra även i framtiden”).  

Hypotes 3 (b) och 4 (b) testar samband mellan två variabler. För dessa två hypoteser 

inkluderades påståendena ”Jag gör alltid mitt bästa på arbetet” (fråga 3) och ”Jag 

strävar alltid efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” (fråga 4). Svaren från dessa 
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påståenden kunde sedan kombineras med respondentens svar på påståendena ”Jag 

motiveras mer då mina individuella prestationer belönas på arbetet” (fråga 12), 

”Individuella belöningar är mer rättvisa än kollektiva belöningar eftersom alla måste 

arbeta för belöningen” (fråga 13) och ”Kollektiva belöningar är mer rättvisa än 

individuella belöningar då alla som arbetat i samma team får samma belöning” (fråga 

14).   

I slutet av enkäten inkluderades bakgrundsinformation om respondenten för att samla 

information om hens kön, födelseår, yrkesgrupp och socioekonomiska ställning. De två 

senaste kategoriseringarna är tagna från Statistikcentralens hemsida. 

Bakgrundsinformationen är väsentlig i den deskriptiva statistiken.  

3.3.3 Intervjuerna 

I intervjuerna som agerade som insamling av praktiska exempel på belöningssystem 

framkom följande tankar om belöningssystem. Alla tre personerna som intervjuades 

var i chefspositioner i organisationerna där de arbetade. Antalet arbetstagare som 

innefattades av belöningssystemet varierade beroende på organisationens storlek. 

Dessa tre organisationer var i tre olika storleksgrupper. Ändå var svarspersonernas 

tankar kring belöningssystem relativt lika. Alla tre organisationer använder sig av 

kollektiva belöningssystem. Det som skilde dem åt var att arbetstagarna i en 

organisation blev tilldelade en lika stor kollektiv belöning oavsett av deras individuella 

prestation under året. I den andra organisationen utdelades den monetära belöning på 

basen av arbetstagarens månadslön.  Argumentationen för detta sätt att dela upp 

belöningen var att det utgjorde en mer rättvis belöningsgrund då personer med högre 

månadslön oftast bringar mer resultat till organisationen.  

I alla tre organisationerna är det styrelsen som sätter upp målen för att belöning skall 

utbetalas till arbetstagarna. Detta verkar vara ett typiskt sätt att bestämma om 

belöningen och dess grunder inom företag.  En av svarspersonerna poängterade att det 

ändå är viktigt att det finns klara kriterier för vilken typ av prestationer som belönas. 

Ifall arbetstagaren anser sig ha uppnått företagets årliga mål och inte blir belönad för 

detta finns det en stor chans att hens motivationsnivå sjunker. 

Svaret på frågan angående hur viktigt svarspersonerna anser att belöningssystem är för 

att motiverar de anställda men även för att hållas konkurrenskraftiga som arbetsgivare 

var tydligt. Det är oerhört viktigt att belöna sina anställda. Det är ett av organisationens 
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starkaste sätt att kunna motivera sina nuvarande anställda samt att attrahera nya 

effektiva arbetstagare.  

Enligt en av svarspersonerna måste belöningssystemet vara tillräckligt uppmuntrande 

för att inverka på de anställdas motivation. En liten kompensation här och där har 

ingen inverkan. En annan svarsperson tycker att alla typer av uppmuntran är viktiga 

verktyg för ledningen att motivera personalen till bra prestationer även om vi vet att i 

slutändan är det oftast de monetära belöningarna som väger mest. Det är ändå viktigt 

att uppmärksamma personalen även på andra sätt än endast med pengar. Samma 

svarsperson tror också att belöningssystem leder till ökad motivation i det dagliga 

arbetet till den mån att ifall en del av personalen eventuellt inte skulle innefattas av 

belöningssystemet. Gällande högpresterande och högavlönade arbetstagare tror 

svarspersonen inte att kollektiva belöningssystem uppfyller samma funktion.  

Skillnader uppstod dock då svarspersonerna ombads berätta vilken form av 

belöningssystem som de ansåg motivera mest. Fastän organisationen där 

svarspersonen arbetar använder sig av en kollektiv belöningsmetod trodde en 

svarsperson personligen att individuella belöningar motiverar mer.  

3.4 Dataanalys 

För att kunna bekräfta eller förkasta de härledda hypoteserna måste det insamlade 

datamaterialet analyseras. Avhandlingens dataanalys är gjord med SPSS. Hypotes 1 – 3 

(a) samt 4 (a) testades med t-test för medeltal. T-test används då man vill göra 

hypotestest. Vid t-test utgår man från att samplet är normalfördelat. Då stickprovet n > 

30 kan man konstatera att medeltalet är approximativt normalfördelat. Vid 

beräknandet av t-värdet används teststatistikan nedan, där X är stickprovsmedelvärdet, 

µ0 är medelvärde i populationen vid nollhypotesen, σ är populationens varians, och n är 

antalet stickprov.  
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Vid hypotestest är testvärdet (Test Value) i SPSS alltid 0. För att kunna analysera 

resultaten som framkommer i t-testet måste olika på förhand bestämda kriterier sättas 

upp för att kunna tolka resultaten. Skalan på vilken svarspersonerna skulle indikera till 

vilken grad de håller med ett visst påstående eller inte gick från 1 (håller inte alls med) 

till 7 (håller absolut med). Medeltal mellan 1-4 indikerar att svarspersonen inte håller 

med påståendet. Ju närmare 1 medeltalet är desto starkare är påståendet håller inte alls 

med och ju närmare 4 medeltalet är desto mer neutral är svarspersonen till påståendet. 

Medeltal mellan 4-7 indikerar att svarspersonen håller med påståendet. Ju närmare 7 

medeltalet är desto starkare håller svarspersonen med påståendet. Precis som innan 

indikerar att medeltal nära 4 att svarspersonen förhåller sig neutral till påståendet.  

Hypotes 3 (b) och 4 (b) testades med Pearsons korrelations koefficient-test. Testet 

undersöker sambandet mellan två variabler. Koefficientvärdet ligger mellan 1 och -1. Då 

koefficienten ligger nära 1 finns det ett perfekt positivt samband mellan variablerna. Då 

den däremot ligger nära -1 finns det ett perfekt negativt samband. Ett positivt linjärt 

samband mellan variablerna innebär att höga värden på den ena variabeln korrelerar 

med höga värden på den andra variabeln. Ett negativt linjärt samband visar det 

motsatta då höga värden på den ena variabeln motsvarar låga värden på den andra 

variabeln. 

En koefficient närmare 0 tyder på att det endast finns ett svagt samband mellan 

variablerna. För att testa ifall korrelationen mellan variablerna är statistiskt signifikant 

användes följande teststatistika där rxy är Pearsons korrelationskoefficient: 
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3.5 Forskningsetik 

Det är viktigt att beakta de etiska aspekterna av forskning för att garantera trovärdiga 

och vetenskapliga resultat. Det finns flera upplagor med riktlinjer för vad som anses 

vara god vetenskaplig praxis vid forskning (t.ex. Forskningsetiska delegationen i 

Finland och The European Code of Conduct for Research Integrity). Enligt 

Forskningsetiska delegationen finns det sju centrala utgångspunkter för god 

vetenskaplig praxis (Forskningsetiska delegationen, 2012). 

Riktlinjerna relaterar till förfaringssättet för vilket forskningen gjorts. Planeringen, 

genomförandet, rapporteringen och lagringen av undersökningens material ska följa de 

krav på vetenskapliga fakta som förutsätts. Det är viktigt att ”[…] hederlighet, allmän 

omsorgsfullhet och noggrannhet i forskningen och i dokumenteringen och 

presentationen av resultaten […]”(Forskningsetiska delegationen, 2012:18) iakttas. 

Undersökningens dataanskaffnings- och undersökningsmetoder ska följa riktlinjerna 

för vetenskaplig forskning och dessutom vara etiskt hållbara. All tidigare forskning som 

inte är forskarens egen ska hänvisas till på ett korrekt sätt så att det klart framgår vems 

som har bidragit med forskningen. Ifall undersökningen är finansierad eller bunden på 

något annat sätt vilket kan inverka på forskningens genomförande ska de berörda och 

alla som deltar i undersökningen meddelas om detta. (Forskningsetiska delegationen, 

2012) 

Andra viktiga etiska aspekter som måste beaktas vid vetenskaplig forskning är att 

förklara syftet med undersökningen och vara säker på att de som deltar i 

undersökningen verkligen gör det av fri vilja. Det är ändå viktigt att inte ge ut för 

mycket information om undersökningen då detta kan inverka på deltagarnas respons 

och undersökningens resultat. För att vara säker på att ingen deltagare känner sig lurad 

ska ett informerat samtycke eller introduktion om forskningen ges till varje deltagare 

före hen deltar i undersökningen. Vid elektroniska enkäter är ett följebrev ett bra sätt 

för att få fram informationen till deltagarna. Informerat samtycke i enkätsammanhang 

kan antas då svarspersonen skickar in sin enkät (se bilaga 2).  

För att garantera att riktlinjerna för etiskt vetenskapligt förfarande i forskningen ska 

uppfyllas har den här undersökningen beaktat riktlinjerna redan i planeringsskedet av 

avhandlingen. Datainsamlings-, rapporterings- och datalagringsprocessen för studien 

har utförts i enighet med riktlinjerna. SEFE skickade ut den elektroniska enkäten till 

1000 personer enligt kriterierna för att ingå i populationen. Alla enkätsvar är anonyma 
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och det går inte att urskilja eller identifiera den enskilda svarspersonen på basen av 

hens svar. Det insamlade data används endast för den här undersökningen och delas 

inte vidare till en tredje part.   

