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Förord 
 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla som hjälp oss i vårt arbete med detta 

examensarbete. Ett stort tack till alla företag och dess anställda som tagit sig 

tiden att delta i vår enkätundersökning. Ett särskilt tack till vår handledare Olle 

Sonesson samt Jari Appelgren som hjälp oss genom SPSS och vår kvantitativa 

studie. 

 

Respektive författare har deltagit vid examensarbetets samtliga delar. 

 

 

Karlstad 

Juni, 2019 

 

 

 

 

 

…………………….   ……………………. 

Emil Thodal    Sebastian Vehkamäki 

  



 4 

Sammanfattning 

Anställda kan ses som den viktigaste tillgången för att kunna prestera och 

uppnå företagens mål. För att lyckas få medarbetare motiverade till att prestera 

i enlighet med företagens mål och vision kan belöningssystem användas som 

styrverktyg. Belöningssystem kan öka anställdas motivation till att prestera, det 

kan även ses som en faktor för att rekrytera, informera och behålla 

engagemang hos medarbetare, vilket bidrar till företagens fortlevnad. 

Svårigheter med att forma ett passande belöningssystem är att anpassa 

systemet till anställdas preferenser och erfarenheter. En bra belöning bygger på 

att den anställde värdesätter den. Tidigare studiers resultat har visat att 

bakomliggande faktorer påverkar hur anställda värdesätter belöningar. Dessa 

studier är gjorda i specifika branscher vilket resulterar i att generaliserbarheten 

till andra branscher är begränsad.  

 

Studien syftar till att påvisa samt bringa kunskap kring hur chefer och ledning 

inom industriorganisationer motiverar sin personal och sina anställda samt hur 

anställda sedermera upplever sig motiverade av organisationernas 

belöningssystem. För att undersöka detta har en kvantitativ enkätundersökning 

hos anställda inom industriföretag genomförts. Utifrån tidigare forskning samt 

teori kring belöningssystem har presumtiva samband undersökts för att 

besvara frågeställningarna.  

 

Studiens resultat indikerar att bakomliggande faktorer har viss påverkan på 

vilka belöningar som värdesätts. Resultatet kan delvis stödjas i tidigare 

forskning, dock finns även skillnader som att kvinnor värdesätter monetära 

belöningar i lika hög grad som män. Studien ökar kunskapen om hur anställda 

motiveras inom industribranschen, och utmynnar i större kunskap kring hur 

chefer och ledning kan arbeta med belöningssystem. 

 

Nyckelord: belöningssystem, motivation, bakomliggande faktorer, industribransch 
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Abstract 

Employees can be seen as the most important asset in order to reach the 

companies goals. In order to motivate employees to perform align with 

companies goal and visions reward systems could be used as a management 

tool. Reward systems could be used as a motivational tool and could also be 

seen as a system for recruitment, to inform and also to maintain commitment 

amongst employees, which contribute companies being a going concern. 

Difficulties while designing a well functional reward system is to adapt the 

system to all employee’s individual preferences and experiences, as a good 

motivational reward system builds on the fact that it motivates the employee. 

Previous research shows that different underlying factors affects the way 

employees respond to different rewards. As previous research has been done 

in specific industries, the ability to generalize to other industries is limited.   

 

The study aims to bring knowledge around the ways managers and 

management within industrial organizations motivate their employees and how 

different reward systems later on affects the employee’s motivation. To 

investigate this, a quantitative survey of employees in industrial companies has 

been carried out and based on previous research and theory on reward 

systems, presumable connections have been studied to answer the formulated 

questions. 

 

The results of the study indicate that underlying factors have some impact on 

which rewards are valued. The results can be partly supported in previous 

research, but there are also differences like women value monetary rewards 

equally high as men. The study increases the knowledge of how employees are 

motivated in the industrial sector, and leads to greater knowledge about how 

managers and management can work with reward systems. 

 

Keywords: reward system, motivation, underlying factors, industry
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1. Inledning 

Studien kommer främst att behandla områden inom belöningssystem och 

individers motivation. För att undersöka vilka delar som kommer att vara av 

betydelse beskrivs en bakgrund av de aktuella områdena. Det kommer leda till 

problematisering, syfte och frågeställningar som studien sedan kommer att 

besvara. 

