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Sammandrag:
Avhandlingens syfte är att kartlägga hur belöningar och kompensationer utnyttjas
inom små finska familjeföretag.
Belöningar inom små familjeföretag är ett närapå helt outforskat område, vilket
betyder att jag har varit tvungen att använda mig av Sharmas (2004) modell där jag
kombinerat organisationsteorier med familjesystemsteorier för att konstruera teorier
om familjeföretag.
Jag valde att koncentrera mig på tre olika faktorer inom referensramen: belöningar,
motivationsteorier samt skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Med
hjälp av dessa faktorer så lade jag upp en kartläggning som demonstrerar på vilket sätt
jag antog att belöningar används inom små finska familjeföretag.
Eftersom detta forskningsområde är endast i sin startgrop så valde jag att utföra min
forskning kvalitativt genom att intervjua 12 stycken familjeföretagare inom olika
branscher samt använda mig av grundad teori. Detta var på grund av att på det här
viset fick jag en bättre förståelse för hur och varför företagare belönar sina anställda i
familjeföretag istället för att endast förstå hur, vilket en kvantitativ studie närmast
skulle ha svarat på. Forskningens resultat visade att det var helt möjligt att konstruera
en preliminär teori om hur belöningar används inom små familjeföretag på basen av
den existerande litteraturen.
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1. Introduktion
I början av år 2010 fanns det 320 682 registrerade företag i Finland och av
dessa 320 682 företag var 99.1 % småföretag, det vill säga <50 anställda
(Statistik Centralen, 2010).
Exakt hur många av dessa företag som är familjeföretag beror på vilken
definition av familjeföretag som man använder. Forskare är inte överens om vad
det är som definierar ett familjeföretag, till exempel om det är familjens
engagemang eller ägarskap i företaget som är avgörande faktorer, vilket lett till
att det inte existerar någon enhällig definition (Sharma, 2004; Duh;Belak;&
Milfelner, 2010). Det som de flesta forskare däremot är överens om är
familjeföretagens betydelse. 1991 skrev McClendon R. & Kadis L. (1991) att
familjeföretagen i USA fungerade som landets ryggrad och hänvisade bland
annat till att 35 % av Fortune 500 företagen var familjeföretag. Motsvarande
statistik hittar man även för Finland, där 20 % av Finlands Top 500 företag är
familjeföretag (Perheyritysten Liitto, 2009). Enligt Beehr et al.(1997) så har
man uppskattat att familjeföretagen täcker mellan 42-95 % av den totala
mängden företag i USA, medan Carlson Upton & Seaman (2006) skrev i sin
artikel att 60 % av USA:s arbetskraft är anställda av familjeföretag. I Finland är
det uppskattat att 80 % av alla finska företag är familjeföretag och att dessa
företag sysselsätter 42 % av arbetskraften inom företagssektorn (Perheyritysten
Liitto, 2009).
Under de två senaste decennierna så verkar familjeföretagens betydelse för
ekonomin ha framgått från studier och rapporter i ämnet. Trots det här så har
största delen forskare verkat vara oberörda. Klein & Kellermanns (2008) skrev i
sin artikel att fastän familjeföretag dominerar den ekonomiska aktiviteten runt
om i världen, så har den traditionella forskningen inom företagsledning inte
inkluderat familjeföretag i någon stor utsträckning (Klein & Kellermanns,
2008). Duh et al. (2010) lyfter fram att intresset för familjeföretag har ökat
under 2000-talet, men att forskningen som utförts inom detta område ofta har
varit bristfällig när det gäller forskningssättet(Duh;Belak;& Milfelner, 2010).
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Denna studie kommer att identifiera belönings- och kompensationssystem inom
små familjeföretag, vilket är ett närapå helt oberört forskningsområde.
Det finns artiklar som behandlar belönings- och kompensationssystem inom
familjeföretag, men nästan samtliga artiklar har endast koncentrerat sig på
enskilda faktorer som inverkar på helheten. Till exempel; agentteorin har varit i
centrum i många artiklar (Schulze et al., 2001; Schulze;Lubatkin;& Dino, 2003;
Sharma, 2004; Chrisman et al., 2007). Ett annat område som forskare har
koncentrerat sig på är hur verkställande direktörer skall belönas inom
familjeföretag. Forskning inom det området är dock inte och stöder min
forskning, eftersom ägaren är oftast även Chefen inom små familjeföretag.
Det har visat sig att fastän alla byggstenar existerat för att bygga upp en teori för
hur belöningar och kompensationer fungerar i familjeföretag, så har forskare i
stort sätt översett detta område. Om man sedan ännu avkortar området till
belöningar och kompensationer inom små familjeföretag, så upptäcker man
snabbt att detta är ett närapå helt outforskat område.

1.1 Problemområde
Familjeföretag är unika i jämförelse med andra företag, eftersom familjen och
företaget kan vara väldigt sammankopplade. På grund av detta så spelar känslor
en stor roll inom familjeföretag. Detta betyder att fastän belöningar är i högsta
grad ett utforskat område, så är resultaten inte överförbara till familjeföretag.
Det finns även ett stort antal artiklar gällande belöningar inom små företag,
men även här är resultaten inte överförbara. Av någon orsak så har detta
område lämnats oberört av forskare som koncentrerat sig på familjeföretag,
vilket ger en god chans att göra en betydande kontribution.
Sirmon & Hitt (2003) hänvisar att familjeföretag skiljer sig från ickefamiljeföretag genom att de besitter en bladning av resurser som ickefamiljeföretag saknar. Dessa fem resurser är: Humankapital, Socialkapital,
tålmodighet, överlevnadskapital och ledningsstruktur samt kostnadskapital.
Alla dessa fem faktorer gör ett familjeföretag till vad det är samt gör att det
skiljer sig från icke-familjeföretag som inte besitter dessa kapital. Denna
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blandning av faktorer gör att företagen formas på ett annat sätt än ickefamiljeföretag. Humankapitalet, till exempel, byggs upp på ett speciellt sätt
inom

familjeföretag

eftersom

de

fyra

andra

faktorerna

inverkar

på

humankapitalet. Med andra ord påverkas familjeföretagens humankapital av
bland annat familjens sociala kapital samt företagets eftersträvan att överleva.
(Sirmon & Hitt, 2003)
Vallejo (2008) kommer till den slutsatsen att det finns stora kulturella
skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Bland annat så finns
det stora skillnader i hur personalen behandlas och hur arbetsatmosfären
uppfattas. Personalen är mera lojal mot företaget i ett familjeföretag. (Vallejo,
2008) Duh;Belak; & Milfelner, (2010) är på samma spår. De kommer bland
annat till slutsatserna att familjeföretag visar större egenskaper av klankultur än
icke-familjeföretag samt att familjeföretag visar större omsorg mot personalen
(Duh;Belak;& Milfelner, 2010).
Som man kan se från studierna som är nämnda ovan så är många forskare, om
inte de flesta, överens om att det finns stora skillnader mellan familjeföretag och
icke-familjeföretag. Många forskare är även överens om att personalen
behandlas på ett speciellt sätt inom familjeföretag samt att personalen är mera
lojal inom familjeföretag. Pågrund av familjeföretagens särdrag är det viktigt att
känna till hur belöningarna fungerar där. Det här är ett område som saknar
tidigare forskning. Därför kommer studien att rikta sig in på området i fråga.

1.2 Syfte
Syftet med avhandlingen är att kartlägga hur belöningar och kompensationer
utnyttjas i små finska familjeföretag. Målet är att utreda på vilket sätt små
familjeföretag belönar sina anställda samt nå en djupare förståelse för deras
förfarande. För att bäst uppfylla syftet så kommer jag att använda mig av teorier
inom belöning, motivation samt litteratur kring skillnader mellan familjeföretag
och icke-familjeföretag. Jag kommer sedan att lägga upp en förutsägelse för hur
jag tror att belöningar används inom små finska familjeföretag och prova den
kvalitativt genom intervjuer med företagare inom små familjeföretag.
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Eftersom detta är ett forskningsområde i sin startgrop, så kommer jag även
utvärdera de existerande teorierna genom att se om det var möjligt att ställa upp
en förutsägelse som reflekterar verkligheten.

1.3 Avgränsningar
Denna forskning kommer att koncentrera sig på belöningar inom små
familjeföretag, vilket betyder att det finns ett stort antal faktorer som måste och
nödvändigtvis borde beaktas. Jag har valt att koncentrera mig på de faktorer
som jag anser att är viktigast, vilka är: teorier inom belöningar, motivations
teorier och skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag.
Företagskultur är även en faktor som måste tas i hänsyn. På grund av företagens
storlek så är det lätt att tänka sig att företagaren är i en så central roll att
företagskulturen kommer att variera väldigt kraftigt mellan företagen. Med
andra ord är det lättare att ställa upp antaganden om en stor grupp människor
än en mindre grupp människor, eftersom den enskilde individen har större
inflytande i mindre grupper.
Därför har jag bestämt mig för att se på familjeföretagens företagskultur som tre
olika kulturer: små oprofessionella familjeföretag, små familjeföretag och små
professionella familjeföretag.
Jag kommer endast att använda mig av agentteorin fastän stewardshipteorin
verkar vara ett lockande alternativ, när det gäller att analysera familjeföretag.
Detta beror främst på att det inte är möjligt att använda båda teorierna på
samma gång och jag anser själv att agentteorin är ett lämpligare verktyg, när det
gäller att analysera både familjemedlemmar och anställda i ett familjeföretag.

1.4 Definitioner
Det finns en hel del definitioner inom familjeföretagande som är centrala,
nedan kan man se på vilket sätt de skall tolkas i den här studien:
Agentförhållande – Agentförhållande är ett väldigt centralt ämne inom denna
avhandling.

Inom ett

agentförhållande

är det

en person,

huvudmannen, som delegerar arbetsuppgifter åt en annan;
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agenten. Problem kan uppstå eftersom huvudmannens och
agentens målsättningar inte behöver stämma överens och agenten
kan agera i sitt eget intresse istället för huvudmannens. (HighBeam
Research, 1999)
Nepotism

– Är till exempel när en familjemedlem favoriserar en annan
familjemedlem inom företaget. Kan vara när ägaren ger en
befordring till en familjemedlem istället för till en mera kvalificerad
icke-familjmedlem. (HighBeam Research, 1999)

Altruism

– Motsats till egoism. Kan till exempel vara när ägaren behandlar
de övriga familjemedlemmarna inom företaget mycket generöst.
Detta är ett fenomen som är både i gott och ont. (HighBeam
Research, 1999)

Marknadslön – Med marknadslön avses den lön som marknaden betalar en
anställd för det arbetet och den position som den besitter (Market
Pay, 2010).

1.5 Avhandlingens Struktur
Eftersom det finns en klar brist på litteratur gällande belöningar inom
familjeföretag, så kommer jag att bygga upp referensramen enligt Sharmas
(2004) modell.

Jag kommer med andra ord att använda mig av

organisationsteorier och familjesystemsteorier för att bygga upp en teori om
små familjeföretag. Rent konkret så betyder detta att jag kommer att gå igenom
teorier gällande belöningar samt presentera dem i tur ordning. Sedan kommer
jag att gå igenom motivationsteorier eftersom det är viktigt att förstå vilken
sorts inverkan belöningar har på en individ. Belöningar och motivationsteorier
kommer sedan att sammankopplas ur ett agentteoretiskt perspektiv där olika
belöningars inverkan på individens motivation kommer att diskuteras.
Efter detta kommer jag att gå igenom skillnader mellan familjeföretag och ickefamiljeföretag. Detta är ett naturligt nästa steg eftersom min studie behandlar
belöningar inom små familjeföretag. I detta kapitel kommer jag bland annat gå
igenom, från ett teoretiskt perspektiv, hur det är att vara anställd i
familjeföretag och vilken roll familjen har inom familjeföretag.
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Dessa delar kommer sedan att sammanslås för att skapa basen för min
förutsägelse över belöningar inom små familjeföretag.
Efter referensramen så kommer jag att tillägna kapitel 3 till metodologi delen av
arbetet. I detta kapitel förklarar jag närmare valda metoder samt motiverar
varför de passar denna studie.
I kapitel 4 kommer jag att presentera resultatet samt analysen från studien.
Eftersom jag valt att analysera data med hjälp av grundad teori så kommer även
kapitlet vara uppbyggt på det sättet att jag presenterar mina upptäckter genom
underrubriker samt mina slutsatser i form av en teori (gällande belöningar inom
små familjeföretag) i slutet av kapitlet. Efter detta följer en diskussion gällande
studien samt resultatet i kapitel 5.

Figur 1

Struktur

Denna bild illustrerar på vilket sätt de tre delarna bygger upp studien. Det som
inte illustreras med hjälp av bilden är på vilket sätt agentteorin kommer att
användas för att sedan sammankoppla de olika delar
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2. Referensram
Eftersom mitt specifika forskningsområde är nästan helt och hållet ett oberört
område så har jag valt att använda Sharmas (2004) modell för att bygga upp
den teoretiska basen för min avhandling. Enligt Sharma måste man kombinera
existerande organisationsteorier och teorier inom familjesystem för att
undersöka vilka av dessa som kan godkännas att gälla för familjeföretag och
vilka som bör filtreras bort. Slutresultatet blir på detta sätt en teori/teorier som
gäller specifikt för familjeföretag.
Jag kommer att koncentrera mig på tre olika faktorer: belöningar,
motivationsteorier och skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag.
Jag kommer sedan på basen av dessa tre faktorer ställa upp en teori för hur
belöningar används i små familjeföretag. Nedan i figur 2 illustreras på vilket sätt
detta kapitel kommer att byggas upp enligt Sharmas modell medan figur 3 visar
hur kapitlet är uppbyggt på ett mera konkret sätt.
Familj
Företags
Filter

Organisations
Teorier

Familjsystems
Teorier

Figur 2

Utveckling av teorier gällande Familjeföretag (Sharma, 2004)
2.2 Motivation
-Lägger grunden för hur
belöningar uppfattas av
personalen
- Sammankopplas med
kapitel 2.1 Belöningar
genom agentteorin

2.1 Belöningar
- Lägger grunden
för hur
Belöningar
används
Figur 3

Teorier om
Familjeföretag

(När de
två
systemen
fungerar
som ett)

Referensramens uppbyggnad

2.3 Familjeföretag
vs. Ickefamiljeföretag
-Ser på hur det är att
vara anställd i ett
familjeföretag

2.4 Belöningar inom Familjeföretag
- Sammankopplar Organisationsteorierna
(kapitel 2.1 och 2.2) och Familjesystems
teorier (kapitel 2.3)
- Förutsägelse över Belöningar inom Små
Familjeföretag
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2.1 Belöningar
Denna del kommer att behandla olika former av belöningar. Det finns ett
oerhört stort antal belöningsformer, vilket bidrar till att endast de mest centrala
belöningarna kommer att presenteras. Belöningsformerna kommer endast att
presenteras kort i denna del eftersom de kommer att analyseras närmare i slutet
av kapitel 2.2: Motivation.
Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till att det finns så många olika
belöningssystem inte endast beror på att företagen är olika och därför använder
sig av olika sorters belöningssystem, utan även på att det finns skillnader i
personalens preferenser Berger & Berger (2008) presenterar en studie, utförd
2006 av Maritz Inc., där 1003 fulltidsarbetare svarat på en enkät som granskat
vilka belöningar de föredrar. På basen av denna studie kunde de dela upp
personalen i sex stycken olika grupper: belöningssökare (22 %), föredrar
privatlivet (20 %), föredrar pengar (19 %), föredrar frihet (17 %), föredrar beröm
(16 %) och föredrar befordran (8 %). Som man enkelt kan se så behövs det flera
olika sorters belöningar för att alla dessa grupper skall känna sig motiverade
och rätt belönade. Dessutom är dessa grupper ganska jämnstora, vilket betyder
att om man endast använder sig av en sorts belöning, överser man en väldigt
stor del av personalens prefererade belöningssätt.
Figuren nedan visar hur kapitlet är uppbyggt. Det finns fem delar som kommer
att presenteras i tur ordning. Som man kan se från den så är några delar
sammankopplade.

Figur 4

Belöningarnas uppbyggnad
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2.1.1 Icke-monetära
Det finns en stor mängd litteratur som hävdar att icke-monetära belöningar
fungerar eller kan fungera effektivare än monetära belöningar. Det är viktigt att
komma ihåg dessa icke-monetära belöningar, eftersom det finns en del
belöningar som inte ens anses som belöningar av företagsledarna men som
uppskattas högt av personalen (Hein & Alonzo, 1998; Fehr & Falk, 2002; Berger
& Berger, 2008; Moniz, 2010). Det finns två olika sorters icke-monetära
belöningar: sådana belöningar som inte medför kostnader för företaget och
sådana som medför kostnader. De båda formerna kommer att presenteras i tur
ordningen.
2.1.1.1 Icke-monetära belöningar som är kostnadsfria
Detta kapitel kommer att presentera de vanligaste formerna av icke-monetära
belöningar som inte medför kostnader för företaget eller företagaren.
A. Beröm och utmärkelse är en av de vanligaste belöningarna i
den här kategorin. Denna sorts belöning kan man med säkerhet säga att de
flesta företag använder, eftersom det inte behöver vara chefen som berömmer
utan kan även vara en anställd arbetsledare, eller dylikt, som berömmer
personalen för en bra utförd prestation. Utmärkelser som till exempel: årets
försäljare, är ett mycket effektivt sätt att visa att arbetarens prestationer inte
gått obemärkta.
Beröm och utmärkelser är även ett mycket bra belöningssätt eftersom det kostar
ingenting att säga ett gott ord och förstör inte inre motivationen hos arbetaren,
vilket kommer att återkomma i kapitel 2.2 (Bruno & Jegen, 2001; Bénabou &
Tirole, 2003).
B. Avancemang inom företaget är även ett mycket effektivt sätt
att belöna någon och på samma gång visa åt arbetaren att du anser den vara en
bra arbetare och litar på dens kunskaper. Det är inte endast befordran som
ingår i denna typ av belöning, utan det kan även handla om att ge en större
ansvarsuppgift åt den anställda.
Denna sorts belöning är nödvändigtvis inte uppskattad av alla i personalen,
eftersom den medför mera ansvar. Speciellt är det fallet om den inte medför en
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högre lön eller annan sorts kompensation för det nya ansvaret. (Berger &
Berger, 2008)
C. Autonomi är även en sorts belöning eftersom det ger frihet åt
den anställda att nå företagets utsatta mål på den anställdas egna sätt. Genom
att ge frihet åt den anställda känner hon sig inte kontrollerad. Det här kan höja
personens inre motivation. De här anställda motiveras ofta mindre av monetära
belöningar än de anställda som inte har samma frihet, eftersom friheten att
fatta egna beslut kan kompensera för de monetära belöningarna. (Deci & Ryan,
1987)
D. Ledighet är även en belöning som man kan belöna personalen
med. Denna sorts belöning är väldigt högtuppskattad av vissa medan andra
kopplar ihop en bra arbetsinsats med monetära belöningar eller avancemang
och vill inte bli ”hemskickade” när de gjort någonting positivt för företaget.
Detta beror mycket på arbetstagarens livssituation och privatliv. (Berger &
Berger, 2008)
Fastän det inte kostar någonting att belöna med ledighet så måste man komma
ihåg inkomstbortfallet som uppstår, genom att arbetaren inte är på jobb. Detta
belöningssätt är även mycket högtuppskattat av arbetsgivaren om det råder
stora variationer i arbetsbelastningen och personalen är färdig att bli på övertid
om det krävs. (Berger & Berger, 2008)
2.1.1.2 Icke-monetära belöningar som medför kostnader
Som nämndes i början av förra stycket så är fantasi allt som krävs för att skapa
en belöning. Därför kommer jag även i denna del endast att koncentrera mig på
de mest centrala belöningarna.
A. Resebelöningar är ett sätt att belöna personalen för ett väl
utfört arbete. Det finns många olika sorters resebelöningar där variationen är
stor. En väldigt vanlig resebelöning är till exempel resor till mässor och dylika
evenemang, där alla eller en del av personalen får ta del av den. I större företag
så kan personalen även belönas med semesterresor, men belöningar av denna
kaliber är inte så vanliga i små familjeföretag. (Hein & Alonzo, 1998; Berger &
Berger, 2008)
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B. Utekvällar är ett vanligt sätt att belöna personalen i
småföretag. Chefen går tillsammans med personalen ut och äta efter
arbetsdagen som normalt efterföljs av någon annan aktivitet. Detta är ett
mycket effektivt sätt att belöna personalen eftersom det även skapar
gruppsammanhållning. (Industriarbetsgivarna, 2011)