Vid intervjuer är det inte möjligt för svarspersonerna att vara anonyma. Eftersom att 

intervjuerna inte utgjorde en del av datainsamlingen utan mer som ett praktiskt stöd 

för att designa enkäten används inte företagens eller de intervjuades namn. Det har 

ingen betydande roll för forskningens syfte. Ändå gjordes ett informerat samtycke brev 

med personerna som intervjuades. Vi gick igenom innehållet i brevet och kom överens 

om intervjuns syfte.  
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4 PRESENTATION OCH ANALYS AV FORSKNINGENS 
RESULTAT 

I det här kapitlet av avhandlingen presenteras och analyseras den empiriska 

undersökningens resultat. Analysen inleds med deskriptiv statistik varefter de olika 

testerna och analyserna följer. Analyserna av resultaten är gjorda med SPSS.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Webbenkäten som användes för att samla in data skickades totalt till 1000 personer 

varav 304 svarade. Svarsprocenten var alltså 30, 4 %. Av de som svarade var 158 

stycken kvinnor och 146 män vilket innebär en ganska jämn procentuell fördelning 

(52/48). För att få en uppfattning av svarspersonernas socioekonomiska indelning 

användes statistikcentralens indelning. Nedan följer tabell 2 över hur den 

socioekonomiska ställningen bland svarspersonerna fördelades. Majoriteten av 

svarspersonerna tillhör gruppen högre tjänstemän vilket måste tas i beaktande då 

resten av resultaten analyseras.  

Vilken är din socioekonomiska ställning? 

 Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ Procent 

 Företagare 22 7,2 7,2 7,2 

Högre tjänstemän 163 53,6 53,6 60,9 

Lägre tjänstemän 61 20,1 20,1 80,9 

Arbetare 33 10,9 10,9 91,8 

Studerande 10 3,3 3,3 95,1 

Pensionär 8 2,6 2,6 97,7 

Övrig 7 2,3 2,3 100,0 

Totalt 304 100,0 100,0  
 

Tabell 2: Fördelning inom socioekonomisk ställning bland svarspersonerna.  
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Svarspersonernas ålder varierade mycket. Tabell 3 visar åldersfördelningen bland 

svarspersonerna. Största delen av svarspersonerna var i ålderskategorin 42-49 år vilket 

kan förklara varför andelen högre tjänstemän var så stor.  

  
Ålder 

 
  Frekvens Procent Kumulativ procent 

18-25 13 4,3 4,3 

26-33 56 18,4 22,7 

34-41 65 21,4 44,1 

42-49 70 23,0 67,1 

50-57 61 20,1 87,2 

58-65 30 9,9 97,1 

66-73 8 2,6 99,7 

74-81 0 0,0 99,7 

82-89 1 0,3 100 

Totalt 304 100 100 
 

Tabell 3: Fördelning enligt ålder bland svarspersonerna.  

4.2 T-test för medeltal 

För att testa hypoteserna 1-3 (a), samt 4 (a) användes t-test för medeltal i SPSS. 

Eftersom att detta är ett hypotestest användes Test Value = 0. I enkäten ombads 

svarspersonerna att indikera till vilken grad de höll med de framförda påståendena. 

Skalan som användes var från 1 – 7 där 1 motsvarade ”håller inte alls med” och 7 ”håller 

absolut med”.  

Från undersökningen framgick följande resultat. Medeltalet för svaret på påståendet 

”om jag får en finansiell belöning idag kommer jag att vara motiverad att prestera bra 

på arbetet även om två år” var 4,47 med 99 % konfidensintervall. Man kan alltså säga 

att medelvärdet av 99 % av samplet ligger mellan 4,21 och 4,73 (se tabell 4). Det här 

medeltalet kan tolkas som att svarspersonerna förhåller sig neutrala till påståendet 

med en svag positiv inställning då värdet är över 4. Med beaktande av hypotes 1 (a) 

enligt vilken finansiella belöningar motiverar arbetstagarna endast på kort sikt 

eftersom att behoven som möts med hjälp av pengar är konstanta kan man från 

resultatet se att detta till en viss grad stämmer.  
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Om jag får en finansiell 

belöning idag kommer 

jag att vara motiverad 

att prestera bra på 

arbetet även om två år. 

45,082 303 ,000 4,470 4,21 4,73 

 

Tabell 4: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Om jag får en finansiell belöning idag 

kommer jag att vara motiverad att prestera bra på arbetet även om två år.  

Svarspersonerna förhåller sig dock inte helt negativt till påståendet. Däremot framkom 

även att icke-finansiella belöningar inte heller motiverar svarspersonerna på långsikt. 

 

Tabell 5: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Om jag får en icke-finansiell belöning 

idag kommer jag att vara motiverad att prestera bra på arbetet även om två år”.  

Medeltalet för svaren på påstående ”om jag får en icke-finansiell belöning idag kommer 

jag att vara motiverad att prestera bra på arbetet även om två år” var 4,57 med 99 % 

konfidensintervall där det lägsta värdet var 4,33 och det högsta 4,81 (se tabell 5). Detta 

kan möjligen förklaras med en ny trend på arbetsmarknaden där arbetstagarna kräver 

konstanta uppmuntringar från sina arbetsgivare. Konkurrensen om de bästa 

arbetstagarna är hård fastän efterfrågan på arbetskraft är lägre än utbudet. Resultatet 

kan även tyda på att livslängden på ett arbetsförhållande har sjunkit i jämförelse med 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Om jag får en icke-

finansiell belöning idag 

kommer jag att vara 

motiverad att prestera 

bra på arbetet även om 

två år. 

49,468 303 ,000 4,566 4,33 4,81 
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förut. I undersökningens resultat kan vi även se att majoriteten av svarspersonerna 

jobbat antingen 0-2 år eller mer än 12 år i organisationen där de arbetar nu. Detta visar 

att det inte är lika vanligt längre att göra hela sin karriär inom en organisation. Den 

andra extrema gruppen som har valt att stanna i en organisation över 12 är förmodligen 

mindre villiga att byta arbetsgivare då de antagligen etablerat en så bra position inom 

organisationen.  

Följande påstående som analyserades med SPSS var ”finansiella belöningar utöver min 

vanliga lön är viktiga för att jag ska vara motiverad att prestera bra på arbetet”. Med 

svaren från det här påståendet testades hypotes 1 (b): arbetstagare tror att finansiella 

belöningar motiverar dem mest till att prestera bra på arbetet. Med ett t-test för 

medeltalet på svaren av påståendet framkom medeltalet 5,31 med 99 % 

konfidensintervall, med det lägsta värdet 5,10 och det högsta 5,52 inom 

konfidensintervallet (se tabell 6).   

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Finansiella belöningar 

utöver min vanliga lön 

är viktiga för att jag ska 

vara motiverad att 

prestera bra på arbetet. 

65,319 303 ,000 5,313 5,10 5,52 

 

Tabell 6: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Finansiella belöningar utöver min 

vanliga lön är viktiga för att jag ska vara motiverad att prestera bra på arbetet”. 

Utifrån de två första testen kan vi se att svarspersonerna i genomsnitt indikerat att de 

håller mer med påståendet att finansiella belöningar motiverar dem för att prestera bra 

på arbetet. Dock är medeltalet betydligt lägre för att den här typen av belöningar 

motiverar dem på en längre sikt. Detta leder oss naturligtvis till frågeställningen ifall 

finansiella belöningar överhuvudtaget motiverar arbetstagare på den nivån som 

arbetsgivaren förväntar sig. Konstanta finansiella belöningar inom korta tidsperioder 

ökar arbetsgivarens kostnader. Eftersom att belöningarna inte motiverar arbetstagarna 

på lång sikt kan arbetsgivaren inte se belöningen som en långsiktig investering. Detta 

diskuteras mera i följande kapitel. 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

En icke-finansiell 

belöning från 

arbetsgivaren 

motiverar mig endast 

ifall mina finansiella 

behov är mötta. 

57,748 303 ,000 5,030 4,80 5,26 

 

Tabell 7: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”En icke-finansiell belöning från 

arbetsgivaren motiverar mig endast ifall mina finansiella behov är mötta”. 

Hypotes 2 gäller huruvida icke-finansiella belöningar endast motiverar arbetstagaren 

ifall hens finansiella behov är mötta. I enkäten samlades data för att testa hypotesen 

direkt i fråga 11. Medeltalet för indikationen på påståendet var 5,03 med 99 % 

konfidensintervall där det lägsta värdet var 4,80 och det högsta 5,26 (se tabell 7 ovan). 

Igen kan vi se att svarspersonerna håller med påståendet. Detta bekräftar än en gång 

hur viktigt svarspersonerna anser att finansiella kompensationer är för att de skall vara 

motiverade på arbetet. Resultatet från frågan kan även tolkas som att svarspersonerna 

är positivt inställda till icke-finansiella belöningar ifall deras finansiella behov är mötta. 

Ifall svarspersonens ekonomiska situation är stabil motiverar icke-finansiella 

belöningar denne. Medeltalet är mycket högre än för de första två påståendena. Med 

beaktande av resultaten för hypotes 1 (b) måste arbetsgivaren överväga ifall en 

kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar kunde vara en lösning på 

arbetstagarnas motivation på längre sikt.  