1.1. Bakgrund 

Belöningssystem är något som anses värdefullt inom företag och kan ha effekt 

på anställdas motivation att prestera i enlighet med företagens mål och vision 

(Cäker 2013). Både Cäker (2013) samt Merchant och Van der Stede (2012) 

nämner belöningssystem som en av de viktigaste faktorerna för att rekrytera, 

informera, behålla engagemang hos medarbetare samt att motivera densamme. 

Medarbetarens val av arbetsplats påverkas av dess rykte, upplevda arbetsklimat 

samt dess möjlighet till personlig utveckling och stimulans i stor grad, precis 

som de oftast mer givna faktorerna lön och bonus (Cäker 2013). Insikten om 

att anställda i en hög grad utöver en så kallad monetär belöning, värdesätter ett 

icke-monetärt belöningssystem där företag som möjliggör en stimulerande 

framtid, individuell utveckling och ett positivt arbetsklimat, har visat sig vara 

det som eftertraktas (Peluso et al. 2015). Ytterligare faktorer som förordar ett 

icke-monetärt belöningssystem skulle kunna vara att det till viss grad anses 

billigare eller till och med gratis i jämförelse med monetära belöningar 

(Douglas 2012). Att skapa motivation hos anställda tydliggörs som en viktig 

aspekt i ett väl fungerande och presterande företag men detta kan göras på 

olika sätt. Det är av vikt att företag och chefer har ett belöningssystem som 

fungerar bra för just deras verksamhet då motsatsen istället kan skada 

företagets värdeskapande och prestation. Cäker (2013) menar att 

belöningssystemet måste uppfylla tre kriterier där det första innebär att 

anställda måste uppskatta den belöning som utlovas. Det andra kriteriet 

innebär att anställda skall anse att målen är rimliga att uppnå och enligt ett 

tredje kriterium måste den anställda förstå varför de blir belönade och se 
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kopplingen mellan prestation och belöning. Merchant och Van der Stede 

(2012) samt Svensson (2001) menar att ett belöningssystem kan skapa 

oönskade effekter om det inte finns en tydlig koppling mellan belöning och 

prestation, vilket kan uppmuntra till kortsiktighet. På så vis kan det äventyra 

den långsiktiga livskraften hos företaget (Merchant & Van der Stede 2012). 

 

Det framgår av Peluso et al. (2015) att inget företag eller organisation är 

densamme och att vad som motiverar skiljer sig åt mellan individer och 

företag. Alltså finns det ett prekärt syfte för företag att ta reda på vad som 

motiverar olika individer och anställda och på så vis kunna utveckla ett 

belöningssystem som i så hög grad som möjligt speglar de preferenser deras 

anställda har. Monetära belöningar som löneökningar, bonusar eller möjlighet 

att köpa en del av företagets aktier, så kallade optioner, kan leda till en 

kortsiktighet bland anställda att uppfylla mål som leder till en monetär ökning 

(Merschant & Van der Stede 2012). Pelosu et al. (2015) fastställer att monetära 

belöningar för anställdas bästa effekt ska kombineras med icke-monetära 

belöningar som kan leda till en mer långsiktig värdeskapande process. Här har 

aspekter som beröm, titlar, erkännande och annan positiv feedback ett starkt 

syfte i att motivera den anställde och tillfredsställa hens personliga utveckling 

och preferenser. Det anses i längden mer gynnsamt för en positiv utveckling 

hos företaget (Merchant & Van der Stede 2012). 

1.2. Problemdiskussion 

En tillämpning av belöningssystem fungerar som en form av verktyg för 

styrning där anställdas produktivitet och bettendeeffekter kan stimuleras i linje 

med företagens egna mål och visioner, vilket också är vanligt förekommande 

inom företag (Peluso et al. 2015). Genom belöningssystem vill företag skapa 

en motiverad personal där fokus ligger på produktivitet och effektivitet hos de 

anställda. Historiskt har möjligheten till att kunna bli belönad för sina 

prestationer varit en viktig drivkraft och motivationsfaktor hos anställda, 

främst genom monetära belöningar som lön (Svensson 2001). Aguinis et al. 
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(2013) beskriver både styrkor och svagheter i ett monetärt belöningssystem i 

relation till anställdas motivation och prestation. De framhäver fem viktiga 

principer som möjliggör för företag att ta kontrollen över vad de monetära 

egenskaperna har att erbjuda. Det är ett område som det tidigare har gjorts 

flera studier på och de har visat en trend som gått från monetära belöningar till 

att det blivit mer vanligt med icke-monetära belöningar (Peluso et al. 2015). 