2.1.2 Monetära
När det gäller att belöna någon med monetära medel så har arbetsgivaren
många valmöjligheter på hur det skall utföras. Den största utmaningen är att
hitta någon sorts balans mellan de olika belöningarna så att personalen känner
sig bäst motiverad. Detta betyder att belöningar kan skräddarsys för arbetarna
med en kombination av baslön och andra bonusar. (Moniz, 2010)
Familjeföretag är mycket sällan villiga att dela på ägarskapet inom företaget
med arbetarna och i små familjeföretag är det nästan obefintligt. Detta beror
främst på att ägare inom familjeföretag har ett större behov av att se det egna
företaget fortsätta inom familjen och vill inte att utomstående skall rota sig in i
familjeangelägenheter (Schulze et al., 2001; Sharma, 2004; Carlson;Upton;&
Seaman, 2006) På grund av detta så kommer denna möjlighet inte att tas upp.
A. Baslön är det minst komplicerade sättet att belöna sin personal.
Baslönen måste regleras så att den motsvarar, eller är över, situationen på
lönemarknaden, annars har baslönen endast en negativ effekt på personalen.
(Berger & Berger, 2008)
Som nämndes tidigare så kan baslönen variera mycket mellan de anställda.
Detta kan bero på flera orsaker, bland annat kan det helt enkelt bero på att en
del anställda besitterkunskaper, meriter och/eller färdigheter som de andra
saknar. Det kan även bero på att man måste hitta en balans mellan olika former
av belöning för den enskilda anställda, vilket gör att baslönens storlek då beror
på i vilken utsträckning man lägger vikt vid monetära belöningar i förhållande
till andra former. Det här kommer jag att koncentrera mig närmare på i kapitel
2.2 där jag tillämpar Agentteorin i syfte att förstå belöningar (CarrascoHernandez & Sánchez-Marin, 2007; Berger & Berger, 2008; Moniz, 2010).
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B. Bonus. Ordet bonus är ett väldigt abstrakt begrepp och kan i
verkligheten betyda nästan vad som helst. Det som alla typer av bonus har
gemensamt är att de erhålls endast vid väl utförda prestationer eller resultat.
Det viktiga med bonusar är att de är klart uppbyggda så att det är enkelt för
personalen att förstå vad som krävs av dem för att de skall få X som belöning.
Belöningen är ofta bunden till prestationsnivån, till exempel till årets resultat
eller andra kortare prestationsmätare (Berger & Berger, 2008). Belöningen kan
även vara bunden till längre tidperioder, genom att man till exempel använder
sig av fantomaktier (Det är ett belöningssätt som medför rätt till avkastning
utgående från hur aktiernas värde förändras under en överenskommen
tidsperiod. Dessa aktier har inget verkligt värde, utan medför endast rätt till
avkastning) (Berger & Berger, 2008; Moniz, 2010). Utdelning av verkliga aktier
utnyttjas mycket sällan, inom familjeföretag eftersom ägarna inte vill ge bort
ägarskapet av företaget. (Schulze et al., 2001; Sharma, 2004; Carlson;Upton;&
Seaman, 2006)

2.1.3 Gruppbaserade belöningar
Gruppbaserade belöningar skiljer sig inte mycket från de individuella
belöningarna, förutom genom att det är en grupp som belönas för en
gemensamt

väl

utförd

prestation

och

inte

den

enskilda

individen.

Gruppbaserade belöningar har med tiden börjat utnyttjas mera och mera.
(Berger & Berger, 2008)
Att belöna personalen genom olika grupprestationer kan ha många fördelar.
Den största fördelen i att bilda grupper är att personalen lär sig samarbeta med
varandra, vilket definitivt är i företagets intresse. En annan fördel är att genom
att ge grupper eller divisioner fria händer att nå vissa mål, det vill säga
autonomi, så skapar det en kultur inom företaget där arbetarna är bättre
motiverade och försöker även förbättra arbetsprocessen. (Moniz, 2010)
Det krävs mindre övervakning av den enskilda anställda om belöningar fästs till
grupprestationer. Detta kan å andra sidan även ha skadliga effekter och skapa
missnöje bland gruppmedlemmar ifall free-rider problematiken uppstår (Berger
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& Berger, 2008). Det finns även andra praktiska problem med gruppbaserade
belöningar. Det kan till exempel vara svårt att hitta en balans mellan en
belöning som motiverar alla i gruppen och inte lämnar så stora chanser för att
utnyttjas. Sätter man för höga krav på gruppen kan motivationen och
arbetsprestationen sjunka medan om man sätter för låga krav så blir gruppens
arbetseffektivitet låg. Detta gäller även för individuella belöningar, men
eftersom det är mera komplicerat att ställa upp realistiska och exakta mål för
grupper så är det ett större problem i gruppbaserade belöningar. (Berger &
Berger, 2008)

2.1.4 Total Belöning
Som man kan se från figur 4 på sid 8 så har jag presenterat alla andra delar
utom Total Belöning. Total Belöning är bättre känt inom HR som; ”Total
Reward”, ”Total Reward Strategy” eller som ”Total Reward System”. Tabell 1
illustrerar vad Total Belöning är.
Total Belöning är den belöningen som den enskilda arbetaren får som helhet för
sin arbetsinsats och sina arbetsprestationer. Som presenterats tidigare i detta
kapitel så finns det fyra olika sorters belöningar; icke-monetära och monetära
och individuella och gruppbaserade belöningar. Alla dessa delar slås ihop som
en helhet för arbetaren så att man kan se på vilket sätt arbetaren belönas. Det
som är idén med Total belöning, vilket även kallas för Total Belönings Strategi i
detta sammanhang, är att personalen skall belönas på olika sätt så att
motivationen är som högst. (Berger & Berger, 2008; Moniz, 2010)
Som nämndes i inledningen av kapitel 2.1 Belöningar så finns det olika
personligheter inom personalen, med skilda preferenser gällande belöningens
form (Berger & Berger, 2008). Moniz (2010) lyfter fram fyra olika möjligheter
för hur man kan belöna sin personal beroende på deras preferenser.
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Möjlighet
1
2
3
4
Tabell 1

Prestation baserat
Kort-Tidsperiod
Baslön (%) (%)
(%)
Lång-Tidsperiod (%)
33
67
100
0
17
83
100
0
14
86
48
52
13
87
38
62

En jämförelse av potentiella belöningsstrukturer. (Moniz, 2010)

Tabellen är endast ett exempel på hur Total Belöning kan se ut och behöver
därmed inte analyseras närmare. Det som den dock mycket tydligt saknar som
man skulle kunna ha med i den är gruppbaserade belöningar. Eftersom
gruppbaserade belöningar inte passar alla företag så är det tänkbart att det
därför inte inkluderats i denna tabell.
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2.2 Motivation
Motivation är en viktig sak att förstå eftersom hela grundidén med ett
belöningssystem är att det skall motivera personalen. Om man inte förstår vad
det är som får en arbetare att stiga upp på morgonen och gå på arbete så är det
mycket svårt att belöna henne. Jag har valt två olika motivationsteorier;
Maslows Behovsteori, eftersom den beskriver på ett väldigt förståeligt sätt vad
det är som gör människan motiverad och inre- och yttremotivations teorin
eftersom den kartlägger vad eller var det är som motivation egentligen
härstammar ifrån.
Detta

kapitel

kommer

i

början

endast

att

koncentrera

sig

på

motivationsteorierna. Efter att motivationsteorierna presenterats så kommer
kapitlet att gå över till att analysera belöningar och motivationsteorierna med
hjälp av agentteorin.

2.2.1 Maslows Behovshierarki
Maslows behovshierarki baserar sig på antagandet att alla människor har fem
stycken basbehov som bör uppfyllas för att en person skall känna sig motiverad.
Dessa fem basbehov är; fysiologiska behov, säkerhet, kärlek, självkänsla och
självförverkligande. Basbehoven bör uppfyllas i den ordningen som de
presenterades, eftersom de första basbehoven är grundbehov medan de senare
behoven är mera komplexa. Nedan i Figur 5 kan man se i pyramiden på ett
enkelt sätt hur basbehoven byggs upp för att den anställde skall känna sig
motiverad. (Maslow, 1943)

Figur 5

Maslows Behovshierarki (Wolbring, 2007)
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Fysiologiska basbehoven måste vara uppfyllda för att individen skall bry sig om
och kunna uppfylla behovet av säkerhet. En person som inte kan andas försöker
först uppfylla det behovet och försöker först därefter uppfylla andra behov.
Nedan så kommer jag att presentera de fem olika basbehoven som Maslow
presenterade i sin artikel; A Theory of Human Motivation (1943) .
Fysiologiska Behov
I grunden för att en individ skall känna sig motiverad så har vi de fysiologiska
basbehoven. Dessa fysiologiska basbehov har uppdelats i två koncept;
homeostas konceptet och aptits konceptet. Homeostas konceptet hänvisar till
kroppens automatiska behov att uppnå ett normalt blodflöde, vilket sker genom
att uppehålla olika halter i blodet. Aptits konceptet utgår ifrån att beroende på
vilken halt som är låg i blodet så kommer kroppen att reagera vilket bidrar till
att individen vill ha någonting som återställer balansen i blodet. Det vill säga;
om till exempel salthalten är låg i blodet vill en individ ha någonting saltigt att
äta så att balansen återställs.
Som nämnts tidigare så uppfyller individen basbehoven först för att sedan gå
upp i hierarkin i syfte att uppfylla de andra behoven. Detta betyder att om
individen inte uppfyller de fysiologiska behoven så kommer de andra
basbehoven att trängas in i bakgrunden och försummas tills de fysiologiska
behoven är uppfyllda. (Maslow, 1943)
Behov av Säkerhet
När de fysiologiska behoven har uppfyllts så måste individen uppfylla basbehov
på följande nivå, som i det här fallet är behovet av säkerhet. Behov av säkerhet
fungerar i princip på samma sätt som fysiologiska behoven, men i mindre skala
och inverkar även på de fysiologiska behoven.
När individen är i det här stadiet så är alla andra behov mindre viktiga, även de
fysiologiska behoven känns mindre viktiga eftersom de är uppfyllda och
individen saknar inte det som den redan har. Behovet av säkerhet kan betyda en
massa saker. Utifrån ett samhällsmässigt plan kan det bland annat betyda att
brottslighet och arbetslöshet gör att vi inte känner oss säkra. Det finns olika
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individuella faktorer som ökar på känslan av säkerhet. Dit hör till exempel
besparingar, försäkringar, hälsa, hälsovård och även säkerhet vid anställning.
När behovet av säkerhet är uppfyllt så känner sig individen på samma sätt
motiverad som när de fysiologiska behoven är uppfyllda vilket leder till att
behoven förskjuts vidare för att individen skall hållas motiverad. (Maslow,
1943)
Behov av Kärlek
Efter att de fysiologiska och säkerhetsbehoven har uppfyllts så övergår
individens behov till behov av kärlek. Individen som kände sig tidigare
motiverad av de två tidigare behoven känner plötsligt att den saknar, till
exempel vänner, barn och fru. Med andra ord, så uppstår nu ett behov av närhet
som inte existerat tidigare.
Som i de tidigare situationerna så känner individen sig inte motiverad om den
inte klarar av att uppfylla de nya behoven. Fysiologiska behovet och behovet av
säkerhet förskjuts in i bakgrunden och det är endast behovet av kärlek som
känns viktigt.
Det är även viktigt att förstå skillnaden mellan kärlek (eller närhet) och sex,
eftersom sex inte uppfyller behovet av kärlek utan är snarare ett fysiologiskt
behov. (Maslow, 1943)
Behov av Självkänsla
Då de tre tidigare behoven är uppfyllda så börjar individens behov utvecklas till
en aning mera komplexa och det är egentligen från och med nu som en
arbetsgivare har en större möjlighet att påverka arbetarens motivation. Följande
behov som individen känner är behovet av självkänsla. Med självkänsla menas i
detta sammanhang behovet av självrespekt och respekt från andra individer.
Detta kan en arbetsgivare enkelt åstadkomma genom bland annat beröm,
tacksamhet, olika priser och utmärkelser.
Maslow har delat upp detta behov i två delar där den första delen behandlar
individens behov av förtroende och självständighet, medan den andra delen
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behandlar individens behov av uppskattning och status. När en individ har
uppfyllt de tidigare behoven så behöver individen förtroende från sin chef för att
utföra ett jobb och därtill även uppskattning efter att jobbet är utfört. Då
behovet av självkänsla uppfylls så leder det till självförtroende. (Maslow, 1943)
Behov av Självförverkligande
När individen har uppfyllt alla de behov som presenterats så här långt, så stöter
hon slutligen på ett sista behov, det vill säga behovet av självförverkligande.
Behovet av självförverkligande, betyder att individen känner sig inte nöjd eller
motiverad om inte den får göra det som hon är lämplig för. Maslow förklarar
med två meningar vad behovet av självförverkligande handlar om;
”A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be
ultimately happy. What a man can be, he must be.”
(Maslow, 1943)

Det är viktigt att komma ihåg att när en individ har uppfyllt ett av sina basbehov
så uppstår det alltid ett nytt behov, utom då individen har uppfyllt alla
basbehoven och nått behovet av självförverkligande. Vid det här skedet måste
individen ständigt nå känslan av självförverkligande för att hållas motiverad.
Dessutom är det även viktigt att komma ihåg att om individen inte klarar av att
uppfylla något av de lägre basbehoven så kommer de högre basbehoven att
försummas, eftersom de inte känns lika viktiga mera. (Maslow, 1943)

2.2.2 Inre- och YttreMotivation
Inre- och Yttremotivation (eller Intrinsic and Extrinsic Motivation, som de är
bättre kända som) handlar om att

en individ har två stycken olika

motivationsfaktorer; inremotivation som betyder att motivationen kommer
innifrån individen, medan yttremotivation härstammar från utomkroppsliga
faktorer som till exempel belöningar. En person som tycker om att pussla är
motivarad av att göra det eftersom det inte anses som ett arbete utan ett nöje,
medan en person som inte tycker om att pussla behöver yttremotivation, till
exempel pengar som ersättning för att hållas motiverad för att pussla. (Gagné &
Deci, 2005) Jag kommer först att presentera inremotivation, sedan
yttremotivation och till sist visa med hjälp av en bild redogöra på vilket sätt
dessa två hör ihop med varandra.
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Inremotivation
Inremotivation härstammar från en individs egna begäran att utföra någonting.
Denna begäran härstammar från individens egna intressen och prefereser,
vilket gör att individen är naturligt motiverad (Bénabou & Tirole, 2003). Ett
barn, till exempel, kan vara naturligt motiverad av att leka med pussel, eftersom
barnet ser det som en rolig lek. Detta betyder att barnet är motiverad genom
inremotivation och behöver inte någon belöning eller någon morot för att
fortsätta leka med pusslet. Barnet kommer att leka med pusslet så länge som
hon anser att det är roligt och belöningar kommer inte att ha någon stor
inverkan på hur mycket barnet leker med pusslet. (Bénabou & Tirole, 2003)
Genom att motivera någon med belöningar så inverkar man på individens
yttremotivation. Belöningar kan även förstöra individens inremotivation, detta
kallas för ”Crowding Theory” och kommer kort att presenteras till följande.
(Bruno & Jegen, 2001)
Crowding Theory baserar sig på den tanken att belöningar och straff inverkar
på en individs inremotivation. Det är allmänt kännt att belöningar generellt sett
har en positiv inverkan på en individs motivation (Fehr & Falk, 2002; Berger &
Berger, 2008). Dock har det även disskuterats kring i vilken utsträckning dessa
belöningarna kan minska på en individs inremotivation (Crowd-out) vilket kan
resultera i att de inte medför de önskade motivationseffekterna. (Kohn, 1993;
Bénabou & Tirole, 2003) Det finns även fall där belöningar anses ha en positiv
inverkan på inremotivation (Crowd-in). För att belöningar skall ha en positiv
inverkan på inremotivation så måste individen se belöningarna som stödande,
det vill säga om individen känner på sig att belöningarna endast existerar för att
kontrollera hans agerande så har de en negativ inverkan på inremotivation, men
om individen uppfattar belöningarna som stödande för det som hon tycker om
att göra så har de en positiv inverkan. (Bruno & Jegen, 2001)
Yttremotivation
När en person inte har inremotivation för att utföra en uppgift så måste
motivationen komma från någon annanstans än från individen själv. I dessa fall
krävs det en belöning för att personen skall vara motiverad för att utföra
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arbetet. Det är

mycket svårt, om inte omöjligt, att veta om en person är

motiverad på grund av inre- eller yttremotivation, vilket gör det mycket svårt att
veta vad det i grund och botten är som motiverar personen. Detta är en orsak till
att belöningar används väldigt ofta, eftersom det är allmänt accepterat att
belöningar har en positiv inverkan på individers motivation (Fehr & Falk,
2002).
Det som är ett problem med yttremotivation är att om en viss belöning använts
en gång för att motivera individen att utföra en uppgift, så kommer individen att
kräva samma belöning nästa gång. Om belöningen plötsligt tas bort så kommer
individens motivation att utföra arbetet vara mindre än hennens motivation var
före belöningen hade införts. Genom yttremotivation så kan du kontrollera en
individs handlingar, men kostnaderna kan bli enormt stora om motivationen
skall hållas konstant under en längre tidsperiod. (Bénabou & Tirole, 2003)
Gagné och Deci (2005) presenterade i sin artickel; Self-determination Theory
and Work Motivation, Självbestämmandeteorin som behandlar autonom
motivation och kontrolleradmotivation. En person som är motiverad av
inremotivation så behöver ingen belöning för att känna sig motiverad och har
därför autonommotivation. En person som endast är motiverad genom
belöningar har kontrolleradmotivation.
I tabell 2 så kan man se en förenklad version av Gagné och Decis
Självbestämmandeteori. Den översta raden förklarar vilken sorts motivation
som håller individen motiverad. En individ i icke-motiverad spalten så är helt
enkelt omotiverad på grund av att individen saknar yttre- och inremotivation.
Den mittersta gruppen är motiverad av yttremotivation, men här finns det
skillnader inom gruppen. En individ kan kan vara totalt motiverad av
yttremotivation, det vill säga, endast motiverad av belöningar och inte av själv
jobbet i sig själv. På samma gång kan det finnas individer som är motiverade av
yttremotivation men som även kan finna njutning av jobbet i sig själv, vilket gör
att individen kräver mindre yttremotivation (belöningar) för att hållas
motiverad. Individer i inremotivation gruppen så är helt och hållet motiverad av
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inremotivation varmed belöningar kommer inte att inverka på dens motivation.
Den mittersta raden förklarar varifrån individens motivation härstammar från
medan den nedersta raden berättar vad för sorts motivation som individen har.
(Gagné & Deci, 2005)
IckeMotiverad
Saknar reglering