Hypotes 3 och 4 gäller individuella respektive kollektiva belöningar. Enligt hypotes 3 

(a) motiverar individuella belöningar arbetstagarna mer än kollektiva belöningar 

eftersom att de är direkt kopplade till den enskilda individens prestationer. Medeltalet 

för respondenternas indikation på huruvida påståendet ”jag motiveras mer då mina 

individuella prestationer belönas på arbetet” var 5,78 med 99 % konfidensintervall där 

det lägsta värdet för 99 % av samplet är 5,64 och det högsta värdet är 5,93 (se tabell 8 

på nästa sida). Respondenternas attityd till individuella och kollektiva belöningar 

undersöktes även i fråga 15.  
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Tabell 8: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Jag motiveras mer då mina individuella 

prestationer belönas på arbetet”.  

Medeltalet på svaren på fråga 15 angående huruvida en kollektiv belöning motiverade 

den enskilda arbetstagaren var lägre, 4,49, inom konfidensintervallet 99 % där det 

lägsta värdet var 4,27 och det högsta 4,70 (se tabell 9). Förklaringen till skillnaden i 

medeltalen mellan påståendena kan finnas i Maslows behovshierarki (se figur 4). 

Utifrån pyramiden kan vi se att behoven för självkänsla och självförverkligande ligger 

högre upp i behovshierarkin än behovet för kärlek och gemenskap. En individuell 

belöning höjer känslan av självförverkligande vilket är den högsta nivån i 

behovshierarkin.  

 

Tabell 9: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Jag motiveras mer då jag och mina 

kollegor tillsammans belönas för våra prestationer på arbetsplatsen”.  

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Jag motiveras mer då 

mina individuella 

prestationer belönas 

på arbetet. 

102,417 303 ,000 5,783 5,64 5,93 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Jag motiveras mer då 

jag och mina kollegor 

tillsammans belönas 

för våra prestationer på 

arbetsplatsen. 

53,415 303 ,000 4,487 4,27 4,70 
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Det är viktigt att komma ihåg att behovet av självförverkligande inte kan uppfyllas till 

den punkt att behovet inte längre finns kvar. Därför är det viktigt att behovet av kärlek 

och gemenskap är mött så ofta som möjligt, t.ex. genom kollektiva belöningar. 

Den sista hypotesen som testades med t-test för ett medeltal var 4 (a). Medeltalet på 

svarspersonernas indikation av huruvida de höll med påståendet ”då jag och mina 

kollegor uppnår ett gemensamt mål och blir belönade för det skapar det bra laganda 

och alla är lika motiverade att prestera lika bra även i framtiden” var 5,28. Inom ett 99 

% konfidensintervall låg det lägsta och högsta värdena mellan 5,09 och 5,47 (se tabell 

10).  

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Då jag och mina 

kollegor uppnår ett 

gemensamt mål och 

blir belönade för det 

skapar det bra laganda 

och alla är lika 

motiverade att prestera 

lika bra även i 

framtiden. 

71,442 303 ,000 5,283 5,09 5,47 

 

Tabell 10: Ensidigt t-test för medelvärdet på påståendet ”Då jag och mina kollegor uppnår ett 

gemensamt mål och blir belönade för det skapar det bra laganda och alla är lika motiverade att 

prestera lika bra även i framtiden”.  

Medeltalet för påståendet indikerar att en kollektiv belöning för att tillsammans uppnå 

ett gemensamt mål höjer lagandan och motivationsnivån bland arbetstagarna. Detta 

visar än en gång hur behovet av självkänsla och gemenskap är viktigt för människan. 

Fastän alla personer inte kan dras under samma kam med beaktande av motivation ger 

resultatet från dessa påståenden ett generaliserbart resultat av de effekter på 

motivation som individuella respektive kollektiva belöningar kan bringa.  
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4.3 Pearsons korrelationsmatris 

För att se ifall det finns ett samband mellan två variabler användes Pearsons 

korrelationsmatris för att testa hypoteserna 3 (b) och 4 (b).  

Enligt hypotes 3 (b) attraherar individuella belöningar högpresterande arbetstagare. 

Utgående från tabell 11 nedan kan vi se att det finns ett svagt positivt samband mellan 

respondenternas indikation på påståendena ”jag gör alltid mitt bästa på arbetet” och 

”jag motiveras då mina individuella prestationer belönas på arbetet”. Resultatet är 

starkt signifikant då p < 0,01.  

Korrelationer 

 
Jag gör alltid mitt 

bästa på arbetet. 

Jag motiveras mer 

då mina 

individuella 

prestationer 

belönas på 

arbetet. 

Jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet. 

Pearson Korrelation 1 ,153** 

Sig. (2-sidig)  ,008 

N 304 304 

Jag motiveras mer då mina 

individuella prestationer belönas 

på arbetet. 

Pearson Korrelation ,153** 1 

Sig. (2-sidig) ,008  

N 304 304 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
 

Tabell 11: Pearsons korrelationskoefficient för sambandet mellan ”Jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet” och ”Jag motiveras mer då mina individuella prestationer belönas på arbetet”.  

Sambandet testades även mellan påståendena ”jag strävar alltid efter att uppnå 

arbetsgivarens uppsatta mål” och ”jag motiveras mer då mina individuella prestationer 

belönas på arbetet”. Resultaten syns i tabell 12. I det här fallet är Pearsons 

korrelationskoefficient 0,259 vilket innebär att det även här finns ett svagt positivt 

samband mellan variablerna. Sambandet är ändå starkt statistiskt signifikant och beror 

inte på slumpen. Det var viktigt att testa både påståendet om att svarspersonen alltid 

gör sitt bästa på arbetet och ifall hen strävar efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta 

mål eftersom att dessa två funktioner inte alltid är i linje med varandra. En 

arbetstagare kan i värsta fall inte vara medveten om arbetsgivarens mål vilket gör det 

svårt att prestera i enlighet med vad arbetsgivaren anser vara effektivt. 
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Korrelationer 

 

Jag strävar alltid 

efter att uppnå 

arbetsgivarens 

uppsatta mål. 

Jag motiveras mer 

då mina 

individuella 

prestationer 

belönas på 

arbetet. 

Jag strävar alltid efter att uppnå 

arbetsgivarens uppsatta mål. 

Pearson Korrelation 1 ,259** 

Sig. (2-sidig)  ,000 

N 304 304 

Jag motiveras mer då mina 

individuella prestationer belönas 

på arbetet. 

Pearson Korrelation ,259** 1 

Sig. (2-sidig) ,000  
N 304 304 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
 

Tabell 12: Pearsons korrelationskoefficient för sambandet mellan ”Jag strävar alltid efter att 

uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” och ”Jag motiveras mer då mina individuella prestationer 

belönas på arbetet”.  

På samma sätt testades respondenternas attityd till kollektiva belöningssystem. Ur 

matrisen i tabell 13 framgår att det finns ett positivt samband mellan påståendena ”jag 

motiveras mer då jag och mina kollegor tillsammans belönas för våra prestationer på 

arbetsplatsen” och ”jag gör alltid mitt bästa på arbetsplatsen”. Pearsons 

korrelationskoefficient är 0,142 vilket innebär att det finns ett svagt positivt samband 

mellan variablerna. Sambandet är statistiskt signifikant då p < 0,05.  

Detta innebär att även högpresterande arbetstagare (höga värden på påståendet om 

prestationsvilja) har indikerat att kollektiva belöningar är rättvisa. Alltså är det inte 

säkert att ett kollektivt belöningssystem skulle ”skrämma bort” en högpresterande 

arbetstagare. Resultatet visar att antagandet från litteraturstudien om att kollektiva 

belöningar attraherar ineffektiva arbetstagare inte med säkerhet stämmer. Fastän 

sambandet är svagt positivt finns det statistiskt signifikant samband vilket innebär att 

det inte beror på slumpen. 
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Korrelationer 

 

Jag motiveras mer 

då jag och mina 

kollegor 

tillsammans 

belönas för våra 

prestationer på 

arbetsplatsen. 

Jag gör alltid mitt 

bästa på arbetet. 

Jag motiveras mer då jag och 

mina kollegor tillsammans 

belönas för våra prestationer på 

arbetsplatsen. 

Pearson Korrelation 1 ,142* 

Sig. (2-sidig)  ,013 

N 
304 304 

Jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet. 

Pearson Korrelation ,142* 1 

Sig. (2-sidig) ,013  

N 304 304 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 
 

Tabell 13: Pearsons korrelationskoefficient för sambandet mellan ”Jag motiveras mer då jag och 

mina kollegor tillsammans belönas för våra prestationer på arbetsplatsen” och ”Jag gör alltid 

mitt bästa på arbetet”.  

Respondenternas attityd till huruvida individuella respektive kollektiva belöningar är 

rättvisa testades också med Pearsons korrelationsmatris eftersom att detta också är en 

indikator på deras attityd mot respektive belöningssystem i samband med vilja att 

prestera bra på arbetet (se tabell 14 på nästa sida). Rättvisa är en bra indikator till en 

persons inställning till ett visst koncept. Ifall personen anser att någonting är orättvist 

kan den bero på att personen i fråga har svårt att uppnå detta på egen hand.  

Då korrelationen mellan svaren på påståendena ”jag gör alltid mitt bästa på arbetet” 

och ”individuella belöningar är mer rättvisa än kollektiva belöningar eftersom alla 

måste arbeta för belöningen framkom ett positivt samband.  I det här fallet är Pearsons 

korrelationskoefficient 0,195 vilket innebär att det finns ett svagt samband mellan 

variablerna. Korrelationen är starkt signifikant då p < 0,01.   
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Korrelationer 

 
Jag gör alltid mitt 

bästa på arbetet. 