Studierna har gjorts för att försöka skapa en bild av vad de anställda anser vara 

motiverande. Tidigare studieresultat kan anses ha ett varierande utfall bland 

företag då anställda inom olika verksamheter, samt på individnivå inom 

samma verksamhet, har bakomliggande faktorer som utgör dess egna 

preferenser och är avgörande för vad som motiverar just dem (Cäker 2013). 

  

Belöningssystem kan som beskrivits delas upp i flera olika kategorier, de kan 

kategoriseras i form av monetära såväl som icke-monetära belöningar. De 

olika formerna av belöningssystem kan ha olika effekt hos anställda beroende 

på vad de uppskattar. Då individer är olika och har olika värderingar kommer 

det alltså alltid att bero på individens preferenser om hur den värdesätter 

belöningen (Merchant & Van der Stede 2012). Enligt Hertzberg (1968) skulle 

den personliga utvecklingen vara den mest effektiva motivationen för den 

enskilde anställde. Att personlig utveckling skulle vara den effektivaste 

metoden för motivation bygger dock på att den anställde blir utmanad i sitt 

arbete. Utmaningar kan alltså anses vara en bidragande faktor för att motivera 

anställda, men vissa utmaningar som motiverar en enskild anställd kanske även 

avskräcker en annan (Hertzberg 1968). Det medför att det med största 

sannolikhet inte finns ett enda belöningssystem som har en optimal passform 

för alla anställda, vilket även Chomal och Baruah (2014) stärker då de menar 

att både monetära och icke-monetära belöningar behöver komplettera 

varandra. Chomal och Baruah (2014) diskuterar vidare dessa två typer av 

belöningssystem, de menar att de inte fungerar effektivt om det finns en 

avsaknad av den andra. De menar även att båda behöver samexistera för att 

möjliggöra en högre grad av motivation.  
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1.3. Syfte 

Studien syftar till att påvisa samt bringa kunskap om hur chefer och ledning 

inom industriorganisationer motiverar sina anställda samt vilken inverkan olika 

belöningssystem har på de anställdas motivation inom industriorganisationer. 

1.4. Frågeställningar 

• Vilken typ av belöningssystem ökar motivationen generellt sett mest 

hos anställda? 

• Hur påverkar en kombination av monetära samt icke-monetära 

belöningar motivationen hos anställda? 

• Vilken påverkan har bakomliggande faktorer som kön, ålder eller lön 

på typen av belöningssystem som fungerar motiverande för anställda? 

1.5 Kunskapsbidrag 

Studien avser att undersöka vilket eller vilka typer av belöningssystem som 

bäst motiverar anställda inom industriföretag. Det kommer att studeras hur 

anställdas motivation kan kopplas samman med monetära, icke-monetära samt 

en kombination av både monetära och icke-monetära belöningar. Studien ska 

utmynna i större kunskap kring hur chefer och ledning arbetar med 

belöningssystem idag såsom icke-monetära belöningar och monetära 

belöningar samt vilka av dessa som anställda inom industribranschen 

uppskattar och känner sig motiverade av. Studien bidrar till större kunskap 

kring belöningssystemens motiverande inverkan hos anställda vilket chefer och 

ledning kan utnyttja för att optimera sitt belöningssystem som styrverktyg 

inom organisationen. 
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2. Teoretisk referensram 

Arbetet kommer främst att behandla teori om olika slags belöningssystem 

samt motivation. Teorin kommer att bidra till en bild av hur företag kan arbeta 

med belöningar samt vad det är som motiverar individer. Det kommer vara av 

intresse att studera då tidigare forskning av bland annat Peluso et al. (2015) 

menar att det inte finns några företag eller individer som är likadana.  

2.1 Motivationsteorier 

För att anställda ska känna behov av att motivera sig på sin arbetsplats krävs 

det att det föreligger en motivationskraft hos individen (Svensson 2001). 

Kraften kan inneha olika bakomliggande faktorer som avgör varför just den 

enskilde anställde motiveras. Forskare har genom åren studerat detta fenomen 

och några kända teorier som framkommit är Maslows behovstrappa samt 

Hertzbergs motivationsteori. 