Saknar
motivation

Möjligheten av
belöning eller
straff
Kontrollerad
motivation

Tabell 2

Yttremotivation
Egoistiska skäl;
Värderar mål,
möjlighet av
värden och
belöning vid gott
bestämmelser
utförande
Moderat
Moderat
kontrollerad
autonom
motivation
motivation

Inremotivation
Sammanfallning
mellan mål,
värden och
bestämmelser

Intresse och
njutning av
uppgiften

Autonom
motivation

Naturlig
autonom
motivation

Förenklad version av Gagné och Decis Self-determination Theory (Gagné & Deci,
2005)

2.2.3 Agentteorin
Agentteorin behandlar det som sker när det är en part (huvudmannen) som vill
att en annan part (agenten) skall agera i sitt bästa intresse. Agentteorin används
för att analysera kontraktet som existerar mellan huvudmannen och agenten.
Enkelt uttryckt så kan det betyda att en ägare till ett företag vill att VD:n skall
utföra sin uppgift i enlighet med ägarnas intressen. Enligt agentteorin finns det
två centrala problem som kan uppstå, nämligen det att huvudmannen och
agenten har olika mål (eller inriktningar) eller det att de har olika
riskpreferenser. (Jensen & Meckling, 1976) Agentteorin strävar efter att lösa
dessa problem. Det är inte en enkel uppgift eftersom det enkelt kan bli en
kostnadsfråga på grund av att huvudmannen inte kan kontrollera agenten utan
att kostnader uppstår.
Huvudmannen har två möjligheter när det gäller att försöka kontrollera
agenten: att övervaka honom eller att belöna honom på ett sådant vis att det
skapar lojalitet. Detta är dock mycket svårt i verkligheten, eftersom det kan vara
omöjligt och väldigt kostsamt att övervaka agenten och belöningarna behöver
inte ha den eftersträvade effekten och kan även bli väldigt kostsamma. Det finns
även inget svar på vilket som fungerar bättre, det vill säga om beteende
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orienterad ledning (försöker kontrollera agenten med till exempel lön, hierarki)
är bättre eller sämre än resultat orienterad ledning (till exempel kommission,
optioner) när det gäller att styra agentens beteende. Detta beror främst på de
två centrala problemen, det vill säga att agenten inte har samma mål eller
riskpreferenser. (Eisenhardt, 1989)
Det finns två agentproblem som huvudmannen kan uppleva:
Moral Hazard är ett vanligt uttryck som används inom agentteorin och
betyder faran som kan uppstå om agenten inte utför, eller utför halvhjärtat, det
arbetet eller uppgiften som huvudmannen tilldelat honom. (Eisenhardt, 1989)
Med tanke på familjeföretag där altruism och nepotism existerar så finns det
även en stor risk för Moral Hazard bland familjeanställda. Altruism kan till
exempel leda till att familjemedlemmen erhåller sådan särbehandling att hon
inte är motiverad att arbeta för företaget överhuvudtaget eftersom hon erhåller
samma höga lön oberoende av sin prestationsnivå
.
Adverse Selection är ett annat begrepp. Det betyder att huvudmannen inte
har samma information som agenten om agentens färdigheter vid, till exempel
anställningstillfället. (Eisenhardt, 1989) Detta kan även vara ett problem inom
familjeföretag eftersom företagaren inte kan vara säker på familjemedlemmens
motiv att vilja jobba i företaget, det vill säga är familjemedlemmen faktiskt
intresserad av att jobba i företaget eller är hon endast intresserad av att sitta i
företaget och vänta på att en dag få ta över företaget.
2.2.3.1 Stewardshipteorin
Det finns även en teori som sätter sig emot agentteorin som heter
stewardshipteorin. Enligt denna teori så agerar agenterna (fast de inte använder
benämningen agent i denna teori) inte själviskt utan självmant enligt
huvudmannens intresse. Med andra ord så kan agentteorin förkastas enligt
denna teori eftersom stewardshipteorin grundar sig på totalt motsatta
grundantaganden än agentteorin. De mest centrala skillnaderna mellan
teorierna är agentens attityd gentemot huvudmannen och huvudmannens
intressen samt belöningarnas inverkan på agenten. (Davis;Schoorman;&
Donaldson, 1997) Detta är en lockande teori för studier inom familjeföretag, där

23

familjemedlemmar jobbar tillsammans och altruism och nepotism kan
förekomma. Däremot verkar det finnas en hel del studier som visat att
agentteorin är starkare än stewardshipteorin inom familjeföretag, vilket gör att
jag kommer närmast att koncentrera mig på agentteorin. Med starkare så menar
jag att fastän stewardshipteorin kan vara integrerad i ett familjeföretag, så är
agentteorins principer om att belöning och övervakning ökar arbetarens
effektivitet även ett faktum. Schulze et al., 2001; Schulze;Lubatkin;& Dino,
2003; Chrisman et al., 2007; Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marin, 2007;
Merwe, 2008)

2.2.4 Belöningar ur agentteoretiskt perspektiv
I detta avsnitt så kommer jag att se på de olika belöningarna som presenterades
i kapitel 2.1 ”Belöningar”. Jag kommer att analysera dem genom agentteorin
och motivationsteorierna som presenterades i kapitel 2.2 ”Motivation”.
Utgångspunkten för analysen är att:


Agenten agerar själviskt



Huvudmannen har begränsad övervakningsmöjlighet



En belöning inverkar på olika sätt individer



Agentproblemen kan minskas genom att belöna agenten på
rätt sätt

2.2.4.1 Individuella Belöningar
Individuella belöningar är det enklaste sättet för huvudmannen att försöka
försäkra sig om att individen agerar i dens intresse. Som illustrerat i figur 4 så
kan man se att individuella belöningar består av både monetära och ickemonetära belöningar. Precis som det finns olika sorters individuella belöningar
så finns det även olika sorters individer med olika preferenser gällande
belöningar (Se sid 8) (Berger & Berger, 2008).
Då en individ föredrar icke-monetära belöningar kan monetära belöningar
rentav förstör individens motivation. (Fehr & Falk, 2002) Detta stämmer på ett
teoretiskt plan överens med inre- och yttremotivation, där belöningar kan
förstöra individens motivation. Maslows behovshierarki innehåller även icke-
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monetära faktorer, som uppmärksamhet, respekt och ansvar, som kan fungera
som belöningar för en individ.
Belöningssystem måste även vara format så att de inte endast motiverar
arbetaren att jobba hårt, utan även försäkrar att den utför sitt jobb. Om
belöningssystemet är för simpelt så kan det lämna utrymme för arbetaren att
undvika att jobba, eftersom den inte belönas ytterligare för extra prestationer.
Inom agentteorin kallas detta fenomen för Moral Hazard. Moral Hazard
minimeras enklast genom övervakning, men eftersom det kan vara svårt att
övervaka arbetarna så kan man även försäkra sig att arbetarna inte undviker
arbete genom ett omfattande belöningssystem. Belöningssystemet får dock inte
vara för komplicerat eftersom belöningssystemet skall vara enkelt att förstå och
följa. (Eisenhardt, 1989)
2.2.4.2 Gruppbaserade Belöningar
Det finns många fördelar med att använda gruppbaserade belöningar. Det som
är i grund och botten en fördel med att använda gruppbaserade belöningar är
att det skapar sammanhållning mellan arbetarna och ger dem större frihet att
utföra arbetet. (Moniz, 2010)
Maslows behovshierarki har flera faktorer som inverkar på motivationen som är
mycket väl närvarande när man belönar arbetarna divisionsvis eller gruppvis.
Om man ger en division autonomi och sätter endast ut mål som divisionerna
skall nå, så skapar det en känsla av frihet vilket gör att monetära belöningar kan
i vissa fall kännas mindre viktiga än möjligheten att få fatta egna beslut och
jobba på det sättet man själv vill (Deci & Ryan, 1987). Maslows Behovshierarki
innehåller faktorer som förtroende, kreativitet och problem lösning, vilka är
faktorer som arbetaren högst sannolikt känner om hon jobbar inom en autonom
grupp, vilket bidrar till att hon känner sig motiverad.
Ansvar och arbete i sig själv är två faktorer som går mycket bra att koppla ihop,
eftersom genom att erhålla autonomi erhåller man på samma gång ansvar och
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arbetet i sig själv uppskattas högre, eftersom man får utföra sitt arbete på
egenhand och ens handlingar inte känns kontrollerade.
Inre och yttre motivation går även väldigt väl att koppla till gruppbaserade
belöningar. En person som är motiverad av inre motivation är en person som
får göra det som den tycker om att göra och känner sig inte kontrollerad. Enligt
Crowding teorin så är det möjligt att belöna den autonoma arbetaren med
monetära belöningar utan att förstöra dens inre motivation, men endast om
belöningen anses som stödande och inte kontrollerande. Skillnaden mellan en
stödande och en kontrollerande belöning är hårfin, eftersom skillnaden baserar
sig först och främst på hur individen upplever belöningen. Det är inte endast
belöningen som kan anses vara kontrollerande utan även belöningssättet kan
anses vara kontrollerande. Det är till exempel inte svårt att förstå att
provisionsbaserad lön är mycket skadligt mot en persons inre motivation,
eftersom personen kan direkt koppla belöningar med aktiviteten. (Bruno &
Jegen, 2001).
Med tanke på detta så bör gruppbaserade belöningar huvudsakligen användas
inom divisioner eller andra arbetsgrupper som har ett klart mål som de skall nå.
Genom att ge självständighet åt en grupp och belöna gruppen enligt deras
resultat så kan arbetarnas inre-motivation lämnas oberörda samtidigt som de är
motiverade.
Det som är viktigt att komma ihåg med gruppbaserade belöningar är att det
finns även stora möjligheter för arbetaren att agera mot arbetsgivarens intresse.
Vid gruppbaserade belöningar belönas gruppen kollektivt, vilket gör att det är
gruppens kollektiva arbetsinsats som avgör belöningen. Detta lämnar, enligt
agentteorin, risken för Moral Hazard som uppstår då en enskild arbetare
fungerar som fripassagerare och gör svagt ifrån sig medveten om att det inte är
den enskilde insatsen som belönas. För att förhindra detta så måste det finnas
en balans mellan individuella och gruppbaserade belöningar, vilket kommer att
diskuteras närmare i nästa avsnitt.
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2.2.4.3 Total Belöning
Som nämndes i början av kapitel 2.1 ”Belöningar” så finns det 6 stycken olika
grupper som man kan dela de anställda in i: belöningssökare, föredrar
privatlivet, föredrar pengar, föredrar frihet, föredrar berömmelse och föredrar
befordran. (Berger & Berger, 2008) Mot den här bakgrunden kan man utgå
ifrån att belöningssystemet bör innehålla flera olika sätt att kompensera
personalen så att hela personalen skall kunna motiveras.
Med tanke på de olika motivationsteorierna så måste man även komma ihåg att
alla individer inte är motiverade på samma sätt som till exempel Maslows
behovshierarki lägger ut det. Man kan utgå ifrån att förstå att en person som
föredrar privatlivet är inte motiverad på samma sätt som en person som
föredrar pengar.
Det som förutsätts för att personalen skall känna sig motiverad är att
belöningssystemet är tillräckligt omfattande. Endast då det beaktar alla de
enskilda anställdas preferenser så kan det bidra till att få hela personalen
motiverad. Det här är naturligtvis väldigt svårt eftersom det även är svårt att
veta exakt på vilket sätt en person motiveras. (Bruno & Jegen, 2001) Det andra
som är viktigt när man formar ett belöningssystem är att det inte är för
komplicerat, eftersom personalen måste kunna förstå och följa instruktionerna
så att de vet vad de får i kompensation för deras arbetsinsats. (Merwe, 2008;
Moniz, 2010)
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2.3 Skillnader mellan familjeföretag och ickefamiljeföretag
Det här kapitlet kommer att belysa hur familjeföretag skiljer sig från andra
företag ur den anställdas perspektiv. Jag kommer främst att koncentrera mig på
saker som berör hur det är att vara anställd i ett familjeföretag,
familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar, och på vilket sätt detta
inverkar på den anställdas lön. Familjemedlemmar som är anställda i företaget
kommer att diskuteras, men övriga typiska problem som kan uppstå inom
familjeföretag, som till exempel generationsskifte, kommer inte att diskuteras.
Med andra ord kommer familjeföretagsspecifika problem inte att diskuteras om
inte de är relevanta för anställning eller belöning. Detta beror främst på att
området skulle bli för stort om samtliga skillnader mellan familjeföretag och
icke-familjeföretag skulle diskuteras. Utomstående VD är även en sak som inte
kommer att nämnas eftersom jag har koncentrerat mig på små familjeföretag
där ägaren oftast även är VD för företaget.
Kapitlet är uppdelat i två delar; den första delen kommer att kartlägga problem
som kan uppstå i familjeföretag och den andra delen kommer att se på hur det
är att vara anställd i ett familjeföretag.

2.3.1 Familjen
Genom tiderna så har familjeföretag ansets som någonting negativt i jämförelse
med andra företag. Detta är inte svårt att förstå eftersom familjen är djupt rotad
i företaget och en potentiell källa för konflikter. Dessa antaganden har dock
genom tiderna främst existerat som en stereotyp och inte som ett bevisat
faktum. (Donnelley, 1964; Beehr;Drexler;& Faulkner, 1997; Vallejo, 2008;
Duh;Belak;& Milfelner, 2010)
Genom Taguiris (1996) Tre Cirkel modell så kan man förstå att med så många
olika intressenter är möjligheten för konflikt stor.
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Figur 6

Taguiris Three Circle Model (Cambridge Advisors to Family Enterprise, 2010)

Som man kan se från figur 6 så finns det 7 olika intressenter inom ett
familjeföretag, vilka baserar sig på tre olika faktorer (eller ställningar). Om man
ser

på

modellen

från

familjeperspektivet

så

finns

det

fyra

olika

familjemedlemmar: sådana som varken äger aktier i företaget eller jobbar i
företaget, sådana som jobbar eller äger aktier i företaget och sådana som äger
aktier i företaget och jobbar i det. Alla dessa berörs av företagets framgång och
är därför naturligt intresserade av företagets handlingar. Detta gör att
företagaren och de anställda kan känna rollkonflikter, vilket kommer att
diskuteras närmare till följande.
2.3.1.1 Rollkonflikter
Enligt Greenhaus och Beutell (1985) upplever en arbetare en rollkonflikt mellan
arbetet och familjen när:
1) En roll upptar så mycket tid att hon har svårt att uppfylla kraven för den andra
rollen
2) Överbelastning från en roll gör det svårt att uppfylla kraven för den andra
rollen
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3) Det specifika beteendet som en roll kräver gör det svårt att uppfylla kraven för
den andra rollen
Rollkonflikter är inte ett familjeföretagsspecifikt problem, men går mycket väl
att koppla ihop med familjeföretag eftersom företaget och familjen är
sammankopplade. Det tredje fallet i Greenhous och Beutells rollkonflikt mellan
arbete och familjen är det som är mest relevant för konflikter inom
familjeföretag. Eftersom flera familjemedlemmar kan arbeta inom företaget så
kan det vara svårt för familjemedlemmar att skilja på arbetslivet och privatlivet.
Detta kallas även för interrolls konflikter.
Interrolls konflikter kan vara ett stort problem i familjeföretag eftersom
konflikter som uppstår under arbetsdagen tas med hem efter arbetsdagen och
inverkar på privatlivet. På samma vis som konflikter som uppstår under
arbetsdagen inverkar på privatlivet, så kan dispyter som uppstår i privatlivet
inverka på arbetslivet. (Beehr;Drexler;& Faulkner, 1997)
Förutom konflikter så finns det även andra fenomen i familjföretag som kan
uppstå på grund av att företagaren inte kan skilja på arbetsliv och privatliv. De
mest kända av de här fenomenen är altruism och nepotism.. Altruism och
nepotism kommer att diskuteras mera i nästa del, där jag kommer att
koncentrera mig på hur det är att vara anställd i ett familjeföretag.

2.3.2 Hur det är att vara anställd i ett Familjeföretag
Som nämndes tidigare så kommer jag inte att koncentrera mig på fall där det är
en utomstående som är VD. Detta beror på att det är mycket ovanligt att ett litet
familjeföretag skulle ha en utomstående som VD. Jag kommer att koncentrera
mig på hur det är att vara anställd i ett familjeföretag från en familjemedlems
samt en utomståendes perspektiv. Först går jag igenom hur det är att vara
anställd som familjemedlem och därefter ser jag på hur det är att vara anställd
som utomstående.
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2.3.2.1 Familjemedlemmar
Familjemedlemmar som är anställda i familjeföretag kan uppleva både fördelar
och nackdelar. De kan uppleva anställningen stundvis som något positivt och
stundvis som något negativt. Även arbetsgivaren kan erhålla fördelar i att ha
familjemedlemmar anställda, eftersom arbetstagare ibland kan känna sig
naturligt motiverade. (Donnelley, 1964)
Agentteorin utgår ifrån att agenten kommer att agera i sitt eget intresse, om inte
huvudmannen erbjuder belöningar och övervakar agenten. Agentteorin har
utmanats av Stewardshipteorin, vilket hävdar att agenten inte alltid är självisk i
sin natur. Stewardshipteorin passar därför, på ett teoretiskt plan, bra in på
familjeföretag och familjeanställda, där arbetaren kan känna sig naturligt
motiverad eftersom det är för familjens bästa. I Chrisman et al. artikel (2007) så
kommer de till den slutsatsen att agentteorin är kraftigare än stewardshipteorin,
eftersom de kunde hitta bevis på att familjearbetarens arbetsinsats ökade om de
övervakades och erbjöds incentiv. (Chrisman;et al., 2007)
Denna slutsats förkastar naturligtvis inte Stewardshipteorin, men visar bra att
fastän en familjemedlem som är anställd är naturligt motiverad, vilket teorin
säger, så motiveras hon ytterligare av belöningar och att övervakning även ser
till att hon inte försummar sitt arbete. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom
familjeföretag även är utsatta för altruism och nepotism.
Trots att altruism och nepotism har olik innebörd har de väldigt mycket
gemensamt. Nepotism kan till och med kopplas ihop med altruism, eftersom en
benämning på nepotism är: befordring av släktingar på basen av släktskap
istället för meriter. (Donnelley, 1964) Detta kan tolkas som en altruistisk
familjemedlem som vill belöna släktingen med befordran.
Altruism grundar sig på en förälders eller familjemedlems vilja att ta hand om
andra familjemedlemmar. Detta betyder att altruism kan ha en mycket positiv
effekt på de anställda familjemedlemmarna och skapar lojalitet och plikttrohet
(Schulze;Lubatkin;& Dino, 2003). Därtill kan det även vara en destruktiv kraft.
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En förälders vilja att hand om sina familjemedlemmar kan ha negativa
konsekvenser för företaget (Schulze;Lubatkin;& Dino, 2003) och negativ
inverkan på familjemedlemmen (Bénabou & Tirole, 2003). För kraftig altruism
kan skada företaget eftersom familjemedlemmarnas känslor och välbefinnande
är viktigare än företaget för föräldern. På samma sätt kan även för kraftig
altruism skada familjemedlemmens arbetsmotivation eftersom hon konstaterar
att hennes lön eller kompensation inte reflekteras av hennes arbetsinsats.
Fripassagerare är ett vanligt fenomen som kan uppkomma vid det här fallet.
(Schulze;Lubatkin;& Dino, 2003)
2.3.2.2 Utomstående
För en arbetande icke-familjemedlem i ett familjeföretag så kan det kännas att
man inte har någon fördel att arbeta där, beroende på hur starka altruism och
nepotism där är. Det kan kännas bittert att försöka avancera i företaget när det
finns familjemedlemmar utan meriter som favoriseras endast på grund av deras
släktskap.
Genom tiderna så har attityden mot familjeföretag varit väldigt negativ, mest på
grund av obevisade övertygelser om att det är just altruism och nepotism som
styr familjeföretag. (Donnelley, 1964) Altruism kan naturligtvis leda till att
familjemedlemmar erhåller högre löner eller bonusar än de andra ickefamiljemedlemmarna

och

nepotism

kan

leda

till

befordran

av

familjemedlemmar utan rätt meriter. Det är dock viktigt att påpeka att fall där
altruism och nepotism är så starka att de skulle styra företaget är endast
extremfall i tidigare forskning och att det även finns stöd för att många
familjeföretag styrs på ett mera professionellt sätt. (Donnelley, 1964;
Schulze;Lubatkin;& Dino, 2003; Sharma, 2004)
Även om altruism och nepotism existerar i viss mån i familjeföretag så finns det
även bevis för att icke-familjemedlemmar behandlas på ett annorlunda sätt i
familjeföretag, men även här är litteraturen väldigt splittrad.
I Beehr et als artikel (1997) så kommer de till de slutsatserna att:
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Familjemedlemmar upplever större förväntningar av familjen än ickefamiljemedlemmar