Individuella 

belöningar är mer 

rättvisa än 

kollektiva 

belöningar 

eftersom alla 

måste arbeta för 

belöningen. 

Jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet. 

Pearson Korrelation 1 ,195** 

Sig. (2-sidig)  ,001 

N 304 304 

Individuella belöningar är mer 

rättvisa än kollektiva belöningar 

eftersom alla måste arbeta för 

belöningen. 

Pearson Korrelation ,195** 1 

Sig. (2-sidig) ,001  

N 
304 304 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
 

Tabell 14: Pearsons korrelationskoefficient för sambandet mellan ”Jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet” och ”Individuella belöningar är mer rättvisa än kollektiva belöningar eftersom att aööa 

måste arbeta för belöningen”.  

I följande test då individuella belöningar bytts ut mot kollektiva belöningar är resultatet 

annorlunda. Här är sambandet negativt vilket innebär att höga värden på den ena 

variabeln innebär låga på den andra. Alltså är svarspersoner som angett låga värden på 

påståendet om att hen strävar efter att uppnå arbetsgivarens mål angett höga värden på 

påståendet om huruvida kollektiva belöningssystem är mer rättvisa än individuella 

belöningssystem. Dock är p > 0,05 vilket innebär att resultatet inte är statistiskt 

signifikant. 

Vi kan därför förkasta hypotes 4 (b) om att kollektiva belöningssystem attraherar 

ineffektiva arbetstagare då belöningen inte är direkt kopplad till den enskilda 

individens prestation.  
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Korrelationer 

 

 

Jag strävar alltid 

efter att uppnå 

arbetsgivarens 

uppsatta mål. 

Kollektiva 

belöningar är mer 

rättvisa än 

individuella 

belöningar då alla 

som arbetat i 

samma team får 

samma belöning. 

Jag strävar alltid efter att uppnå 

arbetsgivarens uppsatta mål. 

Pearson Korrelation 1 -,103 

Sig. (2-sidig)  ,073 

N 304 304 

Kollektiva belöningar är mer 

rättvisa än individuella belöningar 

då alla som arbetat i samma 

team får samma belöning. 

Pearson Korrelation -,103 1 

Sig. (2-sidig) ,073  
N 

304 304 

 

Tabell 15 Pearsons korrelationskoefficient för sambandet mellan ”Jag strävar alltid efter att 

uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” och ”Kollektiva belöningar är mer rättvisa än individuella 

belöningar då alla som arbetat i samma team får samma belöning”.  

Undersökningens resultat kan alltså inte bevisa att kollektiva belöningssystem 

attraherar ineffektiva arbetstagare vilket framkom från litteraturgenomgången. Detta 

skapar en intressant bas för beslutsfattande för företag. Då många företag idag 

använder sig av någon typ av kollektivt belöningssystem har den här undersökningens 

resultat visat att kollektiva belöningssystem kanske bidrar med något annat än bara en 

symbolisk gest.  

Då undersökningens resultat nu är presenterat följer en sammanfattning med de 

viktigaste punkterna från den empiriska undersökningen.  
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4.4 Sammanfattning av forskningens analys och resultat 

Undersökningen har bringat statistiskt signifikanta resultat som kan både bekräfta och 

förkasta hypoteserna.  I tabell 16 sammanfattas hypoteserna, det framkomna resultatet 

samt ifall den på förhand framställda hypotesen kan bekräftas eller förkastas.  

Hypotes 1 (a) angående hur finansiella belöningar motiverar arbetstagare endast på 

kort sikt (t-test medeltal: 4,47) förkastas. Dock är resultatet för icke-finansiella 

belöningar väldigt lika vilket (4,57) tyder på att det är svårt att motivera människor i 

dagens värld på lång sikt. Resultatet kan inte bekräftas eftersom att svarspersonerna 

håller sig relativt neutrala till påståendet. Varken finansiella eller icke-finansiella 

belöningar motiverar arbetstagarnas på lång sikt.  

Hypotes 1 (b) kan bekräftas. På basen av undersökningens resultat kan man se ett 

tydligt tecken på att arbetstagare tror att finansiella belöningar motiverar dem mest till 

att prestera bra på arbetet (t-test medeltal: 5,31). Om man dock jämför det här 

resultatet med resultatet för hypotes 1 (a) kan man fråga sig hur mycket det gäller att 

satsa på dessa finansiella belöningar som arbetsgivare då de inte motiverar 

arbetstagaren på lång sikt.  

Hypotes 2 angående hur icke-finansiella incitament inte har någon inverkan på 

arbetstagarens motivation ifall hens finansiella behov inte har mötts kan också 

bekräftas. Undersökningen visar ett t-test medelvärde på 5,03 vilket indikerar en 

positiv inställning till påståendet av svarspersonerna. Resultatet kan även tolkas som 

att svarspersonerna är positivt inställda till icke-finansiella belöningar ifall deras 

ekonomiska behov är mötta. Frågan för arbetsgivaren blir då ifall det konstanta 

ekonomiska behovet ska kompenseras eller mötas med den normala lönen och 

belöningarna skulle ske i formen icke-finansiella incitament då ingetdera 

belöningssystem verkar motivera arbetstagaren på lång sikt.  

Hypotes 3 (a) kan bekräftas utgående från undersökningens resultat. Medeltalet vid t-

test för påstående ”jag motiveras mer då mina individuella prestationer belönas på 

arbetet” var 5,78 i jämförelse med medeltalet för påståendet ”jag motiveras mer då jag 

och mina kollegor tillsammans belönas för våra prestationer på arbetet” som var 4,49. 

Individuella belöningar motiverar alltså arbetstagarna mer än kollektiva belöningar 

eftersom att de är direkt kopplade till den enskilda individens prestationer.  

Förklaringen till skillnaden i medeltalen mellan dessa påståenden kan finnas i Maslows 

behovshierarki (se figur 4). Utifrån pyramiden kan vi se att behoven för självkänsla och 
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självförverkligande är högre upp än behovet för kärlek och gemenskap. En individuell 

belöning höjer känslan av självförverkligande vilket är den högsta nivån i 

behovshierarkin. Det är viktigt att komma ihåg att behovet av självförverkligande inte 

kan uppfyllas till den punkt att behovet inte längre finns kvar. Därför är det viktigt att 

behovet av kärlek och gemenskap är mött så ofta som möjligt, t.ex. genom kollektiva 

belöningar. 

Hypotes 3 (b) angående hur individuella belöningar attraherar högpresterande 

arbetstagare bekräftas med undersökningens resultat. Det finns ett svagt positivt 

samband mellan respondenternas indikation på påståendena ”jag gör alltid mitt bästa 

på arbetet” och ”jag motiveras då mina individuella prestationer belönas på arbetet”. 

Resultatet är starkt signifikant då p < 0,01. Sambandet testades även mellan 

påståendena ”jag strävar alltid efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” och ”jag 

motiveras mer då mina individuella prestationer belönas på arbetet”. I det här fallet är 

Pearsons korrelationskoefficient 0,259 vilket innebär att det även här finns ett svagt 

positivt samband mellan variablerna. Sambandet är ändå starkt statistiskt signifikant 

och beror inte på slumpen. Det var viktigt att testa både påståendet om att 

svarspersonen alltid gör sitt bästa på arbetet och ifall hen strävar efter att uppnå 

arbetsgivarens uppsatta mål eftersom att dessa två funktioner inte alltid är i linje med 

varandra. En arbetstagare kan i värsta fall vara omedveten om arbetsgivarens mål 

vilket gör det svårt att prestera i enlighet med vad arbetsgivaren anser vara effektiv. 

Detta behöver inte bero på att arbetstagaren inte förstår eller vill uppnå arbetsgivarens 

mål utan kan bero på att arbetsgivaren inte kommunicerar sitt mål tillräckligt tydligt.  

Hypotes 4 (a) var den sista hypotesen som testades med t-test för medeltal. Medeltalet 

på svarspersonernas indikation av huruvida de höll med påståendet ”då jag och mina 

kollegor uppnår ett gemensamt mål och blir belönade för det skapar det bra laganda 

och alla är lika motiverade att prestera lika bra även i framtiden” var 5,28. Hypotesen 

”kollektiva belöningar framkallar bra laganda och motivation för att företaget skall föra 

bra resultat till skillnad från den enskilda individen” kan alltså bekräftas utifrån 

undersökningens resultat. Medeltalet för påståendet indikerar att en kollektiv belöning 

för att tillsammans uppnå ett gemensamt mål höjer lagandan och motivationsnivån 

bland arbetstagarna. Detta visar än en gång hur behovet av självkänsla och gemenskap 

är viktigt för människan.  

Hypotes 4 (b) antog att kollektiva belöningar kan attrahera ineffektiva arbetstagare då 

belöningen inte är direkt kopplad till den enskilda individens prestation.  
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Tabell 16: Sammanställning av undersökningens resultat.  
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Tabell ____: Sammanställning av den empiriska undersökningens resultat.  

 

Hypotes Analys Resultat Konfidensintervall 
99 % 

p-värde Bekräftas/
Förkastas 
 

Finansiella och icke-finansiella belöningssystem 
1 (a): Finansiella 
belöningar motiverar 
arbetstagarna på kort 
sikt eftersom att behoven 
som möts med hjälp av 
pengar oftast är 
konstanta. 
 

T-test för 
medeltal 

4,47 undre: 4,21 
övre: 4,73 

- Förkastas 

1 (b): Arbetstagare tror 
att finansiella belöningar 
motiverar dem mest till a 
prestera bra på arbetet. 

T-test för 
medeltal 

5,31 undre: 5,10 
övre: 5,52 

- Bekräftas 

2: Icke-finansiella 
incitament har ingen 
inverkan på 
arbetstagarens 
motivation ifall hens 
finansiella behov inte har 
mötts. 

T-test för 
medeltal 

5,03 undre: 4,80 
övre: 5,26 

- Bekräftas 

Individuella och kollektiva belöningssystem 
3 (a): Individuella 
belöningar motiverar 
arbetstagarna mer än 
kollektiva belöningar 
eftersom att de är direkt 
kopplade till den 
enskilda individens 
prestationer. 

T-test för 
medeltal 

5,78 undre: 5,64 
övre: 5,93 

- Bekräftas 

3 (b): Individuella 
belöningar attraherar 
högpresterande 
arbetstagare. 

Pearsons  
korrelations- 
koefficient 

,153 - p < 0,01 Bekräftas 

  ,253 - p < 0,01  
4 (a): Kollektiva 
belöningar framkallar 
laganda och motivation 
för att företaget skall föra 
bra resultat till skillnad 
från den enskilda 
individen. 

T-test för 
medeltal 

5,28 undre: 5,09 
övre: 5,47 

. Bekräftas 

4 (b): Kollektiva 
belöningar kan attrahera 
ineffektiva arbetstagare 
då belöningen inte är 
direkt kopplad till den 
enskilda individens 
prestation. 

Pearsons  
korrelations- 
koefficient 

,142 - p < 0,05 Förkastas 

  -,103 - p > 0,05  
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Hypotesen förkastas med beaktande av undersökningens resultat. Vid det ena testet 

mellan korrelationen på svaren i påståendet ”jag gör alltid mitt bästa på arbetet” och 

”jag motiveras mer då jag och mina kollegor tillsammans belönas för våra prestationer 

på arbetsplatsen” var Pearsons korrelationskoefficient ,142 på en 0,05 signifikansnivå. 

Vid testet mellan ”jag strävar alltid efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” och 

”kollektiva belöningar är mer rättvisa än individuella belöningar då alla som arbetat i 

samma team får samma belöning” är sambandet negativt (-,103) vilket innebär att höga 

värden på den ena variabeln innebär låga på den andra. Alltså är svarspersoner som 

angett låga värden på påståendet om att hen strävar efter att uppnå arbetsgivarens mål 

angett höga värden på påståendet om huruvida kollektiva belöningssystem är mer 

rättvisa än individuella belöningssystem. Dock är p > 0,05 vilket innebär att resultatet 

inte är statistiskt signifikant. Resultatet kan inte bevisa att kollektiva belöningssystem 

attraherar ineffektiva arbetstagare vilket framkom från litteraturgenomgången. Detta 

skapar en intressant bas för beslutsfattande för företag. Då många företag idag 

använder sig av någon typ av kollektivt belöningssystem har den här undersökningens 

resultat visat att kollektiva belöningssystem kanske bidrar med något annat än bara en 

symbolisk gest.  
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5 DISKUSSION 

I det här kapitlet av avhandlingen diskuteras undersökningens resultat. Teorierna från 

referensramen kopplas till den empiriska undersökningens resultat. En mer kritisk syn 

på ämnet tas för att garantera att avhandlingen inte ger en förenklad eller missvisande 

bild.  

5.1 Generella antaganden om belöningssystem 

Det är viktigt att beakta att olika individer motiveras av olika drivkrafter. Likaså har 

olika företag och organisationer olika mål och traditionella tillvägagångssätt att 

motivera och belöna sina anställda. Motivation är ett komplicerat begrepp som 

relaterar till individens egna mål och drivkrafter. En individs motivation att prestera 

bra på arbetet uppstår inte endast av de åtgärder och belöningar som företag erbjuder.  

Enligt existerande litteratur kan företag påverka arbetstagarnas inställning till arbetet. 

Genom att erbjuda belöningar för hårt arbete uppstår någon form av motivation att 

prestera bättre för stunden men även i framtiden.  

 

Då det kommit fram i tidigare undersökningar att belöningssystem på något sätt 

påverkar de anställdas motivation ställs arbetsgivare inför ett svårt val när de skall välja 

vilken form av belöningssystem som skall användas. Om ett företag vill attrahera, 

motivera och behålla högpresterande individer brukar individuella belöningssystem 

fungera bra. Detta kan dock leda till att arbetstagarnas fokus endast ligger på att själva 

prestera så bra som möjligt och framföra sina egna prestationer mer än företagets 

framsteg. Detta kan skada organisationen då dennes mål inte är i fokus. Om företaget 

vill få fram sina egna mål argumenteras det i litteraturen att kollektiva belöningssystem 

skall användas. Dessa skall kommunicera organisationens mål och kultur till de 

anställda som sedan utifrån detta skall känna motivation att prestera bra för företaget. 

Enligt Gerhart et al (2009) kan kollektiva belöningar skapa oönskade och ogynnsamma 

sorteringseffekter för företaget. Det påstås att den här formen av belöning kan 

attrahera ineffektiva arbetstagare som vill belönas lika bra som alla andra i gruppen 

utan att arbeta lika hårt. Kollektiva belöningar kan även skapa sådana 

sorteringseffekter att de effektiva arbetstagarna känner att deras prestationer inte är 

direkt relaterade till den belöning som fås. Detta kan leda till att de lämnar företaget 

eller sänker sin effektivitet då de vet att de får samma belöning oavsett vad de 

presterar. Detta sänker i sin tur hela gruppens effektivitet. Det finns alltså både för- och 
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nackdelar med både individuella och kollektiva belöningar. Arbetsgivarna måste hitta 

en balans mellan belöningarna för att motivera arbetstagarna. Det är även viktigt att 

bestämma i ett tidigt skede vilken bild man vill ge till arbetstagarna genom att använda 

de olika belöningssystemen. Belöningssystem så som många andra aspekter i företag 

kommunicerar företagets image till arbetstagare och kunder.  

5.2 Finansiella och icke-finansiella belöningar 

Tidigare forskning antyder på att finansiella incitament endast motiverar anställda att 

prestera bra på kort sikt, medan icke-finansiella incitament kan hjälpa företag att skapa 

långvariga arbetsförhållanden där de anställda är nöjda (Kohn, 1993). Ur 

avhandlingens empiriska undersökning framgick liknande resultat. I t-testet för 

medeltal för påståendet angående huruvida svarspersonen skulle vara motiverade att 

prestera bra på arbetet ännu om två år ifall de fick en finansiell, respektive icke-

finansiell belöning var 4,47 och 4,57. Båda ligger nära 4 vilket tidigare i avhandlingen 

definierades som neutral till påståendet. Ändå kan man se ett något högre värde för 

medeltalet angående svarspersonernas inställning till icke-finansiella incitament. 

Hypotes 1 (a) kan inte bekräftas p.g.a. de neutrala värdena i den här delen av 

undersökningen. Ur undersökningen framgick hur viktiga finansiella belöningar är för 

de anställda. Medeltalet 5,31 bekräftar hypotes 1 (b) om huruvida arbetstagare tror att 

finansiella belöningar är viktiga för att de skall vara motiverade att prestera bra på 

arbetet. Medeltalet (5,03) i t-testet för påståendet att icke-finansiella belöningar endast 

motiverar svarspersonen efter att hens finansiella behov är mötta bekräftar den tidigare 

uppgjorda modellen med Maslows behovshierarki och Herzbergs två-faktor teori. Då 

man försöker motivera arbetstagarna med finansiella incitament försvinner de 

anställdas glädje av pengarna då de använt dem. Alltså är de anställdas motivation 

kopplad till hur länge pengarna räcker. Hypotes 2 kan alltså bekräftas.  

 

Genom att beakta Herzbergs två-faktor teori kan man se att det inte räcker med att 

möta ett behov i taget. Enligt Buhler (2003) påverkar både hygienfaktorerna och 

motivationsfaktorerna på hur tillfredsställd eller missnöjd en anställd är på jobbet. De 

två nedersta nivåerna i behovshierarkin kan alltså inte skapa tillfredsställelse för 

arbetstagare fastän de är mötta. Med hjälp av de icke-finansiella belöningarna kan 

arbetstagarnas motivation hålla på längre sikt. Dessa incitament möter arbetstagarens 

behov i de övre nivåerna så som behov av trygghet, behov av kärlek och gemenskap 

samt behov av självkänsla. Svarspersonerna för webbenkäten ombads även att ange hur 
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länge de arbetat i organisationen där de arbetar för tillfället. De två största gruppen av 

svarspersoner tillhörde grupperna 0-2 år eller 12+ år. Dessa två extrema grupper 

antyder på att det finns anställda som ofta byter arbetsplats, och anställda som 

värdesätter ett långt arbetsförhållande.  

 

En arbetstagare som har möjligheten att ha flexibla arbetstider kan spendera mer tid 

med sin familj och vänner vilket hjälper individen att möta behovet av kärlek och 

gemenskap. Behovet av självkänsla uppstår när en persons behov av kärlek och 

gemenskap är mött och inte längre ger personen motivation. Som diskuterades i 

referensramen är det viktigt att komma ihåg att behovet av självförverkligande aldrig 

uppnås till den del att behovet skulle upphöra. 