Familjemedlemmar upplever mera fördelar att jobba i familjeföretaget än ickefamiljemedlemmar



Rollkonflikter och andra konflikter isoleras för det mesta till familjemedlemmar
och överförs sällan till icke-familjemedlemmar



Icke-familjemedlemmar upplever mindre fördelar med att jobba i ett
familjeföretag än i ett icke-familjeföretag (skillnaden var dock inte stor)

Duh et al (2010) kommer till den slutsatsen att familjeföretag visar större
omtanke

för

sina

anställda

(både

familjemedlemmar) än icke-familjeföretag.

familjemedlemmar

och

icke-

Detta beror bland annat på att

familjeföretag känner ett större socialt ansvar än icke-familjeföretag eftersom
deras namn är väldigt långt anknutet till företaget. Detta är även en av Vallejos
(2008) slutsatser. I Vallejos artikel (2008) skiftar resultatet väldigt mycket från
Beehr et als resultat från 1997.
Vallejos slutsatser är bland annat att:







Personalen i familjeföretag engagerar sig mera i arbetet än i ickefamiljeföretag
Personalen i familjeföretag är mera lojala mot företaget än i ickefamiljeföretag
Det förekommer mera tillit mellan personalen i familjeföretag än i ickefamiljeföretag
Arbetsatmosfären är bättre i familjeföretag än i icke-familjeföretag
Familjeföretag uppmuntrar mer aktivt deltagande från sina anställda än ickefamiljeföretag
Det är bättre sammanhållning mellan personalen i familjeföretag än ickefamiljeföretag

Som man kan konstatera finns det inte någon enhetlig överensstämmelse om
det skulle vara negativt eller positivt för icke-familjemedlemmar att jobba i ett
familjeföretag. Detta kan mycket väl bero på att familjeföretag skiljer sig så
mycket från varandra och att familjen som äger företaget har en så central roll i
företaget att familjens värderingar avspeglar sig i företaget. (Donnelley, 1964)
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Detta kapitel har förklarat på vilket sätt den anställde kan känna skillnader
mellan att jobba i ett familjeföretag och ett icke-familjeföretag. Familjen kan
spela en stor roll i familjeföretag, vilket gör att anställda som inte hör till
familjen kan uppleva båda negativa och positiva sidor med att vara anställd i ett
familjeföretag.
I nästa kapitel så kommer jag att presentera min teoretiska kartläggning för hur
små familjeföretag belönar sina anställda. Kapitlet kommer först att förklara
kort på vilket sätt jag kommit fram till de teoretiska slutsatserna som jag lägger
fram. Denna kartläggning kommer sedan att testas empiriskt för att se om min
förutsägelse stämmer överens med den data jag har samlat in.
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2.4 Belöningar inom små familjeföretag
Som nämnts flera gånger så är forskningen inom familjeföretag bristfällig i flera
avseenden. Teorier om familjeföretag byggs oftast upp genom att kombinera
organisations teorier med familjesystems teorier. Detta har med tiden lett till en
hel del spekulationer om hur ett familjeföretag fungerar utan att man haft
någon stark empirisk bas att tillgå. Under 2000-talet har dock forskningen
inom familjeföretag vuxit vilket lett till en ökad förståelse för familjeföretag.
(Sharma, 2004)
Jag

har

varit

tvungen

att

kombinera

organisations

teorier

med

familjesystemsteorier eftersom forskningen kring belöningar inom små
familjeföretag är snarast obefintlig. Se figur 2 på sid 7.

Familjer har en mycket central roll i familjeföretag och inga familjer är likadana.
Detta betyder att familjens värderingar avspeglar sig i företagets skötsel
(Donnelley, 1964) och att det är naturligt att familjeföretag kan skilja sig mycket
från varandra. Därför har jag valt att göra som Carrasco-Hernandez och SáchezMarin (2007) och spjälkt upp små familjeföretag i tre olika kategorier, dock inte
i samma sorts grupper som Carrasco-Hernandez et al. Jag har valt att dela in
små familjeföretag i; små oprofessionella familjeföretag, små familjeföretag och
små professionella familjeföretag. Denna indelning gör det lättare att
klassificera små familjeföretag. Gruppernas egenskaper kommer att justeras på
basen av min studies resultat. Nedan förklaras skillnaden mellan dem.
Små oprofessionella familjeföretag är familjeföretag där altruism och
nepotism

väldigt

långt

styr

företaget.

I

dessa

företag

favoriseras

familjemedlemmar vilket betyder att de erhåller bättre positioner inom
företaget, även utan meriter, och erhåller högre löner än övrig personal.
Små familjeföretag är företag där nepotism och altruism existerar men inte
styr företaget på något sätt. Denna kategori är den klart största och naturligtvis
existerar skillnader även här, men det är denna grupp som är den viktigaste
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gruppen vid uppställningen av min kartläggning, eftersom denna grupp skall
representera det genomsnittliga familjeföretagen.
Små professionella familjeföretag är motsatsen till små oprofessionella
familjeföretag. I dessa företag är familjemedlemmar naturligtvis välkomna att
jobba i företaget, men de kommer inte att erhålla några stora fördelar fast de
hör till familjen. I dessa företag måste man förtjäna sin lön och sin position
högre upp i företaget.

Små oproffesionella
Familjeföretag
Familjen och familjeharmonin är
viktigare än företaget.
Altruism och Nepotism är väldigt
kraftiga inom dessa företag

Figur 7

Små Familjeföretag
Någon sorts balans mellan företaget
och familjen existerar
Altruism och Nepotism existerar men
styr inte företaget

Små Profesionella
Familjeföretag
Företaget går före familjen, betyder
dock inte att familjen och företaget
skulle vara helt och hållet separata
I dessa företag så förtjänar man sin
position och lön

Små familjeföretag

Figur 7 illustrerar att den gruppen som är i mitten är det genomsnittliga fallet
och att ju längre man sedan rör sig åt något håll så stöter man på de olika
extremfallen. Det är viktigt att förstå att företagets professionalitet (i den här
användningen av ordet) inte avgör företagets framgång. Koiranen (2002) ser på
finska familjeföretag som existerat i minst 100 år och identifierar värderingar
som dessa företagare anser att varit orsaken till företagets överlevnad. Det som
var intressant var att Ärlighet, Trovärdighet, Laglydighet, Kvalitet – i produkter
och tjänster och Flitighet toppade listan på värderingar, medan Lojalitet mot att
fortsätta med företaget, Produktivitet, strävan till tillväxt, harmoni mellan
ägande familjemedlemmar och öppenhet klassades mindre viktiga. (Koiranen,
2002) Detta betyder att värderingar som produktivitet, som de flesta anser vara
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en viktig och professionell värdering, inte klassades högt av familjeföretag med
långa traditioner och därför skulle dessa företag möjligtvis klassas som
oprofessionella företag fastän verkligheten och deras överlevnadsförmåga säger
någonting helt annat.

2.4.1 Min förutsägelse över belöningar inom små familjeföretag
Jag kommer nu att ställa upp min förutsägelse för hur belöningar inom små
familjeföretag ser ut. Detta är endast min hypotes om hur det eventuellt ser ut
och den kommer sedan att testas genom intervjuer med företagare inom små
familjeföretag.
Det viktiga att komma ihåg är att familjeföretag skiljer sig mycket från varandra
och belöningarnas betydelse varierar kraftigt inom företagen. Detta betyder att
jag kommer att sätta upp tre olika scenarion för hur belöningarna sker och
sedan efter att jag utfört intervjuerna se vart någonstans de olika företagen
passar in. Resultatet från intervjuerna kommer möjligtvis även att ändra på
mina tre grupper eftersom den mittersta gruppen är den som skall representera
majoriteten av små familjeföretag. Med andra ord betyder detta att om till
exempel nepotism är vanligare än jag hade förutspått så kommer nepotismens
betydelse i kartläggningen att förstärkas.
Jag kommer till nästa att visa med hjälp av tabell 3 min förutsägelse för hur
belöningar sker inom små familjeföretag. Efter detta så kommer jag att förklara
tabellen närmare. Eftersom alla tre grupper är små familjeföretag så kommer
jag för enkelhetens skull kalla den mittersta gruppen (små familjeföretag) för
”mittersta gruppen” i denna avdelning. Som nämnts tidigare så är den mittersta
gruppen den viktigaste, eftersom uppskattningen är att den reflekterar
majoriteten av små familjeföretagen.
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Små
oprofessionella
Familjeföretag

Små
Familjeföretag

Små
Professionella
Familjeföretag

Baslön
Baslön viktigaste belöningssättet

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Bonusar används aktivt

Nej

Nej

Ja

Gruppbaserade belöningar används
aktivt
_________________________

Nej

Nej

Ja/Nej

Nej

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja/Nej

Nej

Nej

Ja

Baslön ovanför marknadslönen
Använder icke-monetära belöningar
_________________________
Bonusar

Familjemedlemmar
Meriter är viktiga (för
familjemedlemmar)
Familjemedlemmar har högre lön
Har förnyat belöningssystemet inom
de tre senaste åren
Tabell 3

Belöningar inom små Familjeföretag (förutsägelse)

Baslön
Baslön är det viktigaste och vanligaste sättet för små familjeföretag att belöna
sin personal med. Baslönen inom små professionella familjeföretag är även
väldigt viktig och utgör största delen av totala belöningen, men används inte på
samma sätt som i de övriga fallen. I små professionella familjeföretag används
baslönen endast som en grund medan man använder sig av bonusar för att höja
motivationen hos personalen. En av orsakerna till att baslönen är högre än
marknadslönen i den mittersta gruppen är att små familjeföretag inte har något
avancerat belöningssystem och försöker istället motivera och behålla personalen
med en högre baslön. Små oprofessionella familjeföretag har endast en baslön
som är ovanför marknadslönen åt familjemedlemmarna.
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Bonus
Bonus används främst inom professionella familjeföretag, eftersom de har ett
belöningssystem som är mera utvecklat och använder bonusar för att motivera
personalen. Mittersta gruppen använder även bonusar, men inte på samma sätt
som de professionella familjeföretagen. Mittersta gruppen kan spontant belöna
personalen med bonusar men något avancerat bonussystem existerar inte.
Gruppbaserade belöningar används inte aktivt av små familjeföretag. En orsak
kan vara att denna sorts belöning inte passar alla företag och att det kan vara
svårt att lägga upp ett sådant belöningssystem. Eftersom personalen är så liten i
små familjeföretag så kan det även vara att personalen inte räcker till för att
använda gruppbaserade belöningar. Enda gruppen som möjligtvis skulle kunna
använda gruppbaserade belöningar är små professionella familjeföretag.
Familjemedlemmar
Altruism och nepotism existerar inom familjeföretag, det som skiljer sig är i
vilken utsträckning. Altruism och nepotism är speciellt stark inom små
oprofessionella företag och kan även vara relativt stark i den mittersta gruppen.
Därför

tror

jag

att

meriter

inte

är

viktiga

vid

anställningen

av

familjemedlemmar inom små oprofessionella familjeföretag och att även inom
den mittersta gruppen så kommer familjemedlemmar även att anställas utan
meriter. Skillnaden är dock att inom små oprofessionella företag så kan
familjemedlemmen erhålla nästan vilken position som helst, medan meriter
eller arbetserfarenhet krävs för att familjemedlemmen skall erhålla en hög
position i den mittersta gruppen. Små professionella familjeföretag anställer
familjemedlemmar, men som nya i företaget så kommer de inte att erhålla
någon fördel av sitt släktskap (förutom anställning) utan börja arbeta där som
meriterna tillåter dem att arbeta.
Familjemedlemmarnas lönar så kommer även att vara större än övriga
personalens löner inom små oprofessionella familjeföretag och mittersta
gruppen. Detta beror inte endast på att de hör till släkten utan även på grund av
att de har högre positioner inom företaget. Inom små professionella
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familjeföretag så kommer det att vara mera jämlikt, men sist och slutligen så
antar jag att familjemedlemmarna kommer att ha högre lön än utomstående
som jobbar på samma position. Som helhet kan det dock vara jämlikt eftersom
det inte behöver vara familjemedlemmar som besitter de högre positionerna
inom företaget.
Belöningssystem
Det som klarast kommer att skilja på dessa grupper är deras attityd mot
belöningssystem. Små oprofessionella familjeföretag använder sig inte av något
belöningssystem, utan betalar endast en baslön åt personalen. Mittersta
gruppen använder sig inte av ett avancerat belöningssystem aktivt, men man
kan hitta bevis på att den inte endast litar på att baslönen motiverar personalen.
Förövrigt så har inte mittersta gruppen förnyat belöningssystemet på många år.
Små professionella familjeföretag använder aktivt ett belöningssystem, som
innehåller flera olika varianter av belöningar och förnyar belöningssystemet
med jämna mellanrum.
I detta kapitel så har jag lagt upp en förutsägelse för hur belöningar sker inom
små familjeföretag, genom att dela upp små familjeföretag i tre olika grupper.
Det som är viktigt att kommas ihåg är att uppdelningen i de tre olika grupperna
säger ingenting om företagets framgång, utan endast på vilket sätt företaget
styrs. Detta betyder att ett oprofessionellt familjeföretag kan i verkligheten vara
mycket mera framgångsrikt än ett professionellt familjeföretag fastän
benämningarna är lite vilseledande.
Som nämnts tidigare så utgör kapitel 2.4 endast en förutsägelse för hur jag tror
att belöningar kommer att se ut i små familjeföretag. Nästa kapitel kommer att
representera avhandlingens metodologikapitel.
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3. Metodologi
I detta kapitel så kommer jag att presentera och motivera metoden som använts
för

undersökningen.

Kapitel

3.1

beskriver

forskningsuppgiften

samt

angreppssättet som använts för undersökningen. Kapitel 3.2 behandlar
metodsynsättet som kännetecknar undersökningen och i kapitel 3.3 presenteras
valet av undersökningsmetod. I kapitel 3.4 diskuteras datainsamlingsmetoden.
Där presenterar jag även mitt val av undersökningsobjekt. I de två sista kapitlen
redogör jag för analysmetoden samt undersökningens tillförlitlighet.

3.1 Forskningsuppgift och angreppssätt
Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur belöningar och
kompensationer utnyttjas inom små finska familjeföretag. Företagare inom små
familjeföretag kommer att intervjuas för att ge en bild av deras uppfattningar
om sina belöningssystem. Undersökningen svarar inte endast på hur belöningar
används inom små familjeföretag utan även på varför de används på de sätt som
de används. Syftet med denna forskning är inte att skapa någon sorts profil över
de anställdas önskade belöningssätt, därför kommer inte de anställdas åsikter
att involveras i forskningen.
Eftersom syftet med denna undersökning är att kartlägga hur belöningar och
kompensationer

utnyttjas

inom

små

finska

familjeföretag

så

är

undersökningens syfte beskrivande. Beskrivande undersökningar strävar efter
att bilda en profil för personer, händelser eller situationer (Saunders;Lewis;&
Thornhill, 1997). De används även för att samla information om ett visst
fenomen. Informationen om fenomenet i fråga kan sedan användas i mera
utförligare studier (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010). På grund av dessa två
orsaker så passar en beskrivande undersökning bäst mitt syfte.
Andra

alternativ

hade

kunnat

vara:

Ren

forskning,

Målforskning,

Utforskandeforskning, Diagnostiskundersökning, Utvärderingsundersökning
eller Aktionsundersökning, men dessa alternativ passar inte lika bra in för mitt
syfte som Beskrivandeundersökning. Utforskandeforskning passar annars bra in
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för mitt syfte men används mera när man har väldigt lite eller inte någon
tidigare kunskap om problemet. Detta är till viss grad sant om mitt problem,
men tidigare kunskap finns att hämtas, det enda problemet är att tidigare
information måste anpassas (eller bearbetas) för att kunna användas i mitt
syfte. Diagnostiskundersökning är ett annat alternativ som skulle kunna passa
för mitt syfte, eftersom det strävar efter att förstå vad det är som händer, varför
det händer och vad man kan göra åt det. Det här innebär att förutom att förstå
sig på helheten i problemområdet så strävar Diagnostiskundersökningen efter
att hitta en lösning till det, vilket inte är målet med denna studie.
(Krishnaswami & Satyaprasad, 2010)
Med tanke på syftet så kommer jag att använda mig av hermeneutiskt
angreppssätt. Detta angreppssätt är det mest lämpliga och passar utmärkt för
min undersökning. Enligt hermeneutik så skapas kunskap genom en
tolkningsprocess där forskaren har en förförståelse för det som iakttas vilket
inverkar på forskarens uppfattning av vad som upplevs. Det som upplevs
inverkar även på forskarens genom att det blir förförståelse för det som upplevs
i framtiden. På grund av detta så kan ingen absolut sanning skapas och
tolkningsprocessen kan fortsätta oändligt. Hermeneutiken är således induktiv.
(Nyström, 2012)
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) så hjälper hermeneutiska teorier oss att förstå
varför en människa, eller en grupp av individer handlar som de gör. Enligt dem
så är det även möjligt att förutsäga hur individer eller grupper av individer
kommer att handla i olika situationer (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta stärks
även i Saunders et al. (1997) där det nämns tillfällen då hermeneutik är
passande. Tillfällena är hämtade från Easterby-Smith, Thorpe och Lowes bok
(1991). Ett tillfälle är när man försöker skapa djupare förståelse för varför
någonting sker istället för att endast beskriva vad som sker. Ett annat tillfälle är
när det är brist på tidigare forskning inom området eller när det inte är möjligt
att bilda en hypotes före undersökningen, eftersom förståelse för fenomenet är
bristfälligt. Dessa utgör orsaker till varför just hermeneutik passar bäst in för
min undersökning.
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Undersökningen

kommer

att

ske

kvalitativt

eftersom

kvalitativa

undersökningars studieobjekt är individer, grupper av individer och deras
livsvärld. Dessutom kännetecknas kvalitativa undersökningar av att man
försöker beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor och
grupper. Detta kan betyda att man strävar efter att skapa förståelse för hur
människor upplever eller förhåller sig till olika fenomen, som till exempel
belöningar inom små familjeföretag (Lundahl & Skärvad, 1999).