5.3 Individuella och kollektiva belöningar 

Hypoteserna 3 och 4 gällde individuella och kollektiva belöningar. Ett samband mellan 

kollektiva belöningar och den tredje nivån i Maslows behovshierarki kan dras. Då man 

belönas kollektivt på arbetet kan det hjälpa arbetstagaren att känna sig som en del av 

organisationen och som en del av en gemenskap. Den översta nivån relaterar till en 

persons behov av självförverkligande och blir den primära motivatorn då de fyra 

tidigare behoven är mötta. I den översta nivån lämpar sig individuella belöningssystem 

för att för arbetstagaren ska kunna sticka ut från mängden. Ur undersökningens 

resultat framgick det att hypotes 3 (a) kan bekräftas. Medeltalet i t-testet för påståendet 

om att svarspersonen motiveras mer på arbetet då hens individuella prestationer 

belönades var högre än för påståendet om att kollektiva belöningar motiverade mer. 

Det fanns en signifikant skillnad i medeltalen.  

 

Sambandet mellan svarspersonens vilja att prestera så bra som möjligt på arbetet och 

hens inställning till individuella respektive kollektiva belöningar testades med Pearsons 

korrelationsmatris. Vid testet mellan arbetstagarens prestationsvilja och inställning till 

individuella belöningar fanns det ett svagt linjärt positivt. Detta samband innebär att 

ett högt nummer på det ena påståendet korrelerar med ett högt nummer på det andra 

påståendet. Individuella belöningar och högpresterande arbetstagare hänger alltså 

ihop. Korrelationskoefficienten förklarar eller bevisar dock inget klausulsamband, d.v.s. 

ifall variablerna påverkar varandra.  
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Hypotes 4 (b) testade samma sak fastän bakvänt. Ett negativt linjärt samband skulle 

bekräfta hypotesen då låga värden på prestationsnivån skulle korrelera med höga 

värden på attraktionen till kollektiva belöningar där alla får samma belöning oavsett 

arbetsinsats och resultat. Vid analysen av svaren på frågan ”jag gör alltid mitt bästa på 

arbetet” och ”jag motiveras mer då jag och mina kollegor tillsammans belönas för våra 

prestationer på arbetsplatsen” framkom ett nästan lika starkt positivt linjärt samband 

mellan variablerna. Vid analysen mellan den senare nämnda variabeln och 

påståendet ”jag strävar alltid efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” framkom ett 

negativt linjärt samband. Dock var p > 0,05 i testet vilket betyder att resultaten inte är 

statistiskt signifikant och kan bero på slumpen. Detta gör att hypotes 4 (b) förkastas 

med beaktande av den empiriska undersökningens resultat.   

 

Hypotes 4 (a) konstaterade att kollektiva belöningar framkallar laganda och motivation 

för att företaget skall föra bra resultat till skillnad från den enskilda individen. Ur den 

empiriska undersökningens resultat kan man se att medeltalet för påståendet var 5,28 

vilket tyder på en positiv attityd till detta. På basen av t-testet för medeltalet av 

påståendet kan hypotes 4 (a) bekräftas. Undersökningen visar alltså att det inte endast 

är arbetsgivarna som tror att kollektiva belöningar höjer lagandan och 

motivationsnivån bland arbetstagarna.  

5.4 Resultatens tillförlitlighet 

Det är viktigt att avhandlingens resultat är tillförlitliga. Speciellt vid kvantitativa studier 

måste forskaren vara extra noggrann med att förhandsarbetet, datainsamlingen och 

dataanalysen är gjorda på rätt sätt för att undersökningen ska kunna bekräfta eller 

förkasta hypoteserna. Undersökningens validitet påverkas av hur väl forskaren valt 

relevant material att undersöka.  

För att försäkra att undersökningens reliabilitet och validitet är tillräckligt goda gjordes 

ett noggrant förhandsarbete med den teoretiska referensramen och skapandet av 

intervjuguiden och webbenkäten. Intervjuerna gjordes före skapandet av webbenkäten 

för att kontrollera att det som undersöktes i enkäterna var relevant för undersökningen. 

Enkätfrågorna testades på några personer innan den skickades ut till alla svarspersoner 

för att minimera missförstånd och misstolkningar av frågorna. Enkätfrågorna följer den 

vetenskapligt testade 7-stegsskalan. En genomgång av liknande magisteravhandlingar 
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och enkätundersökningar gjordes för att försäkra att undersökningens resultat är 

valida.  

Det finns dock några begränsningar som måste tas i beaktande. Då svarspersonerna 

fyllde i enkäten måste man anta att de svar som uppges stämmer överens med 

svarspersonens verklighet. Det är omöjligt att mäta ifall t.ex. en person som indikerat 

höga siffror på påståendet ”jag gör alltid mitt bästa på arbetet” och ”jag strävar alltid 

efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål” verkligen är en högpresterande 

arbetstagare eftersom att vi inte har instrument som mäter detta genom enkätstudier. 

Vi kan heller inte veta orsakerna till varför en svarsperson indikerat låga värden på det 

senare påståendet. En låg siffra betyder automatiskt inte att personen ifråga är 

ineffektiv, utan kan bero på bl.a. att arbetsgivaren inte kommunicerar sina mål 

tillräckligt tydligt.  

Man måste även beakta att fastän undersökningen tillämpat ett slumpmässigt urval har 

alla i populationen inte haft samma möjlighet att delta i undersökningen. Eftersom att 

SEFE skickade ut förfrågningen elektroniskt till dess medlemmar som uppfyllde 

kriterierna finns det en chans att t.ex. medlemmarnas e-post adresser inte är 

uppdaterade. Detta leder automatiskt till att svarsprocenten för undersökningen 

minskar. 

Vissa personer som svarat på enkäten skickade även återkoppling angående hur en 

fråga i frågeformuläret kunde misstolkas. Påstående nummer 6 ”Jag kan tänka mig att 

prestera utöver det vanliga på arbetet (t.ex. jobba övertid, ta hem arbetet) om jag 

belönas för detta”. Respondenten argumenterade för att frågan inte ger respondenten 

en chans att indikera ifall hen kan tänka sig att prestera utöver det vanliga på arbetet 

ifall hen inte belönas för detta. Eftersom respondenten alltid vill prestera bra oavsett 

belöning eller inte skulle hen svara 7 på frågan. Detta skulle antagligen leda till att 

svaret skulle tolkas som att respondenten endast skulle kunna tänka sig att prestera 

utöver det vanliga ifall hen blev belönad för detta. Detta skulle skapa felaktiga 

slutsatser.  Fastän mycket arbete gjordes för att försöka skapa en tydlig och opartiskt 

enkät uppstod detta fel. Därför valde jag bort frågan och exkluderade den från 

undersökningens resultat helt och hållet.  

Då dessa aspekter tas i beaktande är forskningens resultat tillförlitligt.  
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5.4.1 Diskussion angående de använda teorierna 

Teorierna som används i avhandlingen är aktuella då de kan användas för att förklara 

hur motivation och olika behov hänger samman. Maslows behovshierarki utgår ifrån 

att alla individers behov följer pyramiden i den ordning som framstår i figur 2. Man kan 

dock inte dra alla människor och företag under samma kam då alla har sina egna 

drivkrafter och mål. Trots att Maslow presenterade modellen år 1943 är den ännu lika 

viktig idag då man försöker undersöka sambandet mellan motivation och företags 

belöningssystem. Man måste dock ifrågasätta ifall teorin om att ett behov automatiskt 

utesluter ett annat fortfarande gäller i dagens samhälle. Dessutom strider Maslows och 

Herzbergs teorier mot varandra då Maslows teori påstår att ett behov högre upp i 

hierarkin inte kan finnas om inte de undre behoven redan är mötta, samt att ett behov 

längre ner i teorin inte längre existerar då det en gång blivit mött. Herzbergs två-faktor 

teori menar att de nedersta nivåerna i behovshierarkin påverkas av hygienfaktorer och 

de övre av motivationsfaktorer. Hygienfaktorer och motivationsfaktorer är inte 

beroende av varandra. Detta betyder att hygienfaktorerna inte måste mötas innan 

motivatorerna kan börja motivera de anställda. Herzbergs två-faktor teori erbjuder 

alltså en mer realistisk syn på människans behov än Maslows behovshierarki.  

 

Ett annat problem med teorierna som använts i avhandlingen är eftersom att båda är 

baserade på tanken att då det översta behovet i hierarkin är uppnått så är en människas 

liv komplett – inget annat kan motivera personen att sträva vidare då alla behov är 

mötta. Då Maslows behovshierarki inte grundar sig på någon empirisk forskning är det 

lätt att ifrågasätta teorin. Det finns t.ex. inget bevis att en människa någonsin har 

tillfredsställt behovet av självförverkligande. Behoven längre ner i hierarkin är mer 

självklara medan behoven blir mer okonkreta ju högre upp man kommer i hierarkin. 

Idén beaktar inte att olika individer har olika mål och vill olika saker i livet. Alla strävar 

inte efter att bli bäst på någonting. Dock ger teorin en bra grund då man vill undersöka 

vilka faktorer som kan motivera människan.  

 

Herzbergs två-faktor teori erbjuder en mer realistisk syn på människans behov då den 

påstår att olika nivåer av behov kan existera samtidigt. Herzbergs idé att missnöje och 

tillfredställelse finns på olika skalor och inte hänger ihop gäller kanske inte längre idag. 

Dessutom beaktar inte teorin personlighetsskillnader mellan olika individer precis så 

som Maslows behovshierarki. Herzbergs två-faktor teori kan dock backas upp med mer 

forskning än Maslows behovshierarki. Eftersom att Herzbergs teori är baserad på 
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Maslows behovshierarki kan man konstatera att det även finns bevis för teorin. Båda 

teorierna är hållbara så länge som man kommer ihåg deras begränsningar. Teorierna 

erbjuder många idéer som idag fortfarande är giltiga. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning och internationell tillämpning 

Denna avhandling undersökte sambandet mellan olika typers belöningssystem och 

arbetstagarnas motivation med hjälp av webbenkäter. För att få en djupare helhetsbild 

av vilken typ av belöningssystem som fungerar i vilken typ av organisation skulle 

fortsatt forskning behöva undersöka även arbetsgivarnas syn på vad som motiverar de 

anställda. Olika typer av organisationer borde undersökas på casenivå var alla anställda 

tar del i undersökningen oavsett deras position. Organisationens finansiella resultat 

borde tas i beaktan för att skapa jämförbara resultat. Då den här typen av undersökning 

görs på ett större antal organisationer kunde detta ge en klarare bild av vad som 

egentligen motiverar de anställda och vilken typ av belöningssystem som i verkligheten 

är lönsamma för organisationen.  

Det skulle även vara intressant att undersöka de olika belöningssystemens effekt och 

tillämpning i olika typer av samhällen, t.ex. kollektivistiska eller individualistiska, där 

människor värdesätter olika saker.  

Eftersom att belöningssystem används globalt finns det även utrymme för forskning 

angående typer av belöningssystem i internationella koncerner och hur ett gemensamt 

globalt belöningssystem eventuellt fungerar i praktiken. Fungerar systemet bättre på 

internationell nivå då det eventuellt skulle skapa en större gemenskap mellan de olika 

länderna eller är det mera lönsamt att hålla sig på lokal nivå då det lättare går att 

tillämpa systemet enligt t.ex. landets skattebestämmelser? 
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5.6 Slutsatser 

Avhandlingens syfte var att undersöka hur olika belöningssystem påverkar 

arbetstagares motivation att prestera bra på arbetet och uppnå förtagets mål. För att 

fokusera på detta syfte skapades följande forskningsfrågor: 

 1.) Hur inverkar finansiella belöningar respektive icke-finansiella belöningar på de 

anställdas motivation att prestera bra på arbetet uppnå företagets mål? 

 
 2.) Hur inverkar individuella respektive kollektiva belöningar på de anställdas 

motivation att prestera bra på arbetet och uppnå företagets mål? 

 

För att svara på forskningsfrågorna gjordes en hypotetiskt deduktiv undersökning via 

webbenkäter. Detta har avhandlingen gjort enligt forksningsplanen. I undersökningen 

population ingick personer som är medlemmar i SEFE eller som arbetade vid ett av 

företagen där förhandsintervjuerna gjordes som har svenska som modersmål. 

Populationen var totalt 1000 personer varav 304 svarade på enkäten. 

Undersökningen har kunnat bekräfta fem av sju hypoteser om huruvida en viss typ av 

belöningssystem inverkar på den enskilda arbetstagarens motivation att prestera bra på 

arbetet och uppnå arbetsgivarens uppsatta mål. Undersökningens resultat visar att 

arbetstagarna tror att finansiella belöningar är viktigare än icke-finansiella belöningar 

för att de ska vara motiverade att prestera bra på arbetet. Ingetdera belöningssystem 

motiverar arbetstagarna på lång sikt vilket gör att avhandlingens hypotes om att icke-

finansiella belöningar motiverar arbetstagaren på längre sikt förkastas. Ändå är 

svarspersonerna positivt inställda till icke-finansiella belöningar då deras finansiella 

behov är mötta. Ifall en arbetsgivare ser till att arbetstagarens finansiella behov är 

mötta med hjälp av t.ex. den vanliga lönen kan icke-finansiella belöningar bidra till en 

högre motivationsnivå än ifall endast finansiella belöningar används.  

Undersökningen har även visat att både individuella och kollektiva belöningar 

motiverar arbetstagarna. Kollektiva belöningar skapar en bra laganda och gör att 

arbetstagarna är motiverade att prestera bra även i framtiden. Individuella belöningar 

motiverar också arbetstagare men kan leda till att arbetstagaren sätter mer fokus på att 

föra fram sina egna prestationer än att uppnå arbetsgivarens mål. Det är viktigt att 

komma ihåg att behovet av självförverkligande från Maslows behovshierarki inte kan 

uppfyllas till den punkt att behovet inte längre finns kvar. Därför är det viktigt att 
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behovet av kärlek och gemenskap är mött så ofta som möjligt, t.ex. genom kollektiva 

belöningar. 

Individuella belöningar attraherar högpresterande arbetstagare. Dock kan 

undersökningen inte bevisa att kollektiva belöningar attraherar ineffektiva 

arbetstagare. Den på förhand härledda hypotesen förkastas med beaktande av 

undersökningens resultat. Detta bekräftar att det finns en legitim orsak för företag att 

använda sig av någon typ av kollektiv belöning. Fastän belöningen oftast har etablerats 

som någon typ av symbol för att sträva efter att uppnå arbetsgivarens mål kan vi nu se 

att kollektiva belöningssystem verkligen skapar bra laganda och motivation bland 

arbetstagare även i framtiden. Då undersökningen inte kan bevisa att kollektiva 

belöningar attraherar ineffektiva arbetstagare finns det en chans att även 

högpresterande arbetstagare känner sig motiverade då denne belönas tillsammans med 

sina kollegor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

KÄLLFÖRTECKNING 

Beer, M. & Cannon, M (2004) Promise and peril in implementing pay-for 

performance. Human Resource Management, 43(1): 3-48. 

Blasi, J., Kruse, D., Sesil, J. & Kroumova, M. (2003) An asessment of employee 

ownership in the United States with implications for the EU. International Journal 

of Human Resource Management, 14:893-919. 

Bryman, A. & Bell, E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Oxford: 

Oxford University Press. 

Buhler, P. (2003) Managing in the new millennium. Supervision, 64(12):20-22. 

Campbell, D., Campbell, K. & Chia, H. (1998) Merit pay, performance appraisal, 

and individual motivation: an analysis and alternative. Human Resource 

Management, 37(2): 131-146. 

Darling, K., Arm, J. & Gatlin, R. (1997) How to effectively reward employees. 

Industrial Management, July/August: 1-4.  

Deming, W. (1986) Out of the crisis. Cambridge, MA: Center of Advanced 

Engineering Study, MIT.  

Dinibutun, S. (2012) Work motivation theoretical framework. GSTF Business 

Review (GBR), 1: 133-139.  

Fay, C. & Thompson, M. (2001) Contextual determinants of reward systems’ 

success: an exploratory study. Human Resource Management, 30 (3): 213-226.  

Forskningsetiska delegationen (2012) God vetenskaplig praxis och 

handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Tillgänglig via 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Besökt senast 9.6.2015. 

Gerhart, B., Rynes, S. & Fulmer, I. (2009) Pay and Performance: Individuals, 

Groups, and Executives. Academy of Management Annals, 3: 251-315.  

Giles, T. (2004) Non-Monetary Rewards – As part of the remuneration 

equation. New Zealand Management, 51 (9): 46-47.  

Graesser, A., Cai, Z., Louwerse, M. & Daniel, F. (2006) Question understanding 

aid (QUAID). A web facility that tests question comprehensibility. Public Opinion 

Quarterly 70:3-22. 

HayGroup. (2002) Managing performance: Achieving outstanding performance 

through a ”culture of dialogue”. Working paper.  

Heneman, R. & Werner, J. (2000) Merit pay: Linking pay to performance in a 

changing world (2nd ed.) Charlotte, NC: Information Age Publishing.  



 

 

62 

Hitt, M. (2005) Management theory and research: Potential contribution to 

public policy and public organizations. Academy of Management Journal, 48: 963-

966.  

Intervjuer med personer i chefspositioner (3 st). (2015). Intervju 1 gjordes per 

telefon den 17.3.2015. Intervju 2-3 gjordes den 20.3.2015 i Esbo.  

Kessler, I, & Purcell, J. (1992) Performance related pay: objectuves and 

application. Human Resource Management Journal, 2 (3): 16-33. 

Kohn, A. (1993) Why incentive plans cannot work. Harvard Business Review, 

September/October: 54-63.  

Konrad, A. & Pfeffer, J. (1990) Do you get what you deserve? Factors affecting 

the relationship between productivity and pay. Administrative Science Quarterly, 

35: 258-285.  

Kruse, D. (1993) Profit sharing: Does it make a difference? Kalamazoo, MI: 

Upjohn Institute of Employment Research.  

Lanchance, J. (2000) International Symposium of the International Personnel 

Management Association. Public Personnel Management, 29: 305-313.  

Latham, G., Almost, J., Mann, S. & Moore, C. (2005) New developments in 

performance management. Organizational Dynamics, 34 (1): 77-87.  

Lazear, E. (2000) Performance pay and productivity. American Economic 

Review, 90: 1346-1361.  

Lenzner, T. (2012) Effects on survey question comprehensibility on response 

quality. Field of Methods 2012:24. 

Lenzner, T., Kaczmirek, L. & Lenzner, A. (2010) Cognitive burden of survey 

questions and response times: A psycholinguistic experiment. Applied Cognitive 

Psychology 24:1003-20.  

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985) Naturalistic Inquiry. California: Sage.  