3.2 Metodsynsätt
När det gäller metodsynsätt så har jag valt att kombinera två olika synsätt:
aktörssynsättet och systemsynsättet. Detta beror på att företagaren är i så
central roll i små familjeföretag och hennes tankesätt beslutar väldigt långt hur
företaget drivs. Dessa två synsätt är ganska olika från varandra, vilket gör att det
kan verka underligt att kombinerar dessa. Tanken med att kombinera dessa två
synsätt är att de kompletterar varandra eftersom min studie ser på
belöningsförfarande som en upprepande företeelse som skapats genom ett
mönster av individuella företagare.
Aktörssynsättet strävar efter att förstå sig på aktörens inre kvalitéer och
aktörens fria vilja. Enligt aktörssynsättet är människor fria att agera som unika
subjekt, det vill säga hon har möjligheten att tänka självständigt och tänka
kritiskt men att människan även kan vara offer för manipulation, vilket förstör
det fria tänkande. (Arbnor & Bjerke, 2009)
Aktörssynsättet motiveras att användas när det finns signifikanta aktörer som är
inflytelserika och betydelsefulla och inverkar på det som man studerar. Dessa
aktörers värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen är viktiga att
kartlägga och förstå för att kunna förstå hur och varför belöningar används
inom små familjeföretag (Lundahl & Skärvad, 1999).
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Systemsynsättet motiveras att användas när man strävar efter att erhålla bättre
förståelse

för

helheten.

Lundahl

et

al.

motiverar

användningen

av

systemsynsättet på följande sätt:


För att förstå hur ett system fungerar måste man först förstå det ur flera
perspektiv och utgångspunkter.



För att förstå hur ett system fungerar måste man förstå systemens relation till
sin miljö och hur systemet integrerar med denna miljö.



För att förstå hur ett system fungerar måste man förstå systemets olika delar,
samt beroendeförhållanden mellan dessa delar.



För att förstå hur ett system fungerar måste man förstå hur systemet har vuxit
fram och utvecklats och hur systemets nuvarande struktur och funktionssätt är
beroende av händelser i systemets historia.

3.3 Val av Undersökningsmetod
Enligt Saunders et al. så finns det tre olika undersökningsmetoder: experiment,
survey-undersökningar och fallstudier. Fallstudier passar bäst för min
undersökning, eftersom dess syfte är att erhålla en djup och detaljerad kunskap
om ett fenomen (Saunders;Lewis;& Thornhill, 1997).
Experiment används för att se inverkan av vissa variabler genom att hålla andra
variabler konstanta. Genom experiment erhåller man information om på vilket
sätt variabler är beroende av varandra (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010). I
praktiken kan ett experiment till exempel vara att mäta en arbetares
produktivitet genom att ändra på arbetsförhållande, men inte på arbetstiden.
Experiment passar inte som undersökningsmetod för min studie i och med att
den bygger på mätbara variabler.
Survey-undersökningar används när man samlar in data från en population
under en tidsperiod för att sedan dra konkreta slutsatser om populationen från
det data man samlat in. Det vanligaste sättet att utföra en survey-undersökning
är genom att skicka ut enkäter. (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010) Surveyundersökningar passar inte in i min studie eftersom målet inte är att dra
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konkreta slutsatser om hur belöningar används inom små familjeföretag.
Eftersom forskningen inom detta område är i sin startgrop så är det
ändamålsenligt att skaffa en djup förståelse innan man bildar omfattande
teorier som sedan kan testas kvantitativt genom en survey-undersökning.
Lundahl & Skärvad (1999) anser att fallstudier är passande när man strävar
efter att förstå hur ett fenomen fungerar och varför fenomenet uppstått.
Krishnaswami och Satyaprasad (2010) förklarar att en fallstudie är en
omfattande studie av bland annat: en social grupp, en process, en situation, ett
program eller en institution. Detta passar väldigt bra in på mitt syfte, vilket är
att är att kartlägga hur belöningar och kompensationer utnyttjas inom små
finska familjeföretag.

3.4 Datainsamlingsmetod
Enligt

Lundahl

och

datainsamlingsmetoder;

Skärvad
Intervjuer,

(1999)
direkt

så

finns

observation,

det

fyra

olika

användning

av

sekundärdata och användning av internet. Jag har beslutit mig för att använda
intervjuer, eftersom personlig kontakt med företagarna är det optimala sättet att
skapa förståelse för hur de belönar personalen samt för att förstå på vilket sätt
de motiverar belöningen.

3.4.1 Intervjuer
Lundahl & Skärvad (1999) gör en indelning av intervjuer i: standardiserade,
semistandardiserade och icke-standardiserade. Det finns även en skillnad i
utrymmet som intervjuaren lämnar åt intervjupersonen för att svara på
intervjufrågorna.
Min studie kommer att bygga på det semistandardiserade intervjusättet,
eftersom det lämnar mera utrymme för intervjupersonerna att svara på frågorna
än det standardiserade sättet. Jag kommer även att använda mig av fri intervju
på grund av samma orsak som i det semistandardiserade intervjusättet, men
även för att skapa en dialog med intervjupersonerna. Denna dialog kommer att
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bära mera frukt än om intervjupersonerna endast svarade på strukturerade
frågor.

3.4.2 Intervjuguide
För att erhålla så mycket information som möjligt från intervjuerna gjorde jag
en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden innehöll 14 frågor som inte
ställdes i någon exakt ordning eftersom intervjuerna hölls ganska fritt och målet
var att skapa en diskussion med företagarna. Dessa 14 frågor var dock
uppdelade enligt två olika teman; I Belöningar och företaget och II Belöningar
och familjeanställda. Frågorna från dessa två teman blandades i de flesta
intervjuerna inte ihop, det vill säga frågorna från tema I ställdes först och
frågorna från tema II därefter. Detta gjordes för att diskussionen skulle flyta så
naturligt som möjligt.
Tema I behandlar på vilket sätt företagare inom små familjeföretag belönar sina
anställda. Frågorna inom intervjuguiden ställdes på olika vis för att intervjun
skulle vara så avslappnad som möjligt. De kunde i vissa fall anpassas för att
passa bättre in i diskussionen. Tema I började med en direkt fråga. Företagaren
blev tillfrågad om hans företag använder sig av belöningar. Detta gjordes för att
få företagaren på rätt tankebana och inte för att jag förväntade mig ett konkret
svar. I flera fall så svarade företagaren att de inte använde sig av någon sorts
belöningssystem. Senare konstaterade de att de visst kunde anses ha ett
belöningssystem men aldrig tänkt på det som ett sådant. Förövrigt var det även
vanligt att företagaren gav ett mera konkret svar på en fråga i ett senare skede
under diskussionen då hon hade funderat på frågan en stund och i och med att
diskussionen ofta ledde tillbaka till frågor som frågats tidigare.
Eftersom denna studie handlar om små familjeföretag så behandlar tema II
belöningar och familjemedlemmar. Tanken var att ta reda på ifall en företagare i
ett familjeföretag behandlar familjemedlemmar på ett annat sätt än den övriga
personalen. Därför kunde inte detta tema försummas. Tema I behandlar redan
temat om hur belöningssystemet ser ut i företaget, så därför koncentrerade jag
mig mera i tema II på att se hur företagaren själv uppfattar att jämlikheten ser
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ut i företaget och om företagaren favoriserar familjemedlemmar. Frågorna i
detta tema granskade på flera olika sätt hur familjemedlemmar behandlas och
en direkt fråga om företagaren själv anser att familjemedlemmar favoriseras
gentemot icke-familjemedlemmar. Oftast var man tvungen att läsa mellan
raderna eftersom de flesta företagare inte vill erkänna åt mig eller sig själva att
de favoriserar familjemedlemmar.
Som helhet fungerar intervjuguiden som ett instrument för att erhålla
företagarens tankar om belöningssystem, på vilket sätt belöningar används
inom deras företag samt kring familjemedlemmars behandling inom företaget.
Eftersom belöningar och belöningssystem är i centrum av denna studie så är det
viktigt att erhålla företagares åsikter om belöningar då det ger en djupare insikt
i varför belöningar utnyttjas på det sätt som de görs. Med andra ord var tanken
med intervjuguiden att den inte endast skulle erhålla information om hur
belöningssystemen ser ut i små familjeföretag utan även förståelse för varför,
genom direkt kontakt med företagarna.

3.4.3 Val av Undersökningsobjekt
Eftersom det är ytterst svårt att få alla små familjeföretag i Finland att ta del av
denna

undersökning

så

är

det

en

stickprovsundersökning.

Undersökningsobjekten som tagit del av denna undersökning är företagare i
små finska familjeföretag. De har valts genom icke-sannolikhetsurvalsmetoden,
vilket betyder att objekten inte har valts slumpmässigt.
Undersökningsobjekten är 12 företagare inom små finska familjeföretag som är
belägna inom Nyland. Dessa 12 företag valdes avsiktligen från så många olika
branscher som möjligt för att få en så generell bild som möjligt av små
familjeföretag. Detta resulterade i att dessa 12 företag representerar 11 olika
branscher.

Företagen har valts genom målmedvetenurvals metoden eller

närmare preciserat; genom en typisk fallstudie samlingsmetod (typical
casestudy sampling) (Saunders;Lewis;& Thornhill, 1997).

Denna metod

motiveras att användas när man strävar efter att profilera en grupp, vilket i det
här fallet är små finska familjeföretag (Saunders;Lewis;& Thornhill, 1997).
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Nedan i tabell 4 så illustreras vilka företag som deltog i studien. Dessa 12
företagare intervjuades mellan 17.06.2011 och 11.09.2011.
Företag

Bransch

Antal anställda

Bokföring

<5

Köksinredningar

<5

Brädgård

5

Säljer elektroniska
komponenter och
helhetslösningar
Bilförsäljning

<10

Skoförsäljning

<10

Begravningsbyrå och
blombutik
Byggnadsfirma

<10

Byggnadsfirma

<10

Schaktra Ab

Jordschaktning och
transport

<10

Auto-Din Ab

Bilservice och reservdelar

<20

Tryck och mäss

<25

Bokföring P-E Nyberg Kb

Peneva Ab
Karis Träbörs Ab
Multirel Ab
Special Mobil Ab
Wildshoe Ab
Werthmann Ab
Contrak Ab
Fiskars Byggnadsbyrå Ab

Mainosoilio Ab
Tabell 4

<10

<10

Företagen som deltagit i studien

Dessa tolv företag valdes på grund av att de passade ypperligt in i min studie. De
är alla i sin andra generation, eller senare, eller så har de familjemedlemmar
från nästa generation anställda i företaget. De olika branscherna ger en bra bild
av små familjeföretag från en generell synvinkel. En av orsakerna till att två
företagare från byggnadsfirmor intervjuades är att denna bransch präglas av ett
stort utbud av arbetskraft, vilket inverkar på hur företagaren belönar sin
personal. Tanken var att se om dessa två företagare använde sig av liknande
belöningssystem, eftersom de båda är inom samma bransch, eller om de
varierar kraftigt.
Förövrigt så räckte tolv företagare från elva olika branscher mer än väl för att
skapa en förståelse för hur företagare belönar sin personal i små familjeföretag.
Flera företag hade naturligtvis kunnat tas med i studien, men det ansågs inte
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vara nödvändigt eftersom all den information som jag strävade efter att erhålla
kunde fås fram från dessa tolv intervjuer.

3.5 Analysmetod
För att analysera den data som jag erhåller från intervjuerna så kommer jag att
använda mig av grundad teori. Saunders et al.(1997) anser att grundad teori är
bra att använda när man strävar efter att generera en teori eller riktning för
fortsatta studier. Därför passar grundad teori väldigt bra vid denna
undersökning, eftersom utgångspunkten är att en kartläggning skall skapas och
att denna undersökning kommer att basera sig på kvalitativ data där resultatet
sedan kan testas kvantitativt.
Skaparna av grundad teori har allt sedan sin första publikation varit oense om
hur grundad teori skall utföras. Detta har lett till två olika synsätt på grundad
teori, det Glaserska och det Straussiska synsättet. Denna avhandling kommer
att använda sig av det Straussiska synsättet eftersom det synsättet har ett mera
systematiskt angreppssätt. Ett systematiskt angreppssätt är lämpligare i detta
fall eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning inom detta område och
negativa antaganden om familjeföretagens förfarande möjligtvis kan inverka på
resultatet, om för stor frihet vid analysen används. Av samma orsak så kommer
även öppen kodning att användas. Öppen kodning är även rekommenderbar att
användas när målet är att skapa ny insikt genom att bryta gamla tankesätt. Det
gör denna metod ypperlig för min studie. Öppen kodning betyder i detta fall att
forskaren analyserar den transkriberade data rad för rad och plockar ut
betydelsefulla händelser och meningar. Efter detta frågar forskaren sig vad
dessa meningar säger, vad det är som händer och vad det innebär. (Corbin &
Strauss, 1990)

3.6 Strategi för analys av Data
Som nämnts tidigare så intervjuades företagarna under tidsperioden från
17.06.2011 till 11.09.2011. Alla företagare intervjuades ansikte mot ansikte och
alla utom 3 företagare intervjuades på sina egna kontor, så att de skulle känna
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sig avslappnade i en bekant miljö. Intervjuerna varade mellan 10 och 43
minuter och alla intervjuer gjordes på svenska.
För att bäst analysera data som samlas från intervjuerna så har jag transkriberat
dem. Detta betyder att jag har transkriberat alla 12 intervjuer. De varade
sammanlagt ungefär 286 minuter och resulterade i ca 16 000 transkriberade
ord. Detta gjorde jag för att enklare kunna analyserar intervjuerna samt för att
nå en djupare förståelse för helheten av de enskilda intervjuerna.
Under analysen av de transkriberade intervjuerna så hittades en hel del trender
och förfarandesätt som upprepades inom flera företag. Dessa trender och
förfarandesätt ställdes enligt grundad teori upp som delar av en större helhet,
där jag inte endast såg på belöningar utom även på hur personalen och
familjemedlemmar behandlas.

3.7 Undersökningens Tillförlitlighet
Undersökningars tillförlitlighet kan mätas med validitet och reliabilitet.
Undersökningens validitet mäts på två olika sätt, som inre och yttre validitet.
Hög grad av inre validitet betyder, i mitt fall, att intervjuerna har kunnat svara
på den forskningsfråga som jag velat få besvarad (Lundahl & Skärvad, 1999).
Yttre validitet mäter intervjuernas sanningsgrad. Den är låg då respondenter
ljuger, kan inte svara korrekt på frågor eller till exempel misstolkar frågans
innehåll. Det här kan äventyra undersökningens verkliga bidrag. (Lundahl &
Skärvad, 1999) Detta kunde ha blivit ett problem i denna undersökning
eftersom intervjuerna genomfördes ganska fritt och företagarna kan eventuellt
ha velat ge en mera professionell bild av sitt företag än vad verkligheten tillåter.
När det gäller inre validitet så anser jag att intervjuerna har kunnat ge svar på
forskningsfrågan. Detta beror på att antalet intervjuer som utfördes kan anses
tillräcklig. Antalet intervjuer skulle ha utökas om jag skulle ha ansett att flera
intervjuer behövts. Yttre validiteten anser jag även att är hög eftersom
företagarna var ganska villiga att även diskutera deras belöningssystem eller
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brist på ett belöningssystem, om det var fallet. Det som företagarna möjligtvis
förskönade en aning är deras behandling av familjemedlemmar gentemot övrig
personal. Nästan alla företagare ansåg att det inte fanns någon större skillnad
mellan behandlingen av familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar, men
detta kunde ganska snabbt genomskådas, genom att se på hur företagarna hade
svarat på de övriga intervjufrågorna.
God reliabilitet betyder att mätningarna inte varierar beroende på var eller vem
som utför intervjuerna. Eftersom omgivningen kan skifta väldigt mycket så är
det möjligt att intervjuobjekten kan känna sig mera avslappnade i vissa fall,
vilket inverkar på resultatet (Lundahl & Skärvad, 1999). Denna studie präglas av
god reliabilitet eftersom jag själv utförde alla intervjuer och nio av tolv
intervjuer utfördes på företagarnas egna kontor och två av de som inte utfördes
på deras kontor så utfördes i deras egna hem. Förövrigt så var atmosfären
väldigt avslappnad under intervjusessionerna och företagarna hade alltid
reserverat tillräckligt med tid för dem.
Detta kapitel har beskrivit vad forskningsuppgiften är i denna studie och på
vilket sätt jag kommer att hantera denna uppgift. Förövrigt så har detta kapitel
även belyst på vilket sätt jag har valt att samla in data, valt undersökningsobjekt
och analysmetod samt redogjort för studiens tillförlitlighet.

I nästa kapitel

kommer jag att analysera det insamlade data och presentera studien resultat.
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4. Resultat och Analys
Som nämnts tidigare så har jag använt mig av grundad teori för att analysera
insamlad data. Jag kommer i detta kapitel först att presentera materialet med
hjälp av grundad teori. Det här kommer att avslutas med en presentation av den
slutgiltiga teorin, eftersom slutresultatet med grundad teori är att skapa en
teori. Denna teori kommer sedan att jämföras med min förutsägelse om
belöningar inom små familjeföretag. Nedan illustrerar jag med hjälp av en bild
på vilket sätt jag byggt upp mina resultat.

Figur 8

Små familjeföretag (Grundad Teori)

Bilden beskriver på vilket sätt teorin är uppbyggd. Den baserar sig på 3 olika
kategorier, vilka skapats utifrån olika koncept. Koncepten härstammar från
koder och intervjudata.
Koder och händelser kunde utvinnas från de transkriberade texterna. De
samlades därefter under liknande trender. De trenderna som upptäcktes
formade koncepten. Koncepten placerades sedan in i tre olika kategorier på
basen av vilka områden de berörde.
Dessa tre kategorier formades på basen av koncepten, det vill säga att
kategorierna ingalunda var en självklarhet från första början. De tre
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kategorierna är viktiga byggstenar när det gäller att lägga upp en teori om hur
belöningssystem ser ut i små familjeföretag.
Jag kommer till nästa att gå igenom alla tre kategorier samt deras koncept. Efter
varje koncept så kommer jag att presentera citat från intervjuerna med
företagarna. Dessa citat kommer att presenteras i tabeller för att bättre
illustrera skillnaden mellan företagarnas åsikter. I vissa fall kommer även
kommentarer att presenteras, eftersom det kan vara svårt att reflektera
företagarens verkliga mening med hjälp av endast en eller två meningar. Med
beaktande av företagarnas anonymitet så kommer företagen att blandas och
kännetecknas härefter med bokstäverna A-L.
En viktig sak att komma ihåg är att dessa tabeller endast ger en inblick i
företagarnas åsikter och att deras agerande har bedömts utifrån den helhetsbild
intervjuerna gett. Detta kan till exempel betyda att fastän företagaren anser att
han inte ger någon specialbehandling åt familjemedlemmar, så ger helheten av
intervjuerna en annan bild. Detta är viktigt att komma ihåg då man granskar
och reflekterar över indelningen av familjeföretagen i diskussionskapitlet. Där
har jag gjort en indelning av familjeföretag i små oprofessionella familjeföretag,
små familjeföretag och små professionella familjeföretag på basen av den helhet
som resultaten av studien bidragit till att skapa.
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4.1

Familjen och Företaget

Inom detta avsnitt så kommer jag att berätta om mina upptäckter gällande
vilken roll familjen har i familjeföretag. Som nämnts tidigare så är givetvis alla
familjeföretag olika och skiljer sig från varandra, däremot så har jag kunnat dra
några generella slutsatser på basen av de tolv företag som deltagit i min
forskning.

4.1.1 Nepotism
När det gäller nepotism inom dessa företag så kunde jag konstatera att nästan
samtliga företagare var av den åsikten att de inte favoriserar familjemedlemmar,
vare sig det gäller lönens storlek eller avancemang inom företaget. När
företagare blev tillfrågade om familjemedlemmar favoriserades inom företaget
var ett vanligt svar: ”Absolut inte”. För att få ett konkretare svar än endast
företagarens egna åsikter på denna fråga så ställdes frågan om vid flera
tillfällen, men på olika sätt. Detta bekräftade misstanken att familjemedlemmar
upplever särbehandling inom familjeföretag, men även att denna särbehandling
vid de flesta fall inte är väldigt betydande. Denna särbehandling kunde till och
med motiveras vid vissa fall, till exempel genom att familjemedlemmar erhåller
högre lön i huvudsak på grund av att de har en högre utbildning än resten av
personalen.
När det gäller anställning inom företaget så svarade de flesta av företagarna att
deras företag var för små för att endast sysselsätta familjemedlemmar och att
familjemedlemmar måste kunna jobba inom företaget för att de skall kunna ha
en

plats

inom

företaget.

Däremot

så

svarade

även

de

flesta

att

familjemedlemmar alltid får en chans att arbeta inom företaget, oberoende om
de har passande utbildning/meriter eller inte.
Några tydligt tecken på att familjemedlemmarna skulle oberättigat ha avancerat
i företaget stötte jag inte på under mina intervjuer. I de flesta fall där
familjemedlemmen inte haft passande utbildning men trots detta erhållit en
hög- eller nyckelposition inom företaget, så har familjemedlemmen fått börja
jobba från grunden. I de flesta fall där detta gällde har de även jobbat i flera
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olika avdelningar inom företaget. Tre av företagarna sade att de till och med
sagt åt sina barn att om de inte vill studera så börjar de jobba inom företaget
med det samma då de avslutat grundskolan, och naturligtvis från grunden. Det
här var för att om de inte ville studera så skulle de inte heller få sitta hemma. I
dessa fall kan man alltid diskutera om det är fråga om nepotism eller tough love.
En av företagarna uppger sig ha framfört på ett personalmöte att den ny
anställde familjemedlemmen inte skulle uppleva någon sorts särbehandling och
att hon var på exakt samma linje som alla andra. Detta var inte endast för att
informera familjemedlemmen att den var på samma linje som resten av
personalen utan även så att personalen inte skulle behöva vara oroad över
följderna av att arbeta med chefens släkting.
Företag

Citat

A

“Naturligt ser man först efter sina

Kommentar

egna”
B

“Nej definitivt inte, av dom
(familjemedlemmarna) kräver jag
nog lite mera”

C

“Vi har inte familjemedlemmar som

De familjemedlemmar som

är liksom i någon nyckelposition”

även är ägare så har
givetvis nyckelpositioner

D

“Det har jag sagt också på
möten…(att familjemedlemmen har)
ingen extra rättighet”

E

-

Inte aktuellt eftersom
företaget är i en
specialsituation

F

“nog försöker vi vara ganska
rättvisa på det sättet”

G

“Han (familjemedlem) ligger i den
högre gruppen nog, men inte att han
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skulle få några fördelar på det sättet
med lönen”
H

“… och det sa jag före de kom hit, att

Det vill säga att

något yrke måste de skaffa”

familjemedlemmarna inte
fick komma med i företaget
förrän de skaffat sig en
passande utbildning

I

“… inte börjar jag anställa
(familjemedlemmar) bara för att
anställa”

J

Svårt att bedöma eftersom
företaget har nästan enbart
familjemedlemmar

K

“Familjemedlemmar har varit
tvungna att pruta på lönen tack vare
att det varit spännt”

L

Inte aktuellt eftersom
företaget är i en
specialsituation

4.1.2 Altruism
Liksom i fallet av nepotism så är nästan samtliga företagare övertygade om att
de inte favoriserar familjemedlemmar och att altruism därmed inte existerar i
deras företag. När det gäller altruism så kunde jag åtminstone inte hitta någon
sort av skadlig altruism, fast det nog fanns tecken på altruism i de flesta företag.
Ungefär hälften av företagen sade att familjemedlemmar inte upplever några
fördelar utan snarare kräver företagaren mera av dem. Detta stämmer säkert
bra att en del av företagarna ställer mera krav på familjemedlemmarna, men då
måste man även se på helheten. I de flesta företagen där företagaren var mera
krävande så hade familjemedlemmarna en högre position eller ett större
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ansvarsområde än de övriga anställda, vilket även betydde en högre lön. Då är
det endast naturligt att man är mera krävande.
Det fanns även företag där familjemedlemmar inte erhöll högre lön eller hade
någon hög position. I dessa fall så syntes altruismen i en annan form; nämligen
flexibel arbetstid. Däremot bör påpekas att i vissa fall var även detta motiverat
med bland annat att barnen behövde skjuts till/från skolan vilket skulle ha
betytt att om inte familjemedlemmen skulle ha gjort det så skulle företagaren
själv ha hamnat göra det. I flera fall var det inte endast familjemedlemmar som
hade flexibla arbetstider, utan hela personalen hade det även ganska flexibelt.
Av alla tolv företagare så var det endast en företagare som uppriktigt sade att
familjemedlemmar favoriseras inom företaget. Denna företagares svar var
väldigt intressant eftersom han motiverade även varför familjemedlemmar bör
favoriseras. Enligt företagaren så skall företagare se efter familjemedlemmarnas
intressen, eftersom de inte kommer att stanna i företaget med endast löftet om
att en dag få ta över företaget och bli rik. De måste även ha någon orsak att
jobba där för stunden.
Företag

Citat

Kommentar

A

(Utbildning är viktigt eftersom)

Begränsade platser för

“Många barn som vill jobba i ett litet

tillfället inom företaget

företag”

för nästa generation,

(Lönen är hög för familjemedlemmar

vilket gör att de som vill

eftersom) ”Man måste väcka intresset

börja jobba inom

i företaget vid en tidig ålder och säga

företaget tvingas

att det lönar sig”

konkurrera om platserna

“Vi hade inte riktigt passlig jobbplats

Företagaren ansåg att

åt honom (familjemedlem) här då, att

det var bättre för

jag var mera och följde med och såg

familjemedlemmen att

hur det utveckla sig”

inte börja jobba inom

B

familjeföretaget,
eftersom det inte fanns
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någon lämplig plats för
honom där vid den tiden
C

“Jag har fått höra hemma att vår son
får för lite lön”

D

“Nog hamnar man och tänka på

Gäller dock endast om

familjemedlemmar och tänka hemåt”

familjemedlemmar
skulle behöva ett jobb
inom företaget

E

“Inte är det (företaget) ju bara för att
sysselsätta, nog måste man ha någon
nytta av dem man anställer”

F

“Nå det måste man väl nästan utgå

Det vill säga att

från att (familjemedlemmen) måste ju

företagaren inte

också kunna göra någonting”

anställer
familjemedlemmar om
inte de är lämpliga att
arbeta inom företaget

G

“… det är klart att om du inte har…
högskoleutbildning… så inte har du ju
en chans att åtminstone på rimlig tid
komma med i ledningen”

H

“Det är utomstående som väljer först”

I

“Om jag skulle få välja skulle jag ändå

Semester

kanske välja att man inte skulle ha en
familjemedlem (anställd), det är
redan det med auktoritet...”
J

“De flesta är här, att en till… som inte

Det vill säga att för

har varit här, men säkert kommer hon tillfället är alla utom en
också hit”

från familjen anställda i
företaget

K

“Dom jobbar precis på samma sätt
som alla andra i företaget, som jag sa
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att (det syns) varken i arbetet eller i
lönen”
L

Inte aktuellt eftersom
företaget är i en
specialsituation
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4.2 Personalen och Företaget
I detta kapitel så kommer jag att gå igenom företagarens attityder gentemot
personalen. Detta kapitel koncentrerar sig inte endast på utomstående utan
även på familjemedlemmar, men de skiljs däremot inte från varandra utan
grupperas här enbart som personal. Detta kapitel kommer att fokusera på att
beskriva företagarnas tankar om personalen. Informationen kan även användas
för att förstå varför företagaren belönar på det sättet hon belönar.

4.2.1 Jämlikhet
Under tiden som jag utförde intervjuerna så konstaterade jag att det var
överraskande många företagare som strävar efter att uppnå jämlikhet inom
företaget. Detta syntes tydligt på flera sätt vid flera tillfällen. Bäst syntes detta
genom att se på deras belöningssystem, vilka var ganska långt uppbyggda på en
grund av jämlikhet. I detta avsnitt kommer jag endast att presentera på vilka
sätt jämlikhet styr belöningssystemen i vissa företag. Detta gås sedan närmare
igenom i kapitel 4.3.
När företagaren svarade på frågan om de använder sig av gruppbaserade
belöningar så var det endast en liten del som sade att de använde sig av sådana.
Detta beror mest på att företagen i denna studie var så små att det inte lämnade
något utrymme att belöna en skild grupp, utan endast alla eller så enskilda
arbetare. Det som konstaterades var att några företag använde sig av ett
bonussystem där arbetarna belönades med en bonus om företaget hade haft ett
bra år. Samtliga företagare som sade sig använda detta system belönade hela
personalen jämlikt.
De flesta företagare använde sig inte av något bonussystem. Man kunde ändå se
tecken av jämlikhet inom några av dessa företag när det gällde lönen. 4 företag
sade att de använder sig av väldigt jämna löner genom hela företaget. En av
företagarna nämnde att lönerna är helt och hållet på samma linje. Han uttryckte
att löner på skilda nivåer orsaker endast missnöje och avundsjuka på
arbetsplatsen. En annan företagare sade (gällande att belöna jämlikt) att; ”Det
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är viktigt, för de kan känna sig ytterom, att alla är likvärdig... lite
kommunistiskt tänkt men att...”
Företag

Citat

Kommentar

A

“Alla ser efter sina egna först”

B

“Vi har en jäkla bra fiilis… och det

Konkurrens mellan

tror jag beror mycket på vårt

arbetarna

lönesystem, att vi inte har den där
konkurrensen”
C

“Jag brukar säga att de
(familjemedlemmar) är likvärdiga
och skall behandlas på samma vis”

D

“Till och med försöker jag då i måna
möjlighet belöna också inhoppare
och det är viktigt, för de kan känna
sig ytterom… att alla är likvärdiga”

E

“Det belönas inte någon enskilt, utan
alla belönas om de belönas”

F

“Om det är någon som försöker
utnyttja det här systemet så blir det
här grupptrycket på den här
personen ganska stark”

G

Svårt att bedöma
jämlikheten på grund av
en stor mängd orsaker

H

“det är svårt att mäta enskilt, för det

Citatet förklarar inte så

är teamarbete”

mycket, men alla i
företaget hjälper
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varandra fast de har
olika arbetsuppgifter
I

“Så diskuterar de (anställda) med

Det vill säga när man

varandra att jag fick bara så här

belönar personalen

mycket lön och då har man ju det

ojämnt

trist inom företaget”
J

“Vi har varit här och han

Företaget har inte något

utomstående har fått alltid när han

belöningssystem eller

vill ha” (semester)

likande, så detta är en av
de enda mätbara
faktorerna. Utomstående
får dock även använda
företagets utrustning för
privatbruk

K

Går inte att jämföra
eftersom personalen har
så olika arbetsuppgifter
och belöningssystem

L

“Även om vi ser att avdelning X drar
bra, så får alla belöning, även de
som jobbar på avdelning Y”

4.2.2 Atmosfär
Om inte jämlikhet var en styrande faktor i alla företagarnas val av
belöningssystem, så var definitivt tanken att skapa en trevlig atmosfär inom
företaget det. Detta är väl nästan en självklarhet eftersom en trevlig arbetsplats
är en bra arbetsplats. Det som tydligt kom fram var flera företagares klara
strävan att göra arbetsplatsen till en trevlig arbetsplats.
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Eftersom alla företag och företagare skiljer sig från varandra så var deras
metoder att nå detta mål väldigt olika. Det som dock förena många företagare
var att de strävade efter en trevlig atmosfär genom jämlikhet. Ungefär hälften av
företagarna använde sig av jämlikhet. Det bör dock nämnas att detta sällan var
den enda metoden i dessa företag för att nå en trevlig atmosfär.
Ett annat vanligt sätt för det här var spontana gåvor. Många företagare ansåg att
stämningen i företaget kunde bättre höjas genom att dela ut spontana gåvor än
genom att dela ut bonusar i pengar. ”pengar glöms” var en vanlig motivering
bakom detta. Bonusar i pengar delades naturligtvis även ut, men då var det
närmast fråga om julbonus eller bonus för att företaget hade haft ett bra år. En
företagare berättade att han även brukar skicka blommor åt sina anställda (de
anställda är enbart kvinnor) under arbetsdagen, eftersom han vet att de
uppskattar det högt. En annan företagare sade att han försöker höja både
atmosfären och arbetsmotivationen genom att visa genuin tacksamhet i ord och
handlingar och inte alltid i gåvor. Han sade även att han börjat ge direkt
feedback åt personalen, vilket lett till positiva resultat.
Det som dock var överraskande var att endast 8 av 12 företagare använde sig av
utekvällar. Även om 8 av 12 företag är en klar majoritet, så var det ändå
överraskande att inte alla företag använde sig av detta mot den bakgrunden att
det funnits klara tecken på att företagarna strävar efter att uppnå en trevlig
atmosfär. Detta går dock att förklaras genom att en del av företagen var väldigt
små och det jobbade procentuellt så många familjemedlemmar i företaget att
utekvällar kändes som en familjemiddag med 1-2 utomstående. Det skulle
endast skapa för de utomstående en känsla av att de trängde sig på, vilket inte
skulle bidrag till att förstärka atmosfären i företaget. Däremot fanns det några
företag som använde sig väldigt ofta av utekvällar på grund av att de såg det som
en chans att skapa en ”vi” känsla inom företaget.
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Företaget

Citat

A

“Man kan liksom stöda varandra,

Kommentar

jag tycker i små företag är det
ännu viktigare än i stora”
B

“Här kan man nog säga att vi är

Alltså att även

ganska långt en familj”

utomstående behandlas
som familjemedlemmar

C

“Vi har… utvecklingssamtal med
personalen och försöker följa upp…
och har då på det viset lite inblickar
vad människorna står för”

D

”Grundidén för länge sen var ju att
skapa en sådan arbetsmiljö som
folk vill vara anställda i... så har
jag alltid försökt tänka det”

E

”..att någonting går bra och att du
kommer ihåg att berömma när det
gått bra... Dom värdesätter det
också ganska högt”

F

”Jag måste nog säga att idag har vi
nog en jätte bra personal, att
personalen är väldigt lojala och
ställer upp i tid... det är ytterst
sällan som någon ställer upp sig
och knorrar”

G

”Vi är utspridda på 5-6 projekt hela
tiden...Det blir aldrig en sådan här
herraporukka där man blir så här
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ganska sammansvetsade”
H

”Dom jobbar extra utan att man
behöver fråga, när dom ser att det
behövs så blir dom bara”

I

”...vi har ju ganska självständigt
jobb här, att det går på det viset.
Det behövs inte någon
arbetsledning eller jag behöv inte
vara på plats för att de skall klara
av jobbet”

J

”Jag litar på alla här och det är
huvudsaken!”

K

”Nog ställer de ju upp...om det
behövs... I ett litet företag måste
man ju vara lite flexibel”

L

”Vi brukar ha team-building
aktiviteter, alltså sport som att
köra mikrobilar, gå och bowla,
curling eller någonting sånt där”

4.2.3 Personalomsättning
En annan upptäckt som jag gjorde var att personalen var väldigt trogen inom de
flesta företag och att personalomsättningen var väldigt låg. Det här var fallet
även inom de företag som inte använde sig av något sorts belöningssystem. I
medeltal hade företagen ungefär 9 anställda. Det minsta företaget hade 3
anställda och det största hade 24. En intressant aspekt med det största företaget
är att medellängden för anställningen hos de 24 anställda på företaget är hela 18
år. Motsvarande siffror hittar man även hos de mindre familjeföretagen, men
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man skulle ju åtminstone anta att ju större företaget blir desto högre blir
personalomsättningen, vilket inte har varit fallet i detta företag eftersom
personalen har varit väldigt långt den samma hela tiden.
Den låga personalomsättningen går visserligen till viss grad att förklaras genom
företagarnas belöningssystem, strävan efter jämlikhet och trevlig atmosfär, men
för att kunna ge något konkret svar på denna fråga borde naturligtvis en ny
studie utföras där även personalen involveras som studieobjekt.
Företaget

Citat

Kommentar

A

“Vi är två familjer och så har vi en

På grund av detta så är

kille som inte är familjemedlem”

den väldigt låg

”Före detta arbetstagare... har

Före detta anställda har

berättat att joo, nog var det så kiva

berättat att de ångrat att

här”

de börjat arbeta inom

B

andra företag inom
samma bransch
C

”Det finns inte någon kompetent

Företagets

personal eftersom det inte finns

personalomsättning är

någon utbildning”

svår att mäta eftersom
företaget gjort ganska
stora förändringar

D

”Att nog har de fastanställda varit
här jävla länge... 6 år allra minst”

E

”Det finns sådana pojkar som var
artonde gången med på resa... att
den där omsättningen av de
anställda har inte varit så där
överdrivet stor på något vis”

F

”..de flesta åtminstone så har varit
här 10 år eller värre.. Att vi har
väldigt lite utbyte av personalen”
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G

”Under de här åren så har ingen
sagt av de som har slutat, att det
har varit för lönens skull”

H

Företaget har nästan
enbart
familjemedlemmar,
vilket gör att
personalomsättningen är
låg

I

”Man försöker hålla dom som man
är nöjd med och ändå är det såna
som är kanske för snåla och missar
bra arbetstagare, bara för någon
100€ i månaden...”

J

”När pojkarna har blivit lediga

Nästan enbart

från skolan och fria så har de velat

familjemedlemmar i

komma hit av intresse”

företaget vilket gör
personalomsättningen
låg

K

”Vi var ju då X anställda, nu är vi
hälften mindre.. Och det är nog
tackvare att det har varit till att
banta på kostnaderna och få dom
så små som möjliga”

L

Inga direkta
kommentarer men
personalomsättningen är
väldigt låg
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4.3 Belöning och Kompensation
I detta kapitel så kommer jag att gå igenom på vilket sätt dessa 12 familjeföretag
belönar och kompenserar sin personal för deras arbetsinsats. Det är viktigt att
koma ihåg att alla företag är olika och att förutom skillnader i storlek så är det
även fråga om skilda branscher. Dessa 12 företagare representerar 11 olika
branscher vilket var ett medvetet val, eftersom detta ger den bästa generella
bilden av hur små familjeföretag belönar och kompenserar sin personal. Först
så kommer jag att diskutera de vanligaste sätten på vilka företagarna belönar sin
personal under rubriken belöningssystem. Därefter så kommer jag att diskutera
företagens lönepolitik. Till sist så kommer jag att diskutera andra allmänna
belönings- och kompensationsmetoder som företagarna berättat att de använt
sig av. När jag diskuterar företagens lönepolitik så kommer jag även att
presentera skillnader mellan familjemedlemmars och utomståendes löner.