Llewellyn, S., Eden, R. and Lay, C. (1999). Financial and professional incentives 

in health care. Comparing the UK and Canadian experiences. The International 

Journal of Public Sector Management, 12: 6-16. 

Locke, E., Feren, D., McCaleb, V., Shaw, K. & Denny, A. (1980) The relative 

effectiveness of four methods of motivating employee performance. In Duncan, K., 

Gruenberg, M. & Wallis, D. (Eds.), Changes in working life (363-388). New York, 

Wiley.  

Lord, R. (2002) Traditional motivation theories and older engineers. 

Engineering Management Journal, 14: 3-7. 



 

 

63 

Lundén, B. (1995). Vinstdelning – Dela vinsten med de anställda, Björn Lundén 

Information AB.  

Mathauer, I. and Imhoff, I. (2006). Health worker motivation in Africa: the role 

of non-financial incentives and human resource management tools. Human 

Resources for Health: 1-17. 

Milkovich, G. & Newman, J. (2008) Compensation. New York: McGraw-

Hill/Irwin.  

Nordström, A. (2012) Kandidatavhandling: Belöningssystemens effekt på 

motivation: En undersökning av sambandet mellan belöningssystem inom företag 

och de anställdas motivation. Svenska Handelshögskolan, Helsingfors.  

Oleson, M. (2004) Exploring the relationship between money attitudes and 

Maslow’s hierarchy of needs. International Journal of Consumer Studies, 28 (1): 

83-92.  

Palm, A. (2000). Affärsstödjande lönebildning, Ekerlids förlag, Stockholm.  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2009). Organizational Behavior. 13th ed. 

Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, NJ. 

Sadri, G. & Bowen, R. (2011) Meeting EMPLOYEE requirements: Maslow’s 

Hierarchy of needs is still reliable guide to motivating staff. Industrial Engineer: IE, 

43 (10):44-48.  

Schaeffer, N. & Presser, S. (2003) The science of asking questions. Annual 

Review of Sociology.  

Simms, J. (2007) Beyond the Fringe. People Management, 13 (7): 14-15.  

Skudiene, V. & Auruskeviciene, V. (2012) The contribution of corporate social 

responsibility to internal employee motivation. Baltic Journal of Management, 7 

(1): 49-67.  

Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and 

Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, California.  

Trochim, W. (2006) The Research Methods Knowledge Base. Tillgänglig på: 

http://www.socialresearchmethods.net/kb. Besökt senast 8.2.2015.  

Weitzman, M. & Kruse, D. (1990) Profit sharing and productivity. In A.S. 

Blinder. Paying for productivity. (95-140). Washington, DC: Brookings Institution.  

Woodruffe, C. (2006). Employee engagement – the real secret of winning a 

crucial edge over your rivals. Motivation: 28-29. 



 

 

64 

Zani, R., Rahim, N., Junos, D., Samanol, S., Ahmad, S., Merican, D., Saad, S. & 

Ahmad, I. (2011) Comparing the impact of financial and non-financial rewards 

towards organizational motivation. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business, 3 (4): 328-334.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

 

Allmäna frågor 

1. Namn 

2. Befattning inom företaget 

3. Hur länge har du jobbat på företaget? 

4. Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

 

Frågor om belöningssystem 

5. Vilken typ av belöningssystem använder ni på företaget? 

6. Vilka personer inom företaget omfattas av belöningssystemet? 

7. Hur ofta delar företaget ut belöningar? 

8. Vem sätter upp målen/kraven för att belöningar ska delas ut? 

9. Vilken typ av mål belönas? 

 

Frågor om sambandet mellan belöningssystem och motivation 

10. Hur viktigt anser du att det är för de ansällda att få belöningar? 

11. Upplevs individuella eller kolletkiva belöningar mer motiverande för att uppnå 

företagets mål? 

12. Upplevs finansiella eller icke-finansiella belöningar mer motiverande för att uppnå 

företagets mål? 

13. Tycker du att ert valda belöningssystem leder till ökad motivation i det dagliga 

arbetet? 

14. Anser du att ert belöningssystem motiverar de anställda att prestera utöver det 

vanliga (t.ex. jobba övertid, ta hem arbetet etc.?) 

15. Upplevs ert belöningssystem som rättvist av de anställda.  
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BILAGA 2 - WEBBENKÄT 

Enkät 
Belöningssystem och motivation 
 
Hej, 
Jag heter Alexandra Malm och studerar vid Institutionen för Företagsledning och 
Organisation vid Svenska Handelshögskolan. I min avhandling undersöker jag 
sambandet mellan olika belöningssystems effekt på arbetstagares motivation att 
prestera bra på arbetet. Genom att fylla i den här enkäten deltar du i min 
undersökning. Det tar högst tio minuter att fylla i enkäten.  
 
Alla som deltar i undersökningen förblir anonyma och det går inte att identifiera 
enskilda svar. Undersökningens resultat kommer att ge värdefull information om hur 
olika belöningssystem inverkar på arbetstagarnas motivation att prestera bra på 
arbetet.  
 
Det är frivilligt att svara på enkäten men varje svar ger värdefull information till 
undersökningen. Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att 
kontakta mig. Tack på förhand för din hjälp. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Alexandra Malm 
alexandra.malm@student.hanken.fi    
 

1. Hur länge har du arbetat för organisationen där du arbetar nu? [Val] 
-‐ 0-2 år 
-‐ 3-5 år 
-‐ 6-8 år 
-‐ 9-11 år 
-‐ 12+ år 

 
Indikera hur mycket du håller med följande påståenden. (1= Håller inte alls med, 
7=Håller absolut med) [skala] 
 
2. Jag är nöjd med min arbetsplats.  

1      2      3      4      5      6      7    
 

3. Jag gör alltid mitt bästa på arbetet. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

4. Jag strävar alltid efter att uppnå arbetsgivarens uppsatta mål. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

5. Jag respekterar min arbetsgivare.  
1      2      3      4      5      6      7    
 

6. Jag kan tänka mig att prestera utöver det vanliga på arbetet (t.ex. jobba övertid, 
ta hem arbetet) om jag belönas för detta. 
1      2      3      4      5      6      7    
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Finansiella belöningar kan vara vilken som helst form av direkta monetära 

belöningar, så som ersättningar, löneförhöjningar och bonusar (Llewellyn, Eden 

& Lay, 1999).  

 
7. Finansiella belöningar utöver min vanliga lön är viktiga för att jag ska vara 

motiverad att prestera bra på arbetet. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

8. Om jag får en finansiell belöning idag kommer jag att vara motiverad att 
prestera bra på arbetet även om två år.  
1      2      3      4      5      6      7    
 
 

  Icke-finansiella incitament är belöningar som inte involverar några 

monetära transaktioner. Exempel på icke-finansiella belöningar är: befordran, 

beröm, känsla av att tillit och möjligheten att umgås med seniorer i 

organisationen Woodruffe (2006). 

 
9. Jag motiveras av icke-finansiella belöningar på arbetet.  

1      2      3      4      5      6      7    
 

10. Om jag får en icke-finansiell belöning idag kommer jag att vara motiverad att 
prestera bra på arbetet även om två år. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

11. En icke-finansiell belöning från arbetsgivaren motiverar mig endast ifall mina 
finansiella behov är mötta. 
1      2      3      4      5      6      7    
 
 
Vid individuella belöningar är det den enskilda individens resultat som 
värderas och belöningen ges endast till personen som uppnått resultatet (Palm 
2000).   
 

12. Jag motiveras mer då mina individuella prestationer belönas på arbetet. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

13. Individuella belöningar är mer rättvisa än kollektiva belöningar eftersom alla 
måste arbeta för belöningen. 
1      2      3      4      5      6      7    
 
Kollektiva belöningar hör till ett belöningssystem där alla arbetstagare får 
en likvärdig ersättning för sina arbetsprestationer oavsett den individuella 
insatsen (Lundén 1995).   
 

14. Kollektiva belöningar är mer rättvisa än individuella belöningar då alla som 
arbetat i samma team får samma belöning. 
1      2      3      4      5      6      7    
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15. Jag motiveras mer då jag och mina kollegor tillsammans belönas för våra 
prestationer på arbetsplatsen. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

16. Då jag och mina kollegor uppnår ett gemensamt mål och blir belönade för det 
skapar det bra laganda och alla är lika motiverade att prestera lika bra även i 
framtiden. 
1      2      3      4      5      6      7    
 

17. Kön [Val] 
(Man/Kvinna) 
 

18. Födelseår (t.ex. 1988) [Textfält] 
 

19. Till vilken yrkesgrupp hör du? [Val/dropdownlista] 
-‐ Chefer och högre tjänstemän 
-‐ Specialister 
-‐ Experter 
-‐ Kontorspersonal och personal i kundservice 
-‐ Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 
-‐ Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 
-‐ Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 
-‐ Process- och transportarbetare 
-‐ Militär 
-‐ Övriga arbetstagare 

 
De olika yrkesgrupperna enligt statistikcentralens indelning 
(http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2001/index_sv.html) 

 
20. Vilken är din socioekonomiska ställning? [Val/dropdownlista] 

-‐ Företagare 
-‐ Högre tjänsteman 
-‐ Lägre tjänsteman 
-‐ Arbetare 
-‐ Studerande 
-‐ Pensionär 
-‐ Övrig 

 
De olika socioekonomiska grupperna enligt statistikcentralens indelning 
(http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2001/index_sv.html) 

 
 
Tack för ditt svar! 
 

 