4.3.1 Belöningssystem
Som nämnts tidigare så finns det oerhört många sätt att belöna sin personal. En
del av företagarna anser att belöningssystemet skall bygga på en hög baslön,
medan andra anser att belöningssystemet visserligen skall bygga på en baslön
men att personalen skall belönas därefter med bonus enligt hur det har gått för
företaget. Det fanns även företagare som inte använde sig överhuvudtaget av
något belöningssystem. Det som dock samtliga företagare var överens om var att
belöningssystemet skall vara klart och enkelt att följa med, vilket hjälper att
förstå vad en extra arbetsinsats innebär för den enskilda arbetaren.
Det som var överraskande var att fastän belöningssystemen varierade i sätt och
grad, så var nästan alla ändå nöjda med deras nuvarande system. Av de två som
var missnöjda så var den ena missnöjd på grund av att de gjort en ganska stor
förändring inom företaget, vilket lett till en stor expansion och en avsaknad av
ett fungerande mätinstrument för att mäta företagets och den enskilda
arbetarens framgång. Den andra var nöjd med det nuvarande systemet men
skulle vilja komma på ett bra system för att personalen skulle jobba ännu
hårdare under svåra tider. De två företagare som inte använde sig av något som
helst belöningssystem var nöjda. Den ena var nöjd eftersom personalen (enligt
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hans uppfattning) jobbade väldigt hårt vilket bidrog till att några extra
incitament inte var nödvändiga. Den andra var nöjd av en annan orsak. Han var
belåten med personalens insats och uppgav att det stora utbudet på arbetskraft
inom sin bransch resulterade i att arbetskraften inte ställde så höga krav på
belöningar för sin anställning.
Generellt så kan man konstatera att dessa små familjeföretag har ganska lågt
utvecklade belöningssystem. Detta betyder inte att de inte skulle ha lagt ut tid
på att tänka ut ett fungerande belöningssystem för sin personal.

En av

företagarna angav sig till och med ha ett system som utvecklats under 20 år.
Orsaken till att systemen var lågt utvecklade berodde huvudsakligen på att
företagarna ansåg att man inte skall göra det onödigt svårt för sig själv.
Många företagare var oroliga över att de inte förnyat sina belöningssystem på
flera år, eftersom de konstaterat att arbetsmarknaden ändras hela tiden och att
det inom flera branscher är brist på kompetent personal. Förövrigt så var även
en del av företagarna missnöjda med att deras företag saknade ett praktiskt
mätinstrument som skulle det göra enklare för företagaren att belöna
personalen enligt deras prestationsnivå. Avsaknaden ledde till att belöningen
istället var bunden till årsresultat (vilket var det mest vanliga mätinstrumenten i
företagen).
Företag

Citat

A

“Jag ser att de är möjligt att
använda en liten bonus, men att man
räknar sen totalbelöningen”

B

“Väldigt systematiskt är det nog inte,
utan vi har fasta löner och sen
brukar vi nog ha små morötter alltid
nu och då”

C

”Något sånt där stort
belöningssystem har vi inte

Kommentar
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fastslaget... hittar helt sporadiskt på
prylar”
D

”Inte så det syns i pengar... men
förståss måste man belöna dem, så
att dom hålls på gott humör och trivs
på jobbet”

E

”Vi ser där i november, så då betalar
man en extra timpeng på alla
timmar som är gjorda under året
hittills”

F

”Om det har varit ett bra år så tycker
jag att de skall få en del (av vinsten),
men har det varit sämre år har de
inte fått”

G

Använder inte något
belöningssystem

H

”Vi använder ett sådant
belöningssystem att om vi kommer
upp, når vissa omsättningar som vi
har som gräns så får dom extra
betalt efteråt... en månadslön eller
två månadslöner, beror på
resultatet.”

I

”På fredag slutar vi ett och
timmarna, så i princip får de. De får
heldagslön fast vi slutar (klockan) ett
i åtta månader”

J

”Vi har inte haft något
belöningssystem så där
pengmässigt”

K

”Dom kan själv lite manipulera den

En del av personalen

där lönen med hur de ligger i och

jobbar på en sorts
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jobbar”
L

provision
Inget konkret
belöningssystem, men
personalen har andra
icke-monetära förmåner

4.3.2 Lön
Lön har redan diskuterats till en del i andra delar av arbetet, som till exempel
när jämlikhet diskuterades. I detta kapitel så kommer jag att gå igenom hur
löner används i praktiken inom små familjeföretag. Jag kommer först att
diskutera hur lönerna ser ut för utomstående inom familjeföretag och efter det
så kommer jag att jämföra deras löner med familjemedlemmarnas löner.
Lön används på olika sätt av olika företagare. Lönen är givetvis grunden för en
anställningsrelation, men sedan finns det många olika åsikter om hur stor
lönens roll egentligen är. I stora drag kan man säga att de 12 olika företagare
som deltog i denna studie hade 12 olika åsikter. Det som dock gällde för alla
företagare var att de ansåg att företagets lönenivå för de anställda var
genomsnittligt eller ovanför genomsnittet inom deras bransch (inom deras
område). Endast 4 företagare sade att de följer helt och hållet fackens direktiv.
En företagare sade att deras löner ligger ungefär 15 % högre än hans
konkurrenter medan än annan företagare sade att hans personal får ungefär
€500 mera i månaden än om de jobbade hos grannen. Dessa var dock de som
betalade den högsta lönen åt sin personal i jämförelse med sin bransch. För
dessa två företagare spelade lönen en stor roll i deras belöningssystem, medan
lönen spelade en mindre roll i de övriga företagen. Det här är för att de övriga
även valt att belöna genom bonusar eller icke-monetära belöningar. Även i
dessa företag så var lönen givetvis på samma nivå eller ovanför marknadslönen.
En företagare sade till exempel; ”man måste åtminstone se till att den inte
ligger under medellönen”.
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Kännetecknande för tre av de fyra företagen som betalade lön enligt fackens
direktiv var att deras bransch inte kräver utbildad personal, vilket gjorde att
utbudet på arbetskraft var stor. Även i det företaget som kräver utbildad
personal är utbudet på arbetskraft stor. En av företagarna sade; ”Varför skall
jag betala mera än grannen, fast jag har bra personal, för i långa loppet är
det jag som lider av det”.
Familjemedlemmarnas löner nämndes när nepotism och altruism diskuterades.
Till följande så kommer jag att jämföra familjemedlemmarnas löner med ickefamiljemedlemmarnas löner.
När företagarna blev tillfrågade om familjemedlemmarnas löner var högre än de
andras löner så var det fem som svarade Ja på frågan, varav fyra gav en
motivering till varför de förtjänar en högre lön. Av alla tolv företagare så var det
endast en som uppriktigt kunde säga att familjemedlemmar erhåller högre lön i
jämförelse till de som arbetar på samma position. Lejonparten av de övriga
företagarna sade att lönerna är ungefär på samma linje, men det fanns även
företag där familjemedlemmarnas löner var lägre än resten av personalens
löner. Detta berodde endast på företagens eller företagarnas specialsituationer.
Det som jag kunde konstatera var att i de flesta företag så erhåller faktiskt
familjemedlemmarna högre löner än de andra (även fast endast 5 företagare till
en början svarade att familjemedlemmarna erhåller högre löner), men att detta
beror främst på att de har bättre positioner eller mera ansvar. I nästan alla av
dessa företag så har familjemedlemmarna endera skaffat sig en utbildning som
berättigar honom till positionen eller så har han jobbat inom företaget sen han
var liten, vilket resulterade i att han jobbat sig uppåt i företaget. Överraskande
var även att familjemedlemmar som skaffat sig en högre utbildning, lämpad för
nyckelpositioner inom företagen, så var nästan alltid även de enda i företaget
som hade en högre utbildning. Detta kan naturligtvis bero på att om man
studerar i 6 år, och blir till exempel ekonom, så är knappast anställning i ett litet
obekant företag med fem anställda och intresserar honom. Oberoende av
orsakerna bakom detta fenomen, så måste man ändå inse att detta faktiskt är en
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bra orsak till varför en del familjemedlemmar kan/skall erhålla högre löner i
vissa små familjeföretag.
Fastän de flesta företagare ansåg att familjemedlemmarnas löner var på samma
nivå som de utomståendes, så kunde man ändå konstatera att detta beror i stor
utsträckning på hur man ser på saken. I många företag så var faktiskt lönerna
inte högre än resten av personalens löner, då det inte fanns orsak till det. Lönen
berodde i stor mån på vilken position familjemedlemmen hade och då
familjemedlemmen hade en högre position än en utomstående var det naturligt
att lönen var högre. Om man jämför familjemedlemmens lön med en
utomståendes lön på samma position så var familjemedlemmens lön ofta högre,
dock inte i alla fall. En företagare motiverade den högre lönen med orden; ”Man
måste locka barnen att hållas i företaget”.
Företag

Citat

A

”Grundlönen är ungefär
marknadsnivån och sen en lite extra
(bonus) enligt resultat”

B

”De har nog bra löner!”

C

”Skulle vi följa fackets löner som
grundlöner, så då är vi långt över”

D

”Vi håller oss till tabellöner... för jag
måste tänka... att varför skulle jag
betala mera än grannen?”

E

”Dom är enligt kollektivavtalen plus
då sen lite med de här
förhöjningsdelarna till”

F

”Listorna från handels
(avtalslönerna) så ligger vi nog
över”

G

”...Så kör vi dom tarifflönerna som
finns helt enkelt... det är ju
marknadsläget... ett rätt bra utbud

Kommentar
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på jobbare helt enkelt”
H

”Vi har lite högre lön än branschen
har”

I

”Man får mera än några allmänna
löneförhöjningar och plus att
lönenivån är också högre än vad
branschen har på orten”

J

”Ca. standard, att den är helt okej”

K

”Det kommer ju alltid från
förbunden lista på vad lönen med
vilken erfarenhet, och dom måste vi
ju sträva efter att ligga på”

L

”Ungefär 15% högre än det normala”

4.3.3 Kompensation
I detta kapitel så kommer jag att presentera olika sorters kompensationer och
belöningar som företagarna erbjuder sin anställda som inte presenterats i de
tidigare delarna. Företagarnas mål med deras belöningssystem naturligt att
locka och behålla kompetent personal. Därför har företagarna med åren
utvecklat extra morötter åt personalen. Det finns två sorters morötter. De är
passiva och prestationsbaserade morötter.
En mycket vanlig morot i dessa företag var tillgången till bättre hälsovård än
vad lagen förutsätter. Detta är inte endast i arbetstagarens intresse utan även i
arbetsgivarens intresse. Trots att arbetstagaren kanske inte alltid uppskattar
denna morot när han är frisk och inte haft någon praktiskt nytta av den, så
uppskattar han den nog ifall det händer något.
En annan vanlig passiv morot så var gymkort eller sportsedlar. Dessa är även i
företagarens intresse i och med att de förbättrararbetstagarnas hälsa. Det
största problemet med denna morot var att fast de delas ut så är det ganska få
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som använder dem. Det här antyder att uppskattningsgraden för dessa är rätt
låg.
Många företagare ville belöna sin personal när de varit duktiga, men saknade
mätinstrument. Det fanns dock några företag som delade ut bonus varje år om
det gått bra för företaget. Ett företag satte upp mål varje månad som de skulle
nå, och om de nådde detta mål så bjöd företaget på mat. Detta visar att dessa
företagare även använder sig av prestationsbaserade löner, men att problemet
är närmast att de saknar mätinstrument för att kunna göra detta. Som en
företagare sade; ”Om man måste vänta ett år efter att man har haft en bra
försäljningsmånad... Så är det för lång tid...”
Företag

Citat

A

“Vi har Lunchsedel, lite högre

Kommentar

hälsovårdsnivå... (och sportsedel)”
B

”Om vi kommer till målsättningen så
bjuder firman på riktigt god mat”

C

”Det är bara det att pengar glöms...
Har testat på badveckoslut...”

D

”Vi brukar nog ge små saker som
gåvor... att det är gåvokort, kan
vara underkläder eller smycken...”

E

”Förutom den här lagstadgade
försäkringarna, så är alla anställda
försäkrade dygnet runt, att vi har
också en fritidsförsäkring”

F

”Ganska stor flexibilitet, att dom får
väldigt långt bestämma hur de vill
jobba... Företagshälsovården är
ganska långt utbyggd, att de har inte
bara den här lagstadgade
hälsovården utan även en sjukvård

En gång i månaden
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som ersätter ganska långt till och
med ibland specialläkare”
G

Företaget använder sig
inte av några
kompensationer

H

Företaget använder nog
bonusar, men inte några
andra sorters
kompensationer

I

”Jag tycker att en skaplig lön skall
vara en tillräcklig morot”

J

”Anställda får använda utrustning...
Kan söka (företagets) lastbil och
sådant”

K

En del av personalen
erhåller
provisionsbaserad lön,
men inga andra
kompensationsmetoder

L

”De har full sjukvård, alltså vad som
än händer så har dom ända upp till
10.000€ per sjukdom”
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4.4 Teori om Belöningar inom Små Familjeföretag
Jag kommer att ställa upp min teori om belöningar inom små familjeföretag på
samma sätt som jag ställde upp min förutsägelse, enda skillnaden mellan dessa
två är att förutsägelsen baserade sig enbart på teori hämtad från litteraturen
medan denna teori bygger på riktiga företag och riktiga företagare. I kapitel 5 så
kommer jag sedan att jämföra de två för att granska hur korrekt förutsägelsen
var.
Små
oprofessionella
Familjeföretag

Små
Familjeföretag

Små
Professionella
Familjeföretag

Baslön
Baslön viktigaste belöningssättet

Ja

Ja

Ja/Nej

Baslön ovanför marknadslönen

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Bonusar används aktivt

Nej

Nej

Ja

Gruppbaserade belöningar används
aktivt
_________________________

Nej

Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja/Nej

Använder icke-monetära belöningar
_________________________
Bonusar

Jämlikhet värderas högt
_________________________
Familjemedlemmar
Meriter är viktiga (för
familjemedlemmar)

Ja

Familjemedlemmar har högre lön
Har förnyat belöningssystemet inom
de tre senaste åren
Tabell 5

Belöningar inom små familjeföretag (Teori)

Som nämnts tidigare så har jag delat upp små familjeföretag i tre olika grupper,
eftersom familjeföretag skiljer sig väldigt mycket från varandra. Jag kommer nu
att gå steg för steg igenom min teori.
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4.4.1 Baslön
När det gäller lönen så hittade jag tecken på att samtliga grupper använder
baslön som ett viktigt eller som det viktigaste belöningssättet. Det enda som
skiljer på dem är orsaken till varför den är viktig. Lönen är det viktigaste
belöningssättet i oprofessionella familjeföretag eftersom de inte använder sig av
någonting annat. Lönen används som ett medel i den mittersta gruppen och
detsamma gäller professionella familjeföretag. Skillnaden mellan den mittersta
gruppen och professionella familjeföretag är att den mittersta gruppen kan
använda sig av även andra sorters belöningar för att ge mervärde åt
arbetstagaren, medan professionella familjeföretag baserar sitt belöningssystem
på en hög baslön samt möjlighet att själv påverka den genom att en del av
totalbelöningen är prestationsbaserat.
Jag hittade även starka antydningar på att alla tre grupper betalar sina anställda
en baslön som är ovanför marknadslönen. Den enda gruppen som möjligtvis
inte har en baslön som är högre än marknadslönen är de professionella
familjeföretagen. I dessa tolv företag som ingick i min studie hittade jag inte
något totalt avvikande företag med till exempel en låg baslön och hög
provisionslön.
När det gäller användningen av icke-monetära belöningar, så kunde jag hitta
bevis på att de flesta företag använder sig av icke-monetära belöningar. Den
enda gruppen som inte använde sig av detta var de oprofessionella
familjeföretagen, vilka kännetecknas bäst av att sakna ett belöningssystem.

4.4.2 Bonus
När det gäller bonusar så kan man konstatera att det endast är den mittersta
gruppen och de professionella företagen som använder sig av bonusar (eller till
och med besitter ett bonussystem). Den mittersta gruppen använder sig inte
aktivt av bonusar. I de här företagen kan personalen belönas med en bonus vid
årets slut om företaget haft ett bra år. Även spontana gåvor och dylikt existerar i
den mittersta gruppen.
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Gruppbaserade belöningar användes inte så mycket av någon grupp, men detta
baserar sig närmast på att företagens storlek inte tillåter detta. Oprofessionella
familjeföretag använder sig inte överhuvudtaget av gruppbaserade belöningar.
Gruppbaserade belöningar används i både den mittersta gruppen och de
professionella familjeföretagen. Det är emellertid mycket mera sannolikt att
man stöter på gruppbaserade belöningssystem i professionella familjeföretag än
i den mittersta gruppen.

4.4.3 Jämlikhet
En kategori som inte var med i förutsägelsen men som jag tagit med i min teori
är hur högt jämlikhet värderas i de olika grupperna. Detta tycker jag att
förtjänar en plats i teorin eftersom jag fann tydliga tecken på att många av
företagarna strävade efter jämlikhet bland personalen.
Jämlikhet är en faktor som inte är eftertraktad av professionella familjeföretag,
eftersom det inte motiverar arbetarna att skilja sig från flocken och arbeta
hårdare. Med andra ord så anser företagare i professionella familjeföretag att
den enskilda arbetaren inte är motiverad om alla behandlas jämlikt, oberoende
hur vacker tanken om jämlikhet är.
De oprofessionella familjeföretagen ser det med andra ögon och anser att
jämlikhet är eftertraktat, eftersom det medför stabilitet och en trevlig atmosfär
på arbetsplatsen. I den mittersta gruppen kan man hitta företagare av båda
åsikterna, men majoriteten av denna grupp anser att jämlikhet är positivt.

4.4.4 Familjemedlemmar
När en familjemedlem anställs så kunde det konstateras att meriter inte är så
viktiga för företag tillhörande någon av grupperna. Alla företagare var av den
åsikten att familjemedlemmar skall få en chans i företaget, men deras företag
var för små för att endast sysselsätta familjemedlemmar, ifall de inte klarar av
att jobba i företaget. Skillnaden mellan de oprofessionella och professionella
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företagen var att de professionella företagen oftast kräver någonting mera än
arbetserfarenhet eftersom jobbet och positionen kräver det.
Det verkar finnas tydliga tecken på att familjemedlemmar erhåller en högre lön
än utomstående. Detta beror på flera saker och är även motiverat i vissa fall,
men i huvudsak så erhåller familjemedlemmar en högre lön än utomstående på
samma position.

4.4.5 Förnyat belöningssystemet
Små familjeföretag är väldigt försiktiga när det gäller att förnya sitt
belöningssystem. Oprofessionella företag har oftast inget belöningssystem,
vilket förklarar varför det inte har förnyats. Den mittersta gruppen har ofta inte
förnyat sitt belöningssystem på många år och även professionella familjeföretag
är väldigt långsamma med att förnya sitt belöningssystem. De flesta företagare
är nöjda med sitt belöningssystem, vilket kan förklara motvilligheten att göra
förändringar.
Sammanfattning
I detta kapitel så har jag presenterat resultatet från min studie samt illustrerat
skillnaderna mellan de olika företagen utgående ifrån företagarnas åsikter kring
centrala begrepp inom företagsledning.
Det som har varit väldigt intressant är att man har kunnat se stora skillnader
mellan företagarnas metoder för att uppnå samma mål. De flesta företagare
ansåg till exempel att det var väldigt viktigt att skapa en trevlig arbetsatmosfär,
men deras metoder för att uppnå detta skiljde sig väldigt mycket. En del av
företagarna var av den åsikten att en trevlig arbetsatmosfär inte går att skapa
genom monetära belöningar, medan andra ansåg att monetära belöningar var
det viktigaste belöningssättet för att skapa en trevlig arbetsatmosfär.
Det är viktigt att komma ihåg att alla företagare är olika och tänker på olika sätt.
Därför fanns det ett behov av att dela upp familjeföretag i tre olika grupper.
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Teorin som jag byggt upp gällande hur belöningar sker inom små familjeföretag
förklarar naturligtvis inte alla familjeföretagares belöningssystem och sätt att
belöna anställda. Eftersom ett företag möjligtvis kan ha tendenser från alla tre
grupper (små oprofessionella familjeföretag, små familjeföretag och små
professionella familjeföretag) och därmed vara svår att klassas inom någon
enskild grupp.
Det som även är viktigt att komma ihåg är att klassificeringen av ett företag,
inom denna teori, säger ingenting om företagets framgång. Ett företags
framgång baserar sig inte på vilket sätt de belönar sin personal. Detta går att
inse om man ser på stora framgångsrika företag som Coca-Cola, McDonalds och
Nike som varit i medierna på grund av att de behandlat sin personal väldigt
dåligt (Ethical Footprint, 2010). De har med andra ord presterat bra trots att de
inte alltid beaktat de anställdas intressen och motiv.
I diskussionskapitlet så kommer jag att placera de olika företagen i de tre
grupperna för att bättre redovisa för skillnaderna mellan de olika företagen.
Därtill för jag en diskussion där jag motiverar vilken kategori de olika företagen
i min studie kan anses tillhöra.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER
I detta kapitel så kommer jag att gå igenom och diskutera resultaten från denna
avhandling. Belöningar inom små familjeföretag är ett närapå outforskat
område. Det har bland annat lett till att jag har varit tvungen att kombinera
organisations- och familjesystemsteorier för att bygga upp en egen teori om hur
belöningar används inom små familjeföretag. 12 stycken företagare inom små
familjeföretag intervjuades. På basen av deras svar har jag genom grundad teori
byggt upp en teori om hur belöningar används. Grundad teori var ett utmärkt
metodval eftersom det inte endast ger ett svar på frågan hur utan har även
kunnat besvara på frågan varför och i vilka situationer. Alla företagare uppfattar
omgivningen på olika sätt vilket förklarar varför en del företagare favoriserat
vissa metoder medan andra företagare avskytt eller undvikit samma metod.

5.1 Jämförelse Mellan Resultat och Referensram
Som nämnts flera gånger så är detta ett område som är väldigt långt outforskat,
vilket lett till att jag använt mig av Sharmas modell för utveckling av teorier för
familjeföretag (se Sharma, 2004). Referensramen byggdes upp på basen av
litteratur kring tre olika faktorer: Belöningar, Motivationsteorier och skillnader
mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Detta visade sig vara ett bra val
eftersom förutsägelsen som ställdes upp på basen av referensramen reflekterade
väldigt långt teorin som intervjuerna utmynnade i. Det var endast små detaljer
som skilde sig mellan de två. Trots att det fanns flera överraskningar bland de
resultat som jag erhöll så lyckades referensramen förutspå de flesta utfall. Till
studiens syfte hörde även att utvärdera de befintliga teorier som använts för att
förstå hur belöningar används i familjeföretag, genom att se om förutsägelsen
stämde överens med forskningsresultaten. Det att resultaten sammanföll med
referensramen betydd att det var möjligt att bygga upp en relativt korrekt
förutsägelse utifrån de befintliga teorierna. Jag kommer till följande att gå
igenom de olika delarna i referensramen för att bättre visa kopplingen mellan
referensramen och förutsägelsen som lades upp. I detta kapitel så kommer jag
också att se på teorin om belöningar inom små familjeföretag som jag skapat på
basen av empirin i syfte att bedöma litteraturens relevans för resultaten.
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5.1.1 Belöningar
Litteraturen kring belöningar var en del av referensramen eftersom den
beskriver de olika möjligheterna företagare har när det gäller att belöna
personalen. De olika formerna är monetära, icke-monetära och gruppbaserade
belöningar.

De

olika

formerna

bidrar

sammanlagt

till

att

avgöra

totalbelöningen storlek. Olika sorters kombinationer av dessa belöningsformer
kunde konstateras i samtliga företag. Det visade sig att en del företagare tänkte
noga på vad den totala belöningen blev och hade till och med satt en noggrann
begränsning på hur mycket bonus personalen kan få. Denna del av arbetet
försökte inte beskriva på vilket sätt företagare belönar personalen, utan snarare
beskriva skillnader mellan de olika belöningssätten och var därför en viktig del
av helheten.

5.1.2 Motivation
Litteraturen kring motivation var med i referensramen på grund av två orsaker.
För det första gav motivationsteorierna en god förståelse för vad det är som
motiverar personalen. För det andra hjälpte de att förstå belöningarnas
inverkan på personalen. Motivationsteorierna kan verka onödiga då man tänker
på belöningar inom små familjeföretag. Det här är för att väldigt små
familjeföretag sällan kan tillämpa det belöningssätt som föredras av personalen.
Dock

anser

jag

att

de

är

väldigt

viktiga

för

mitt

syfte

eftersom

motivationsteorierna ger en bra förståelse för varför belöningar används.
De motivationsteorierna som togs med var Maslows behovshierarki, inre och
yttre motivation samt agentteorin. En kombination av de här tre hjälper att
förstå belöningarnas inverkan på personalen.
5.1.2.1 Maslows behovshierarki
Maslows behovshierarki valdes med för arbetet eftersom den beskriver på ett
förståeligt sätt vilka behov som måste uppfyllas för att en människa skall känna
sig motiverad. Denna motivationsteori visade sig vara värdefull eftersom den
gav en bra inblick i vad det är som motiverar personalen samt en bra
uppfattning av icke-monetära belöningarnas inverkan på personalen.
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5.1.2.2 Inre och Yttremotivation
Litteraturen kring inre- och yttremotivation är mångsidig i och med att den
betonar det faktum att motivationen även kan härstamma från individen själv.
Denna motivationsteori ger en stor förståelse för familjeföretag, eftersom
familjemedlemmar möjligtvis motiveras starkare av inremotivation än
yttremotivation. Det här är för att det ofta är i familjemedlemmars eget intresse
(och behov) att det går bra för familjeföretaget. Däremot så motiveras
utomstående

i

regel

mera

av

yttremotivation

än

inremotivation.

Inremotivationen kan emellertid vara stark för de utomstående då de gör det
som de älskar och faktiskt tycker om sitt jobb.
5.1.2.3 Agentteorin
Agentteorin användes i denna avhandling som ett verktyg för att kombinera
företaget och personalen med belöningar och motivationsteorier. Den är en
väldigt central teori då man diskuterar centrala frågeställningar gällande
företagsledning eftersom teorin ser på kontraktet som existerar mellan till
exempel företagaren och den anställda. Den visade sig vara till stor nytta inom
denna avhandling då den kombinerades med de övriga faktorerna.
Som motsats till agentteorin så nämndes stewardshipteorin, vilken är en
intressant teori, med avseende på familjeföretag. Stewardshipteorin skiljer sig
från agentteorin eftersom enligt stwardshipteorin så är agenten och agerar
självmant enligt huvudmannens intresse medan agentteorin säger att agenten
agerar själviskt. Agentteorin anses ändå vara mera betydelsefull än stewardship
teorin i det här sammanhanget, eftersom även familjemedlemmar som är
naturligt intresserade att göra sitt bästa för företaget arbetar effektivare om de
är övervakade samt erhåller en skälig belöning för ett väl utfört arbete. Det här
bidrog till att jag valde att koncentrerade mig på agentteorin.

5.1.3 Skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag
Den del av avhandlingen som ser på skillnader mellan familjeföretag och ickefamiljeföretag är en av de viktigaste eftersom man med hjälp av den fått en god
inblick i hur det är att vara anställd i ett familjeföretag. Nepotism och altruism
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är två faktorer som kan vara starka krafter inom familjeföretag. De kan även i
vissa fall styra företaget. Denna del av arbetet var väldigt viktigt, eftersom det är
nödvändigt att ta hänsyns till nepotism och altruism i diskussionen kring om
hur det är att vara anställd i ett familjeföretag.

5.1.4 Litteraturens relevans för resultatet
För att ge en bild av litteraturens relevans för studien så kommer jag att jämföra
förutsägelsen som gjorts på basen av referensramen med resultaten från
studien. Jag kommer endast att koncentrera mig på den mest centrala gruppen,
alltså små familjeföretag (eller den mittersta gruppen), eftersom den
representerar den största majoriteten av familjeföretag och de två andra
grupperna endast representerar en liten del av familjeföretagen.
Förutsägelse

Resultat

Baslön viktigaste belöningssättet

Ja

Ja

Baslön ovanför marknadslönen

Ja

Ja

Använder icke-monetära belöningar

Ja

Ja

Bonusar används aktivt

Nej

Nej

Gruppbaserade belöningar används

Nej

Nej

-

Ja/Nej

Nej

Nej

Familjemedlemmar har högre lön

Ja

Ja

Har förnyat belöningssystemet inom

Nej

Nej

aktivt
Jämlikhet
Meriter är viktiga (för
familjemedlemmar)

de tre senaste åren
Tabell 6

Skillnader mellan förutsägelsen och resultatet

Som man kan se så var förutsägelsen mer än kapabel att förutspå hur
belöningar används i små familjeföretag. Det som är en mycket kritiskt faktor
när man tänker på belöningar inom små familjeföretag är att dessa företag
faktiskt är små till storleken. Detta resulterar i att de flesta företagen inte
använder sig av några komplicerade belöningsmetoder. Det var med andra ord
möjligt att med hjälp av den befintliga litteraturen förutspå hur belöningar
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används inom små familjeföretag, samt förstå varför de används som de gör. Till
exempel så används inte gruppbaserade belöningar aktivt inom små
familjeföretag i och med att det inte ens är möjligt för många av de härföretagen
att använda sådana.
Det som dock inte nämndes i min förutsägelse så var jämlikhet. Detta var en
faktor som jag inte tänkt att var så stark i familjeföretag som den i verkligheten
var, även om den nämndes i teoretiska referensramen. Detsamma gäller för
atmosfären och personalomsättningen. Trots att de inte fanns representerade i
Tabell 6 så var de av central betydelse eftersom jag upptäckte en stark vilja hos
företagarna att upprätthålla en bra atmosfär på arbetsplatsen och märkte att de
flesta företagen präglades av låg personalomsättning.
Eftersom jag inte har kunnat hitta några motsvarande studier så är det inte
möjligt att jämföra resultaten med andra studier som granskar samma
frågeställning. Avsaknaden av relevant forskning förklarar mitt metodval, det
vill säga att jag valt att använda mig av grundad teori och bygga upp en teori om
hur belöningar används inom små familjeföretag. Emellertid kunde det
konstateras att slutsatserna Vallejo (2008), kring kulturen i familjeföretag,
stämde ganska bra överens med en del av mina egna slutsatser. Några av
slutsatserna

som

stämde

ganska

bra

överens

var

bland

annat

att

personalomsättningen är låg i familjeföretag och att familjeföretag ofta har en
bra arbetsatmosfär (Se sid 32). På basen av resultaten från min studie är det
dock inte möjligt för mig att till exempel konstatera att arbetsatmosfären är
bättre inom små familjeföretag än i små icke-familjeföretag. Det här beror på att
jag endast valt arr intervjua familjeföretag i min studie. Däremot kan jag säga
att jag

hittat starka tecken på att arbetsatmosfären är mycket viktig för

företagare i små familjeföretag.

5.2 Företagarens roll i belöningssystemet
Det är ganska självklart att det är företagaren som bestämmer hur företaget
styrs, vare sig det är med järnhand eller med ett gott hjärta och kramar. Detta
gör det svårt att komma fram till en modell för hur företagare belönar sin
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personal. Det som dock kunde konstateras var att företagarna var väldigt nöjda
med sin personals arbetsinsats och att detta inte var resultatet av ett högt
utvecklat

belöningssystem,

eftersom

även

företagare

som

saknade

belöningssystem var nöjda.
Företagare ser även på belöning som ett medel för att nå olika mål. De tre
vanligaste orsakerna till att företagare använder sig av ett belöningssystem är
enligt resultaten i min studie: a) för att öka trivsel b) för att behålla kompetent
personal och c) för att motivera personalen. Detta hjälper i att förklara varför
belöningssätten varierade mellan företagen. Många företagare föredrog att
belöna personalen med vad som helst annat än pengar, eftersom de ansåg att
pengar glöms och inte uppskattas på samma vis som till exempel gåvor. Gåvor
har även den effekten att de ökar trivseln, eftersom de uppfattas som
personligare än pengar, vilket de flesta företagarna i studien värderade högre än
att höja motivation. Genom att ha en hög trivselgrad inom företaget så är
personalen naturligt motiverad.
Jag kommer nu att presentera en tabell där jag visar var de olika företagen
placerat sig i de tre olika grupperna, det vill säga hur de placerat sig inom
grupperna

små

oprofessionella

familjeföretag,

små

familjeföretag

och

professionella familjeföretag. Som nämnts flera gånger, så kan man inte från
den här indelningen dra slutsatsen att ett oprofessionellt familjeföretag är
mindre framgångsrikt än ett professionellt familjeföretag, trots att de små
oprofessionella har mindre utvecklade funktioner. Syftet med indelningen är
närmast att göra skillnader i ledningssätten och belöningssystemen som
företagen använder.
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Företag

Grupp

Motivering

A

Små professionella

Företaget uppfyller mer eller

familjeföretag

mindre de flesta kriterierna för
denna grupp

B

Små familjeföretag

Företaget satsar på en hög baslön,
belönar personalen ofta med ickemonetära belöningar

C

Små familjeföretag

Företaget har en högre baslön än
marknadslönen och fördrar att
använda sig av icke-monetära
belöningar

D

Små familjeföretag

Företaget använder sig väldigt ofta
av icke-monetära belöningar,
eftersom företagaren anser att detta
är ett effektivt sätt att skapa trevlig
arbetsatmosfär

E

Små professionella

Företaget uppfyller flest kriterier

familjeföretag

inom denna grupp, använder sig till
exempel av bonusar och
gruppbaserade belöningar

F

Små familjeföretag

Uppfyller mest kriterier inom denna
grupp

G
H

Små oprofessionellt

Företaget saknar helt och hållet ett

familjeföretag

belöningssystem

Små professionella

Använder sig av bonusar och

familjeföretag

gruppbaserade belöningar (eller alla
belönas på grund av företagets
storlek) och familjemedlemmarna
var tvungna att skaffa sig en
utbildning för att få komma med i
företaget

I

Små familjeföretag

Använder ett belöningssystem där
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baslönen är betydligt högre än
marknadslönen, använder sig av
icke-monetära belöningar
J
K

Små oprofessionellt

Företaget saknar ett

familjeföretag

belöningssystem

Små oprofessionella

Företaget använder sig av ett

familjeföretag

ganska klart belöningssystem men
klassas ändå i den här gruppen på
basen av de övriga kriterierna som
passar in hit

L

Små familjeföretag

Företaget använder sig av högre
baslön, använder icke-monetära
belöningar

Tabell 7

Företagens indelning

5.3 Kritik mot Eget Arbete
Det som är det största frågetecknet med studier gällande familjeföretag är om
företagarna varit ärliga då de svarat på känsliga frågor berörande företaget och
familjen. Som jag kunde konstatera så fanns det tydliga tecken på altruism och
nepotism, men till vilken grad de förekommer är det omöjligt att svara på,
eftersom de flesta företagare var av den åsikten att de inte ger någon
särbehandling åt familjemedlemmar inom företaget. Detta kan möjligtvis ha
gett en förvrängd bild av verkligheten och även äventyrat resultatet i denna
studie. Däremot så togs företagarnas övertygelse om till exempel att
särbehandling inte existerar i deras företag med en nypa salt och i de flesta fall
så var det möjligt att avgöra om företagaren faktiskt gav särbehandling åt
familjemedlemmar eller ej.

5.4 Implikationer
Denna avhandling har både teoretiska och praktiska implikationer som hänför
sig till företagsledning. Som nämnts tidigare, så är detta ett ämne som lämnats
nästan totalt oberört av tidigare forskning vilket gjort att litteraturen som
använts i denna avhandling sällan eller aldrig har kombinerats på detta sätt.
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Litteraturgenomgången tydde på att det var fullt möjligt att kombinera olika
teorier för att bygga upp en teori om belöningar inom små familjeföretag. Detta
indikerar att forskare kan i fortsättningen följa mitt exempel och konstruera
egna teorier om små familjeföretag, som möjligtvis kan bli allmänt godkända
teorier i framtiden.
När det gäller implikationer för den praktiska företagsledningen så visar denna
avhandling att även i små familjeföretag så är belöningssystemen viktiga och av
väldigt varierande natur. Det finns inte ett rätt svar på hur personalen skall
belönas för att uppnå maximal effektivitet. Till exempel ett högt utvecklat
belöningssystem kan leda till att arbetsatmosfären lider, vilket drar ner på
arbetsviljan och förorsakar höga kostnader för företagaren. Det som små företag
har som fördel i jämförelse med stora företag är att de kan vara mera flexibla
med sitt belöningssystem och variera med belöningarnas storlek.
Nepotism och altruism är inte krafter som företagare skall vara rädda för,
eftersom det är endast i extremfall som de kan vara skadliga för företaget. Det
viktiga är att hitta någon sorts balans där familjemedlemmar trivs inom
företaget och icke-familjemedlemmar inte känner sig fel behandlade, eftersom
detta kan leda till en ”vi och dem” känsla på arbetsplatsen vilket även förstör
arbetsatmosfären.

5.5 Förslag Till Fortsatt Forskning
Som nämnts flera gånger så har denna studie skapat en teori om hur belöningar
inom små familjeföretag används. Jag valde att göra detta eftersom det inte
fanns någon bra grund att starta från. Nu finns det däremot en bra grund att
starta från, eftersom denna studie även gett ett svar på varför och inte endast
hur. Detta betyder att teorin som ställts upp i denna studie nu borde testas
kvantitativt, för att endera bekräfta den eller förkasta den.
Det skulle även vara nyttigt att undersöka skillnaderna mellan belöningssystem
inom små familjeföretag och små icke-familjeföretag. Genom att identifiera
skillnader mellan företagen så får man en inblick i det unika i små
familjeföretag.
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BILAGOR
Bilaga 1. Intervjufrågeformuläret
Företag:
Område:
Företagare:
grundat:
antal anställda:
1. Använder ert företag något sorts belöningssystem?
2.På vilken nivå anser ni att era löner är i jämförelse med marknadslönen?
3. Använder ni er av icke-monetära belöningar?
4. Använder ni er aktivt av bonusar?
5. Använder ni er av gruppbaserade eller kollektiva belöningar?
6. Brukar ni tillbringa s.k. ”utekvällar” tillsammans?
7. Vilket sätt anser ni själv att är det mest effektiva belöningssättet?
8. Anser du att belöningssystemet som används för tillfället skapar den
eftersträvade effekten?
9. Hur många familjemedlemmar är för tillfället anställda i företaget?
10. Spelar meriter någon roll vid anställningstillfället av en familjemedlem?
11. Erhåller familjemedlemmar högre lön än icke-familjemedlemmar anställda i
företaget?
12. Favoriseras familjemedlemmar inom företaget?
13. Är företagets välbefinnande viktigt för familjen, dvs. identifierar familjen sig
kraftigt med företaget?
14. Har ert företag förnyat belöningssystemet inom de tre närmaste åren?