2.1.1 Maslows behovstrappa 

Abraham Maslow utvecklade sin motivationsteori genom att undersöka hur 

individer prioriterar sina behov. Motivationsteorin är även känd som Maslows 

behovstrappa, som med sin hierarkiska form beskriver vilka behov som en 

individ måste tillfredsställa innan den på nytt kan känna behov av att ta sig 

vidare i trappan (Maslow 1943). Det innebär att en individ måste känna 

uppfyllelse av ett behov i första steget av trappan innan den kan känna ett 

behov av att uppfylla nästa, som befinner sig högre upp i trappan. 

Utformningen av behovstrappan bygger således på att de behov som återfinns 

längst ner kan betraktas som livsnödvändiga, medan behoven som stegvis 

återfinns högre upp i trappan handlar om uppfyllelse inom den sociala 

aspekten (Maslow 1943). Maslows teorier grundar sig i att individen ses som 

omättad oavsett vilken nivå i behovstrappan som denne befinner sig på. Det 

innebär att en individ alltid strävar efter att uppfylla något större än vad den 

tidigare har gjort, men det kan först ske efter att behoven på en tidigare nivå är 

uppfyllda (Maslow 1943). 
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För att tydliggöra Maslows modell beskrivs de fem olika nivåerna som 

innefattas (Maslow 1943): 

 

Fysiologiska behov – Individer har fysiologiska behov som handlar om vad som 

krävs för att kunna leva. Detta är det mest grundläggande behovet och 

innefattar att individen måste uppfylla ett behov av att bland annat kunna äta 

och dricka vatten för sin överlevnad.  

 

Trygghetsbehov – Innebär att individen vill känna trygghet i sitt liv. Individen vill 

kunna känna sig trygg i sin vardag där dennes rutiner inkluderas. Tryggheten 

för individens hälsa och ekonomiska situation ingår.  

 

Kärleksbehov – Uppfyllande av att känna samhörighet i sin omgivning, det 

behöver inte innebära att individen finner sin livskamrat men att den känner 

sig samhörig med andra människor. Behovet handlar således om en interaktion 

mellan fler individer.  

 

Självkänsla – Individen vill känna sig värdefull och uppskattad, även detta 

behov bygger på att individen får någon form av respons från sin omgivning 

för att bekräfta det.  

 

Självbekännelse - Nivån handlar om att individen vill leva upp till att vara den 

personen som den själv vill vara, individen lever upp till sina drömmar.  

(Maslow 1943). 

 

Maslows behovstrappa riktar sig som tidigare beskrivet mot individers 

motivation att uppfylla sina behov (Maslow 1943). Det har andra forskare tagit 

i beaktning då de undersökt teorier om individers motivation till att uppfylla 

sina behov och även om det går att applicera det i andra organisationer. 

Forskning av Berl et al. (1984) samt Latham och Pinder (2005) har gjorts 

genom att tillämpa Maslows behovstrappa inom organisatoriska strukturer. 
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Stegen i behovstrappan har då översatts till motsvarande steg som återfinns på 

arbetsplatser. Översättningen har resulterat i att de första stegen i trappan 

motsvaras av de grundläggande behoven på en arbetsplats för överlevnad 

genom lön, monetär belöning, men även genom vissa generella 

arbetsförhållanden och trygghet, genom icke-monetära belöningar. De 

grundläggande behoven är alltså något som den anställde på arbetsplatsen 

måste känna sig tillfredsställd av innan denne motiveras av nästa nivå i 

behovstrappan. Vidare nivåer inkluderar behov av uppskattning och att känna 

sig omtyckt (Maslow 1943). För att anställda ska kunna tillfredsställa behoven 

kan organisationer skapa en sammanhållning mellan sina medarbetare då 

interaktion mellan individer behövs för att kunna uppfylla dessa. För att uppnå 

den allra högsta nivån i behovstrappan behöver således alla tidigare nivåer vara 

uppfyllda (Maslow 1943). Det innebär att en individ behöver ha känt sig 

tillfredsställd vid varje nivå för att kunna motivera sig för nästa nivå. Den 

högsta nivån är självförverkligande vilket innebär att den är svår att 

tillfredsställa eftersom individers självförverkligande är olika beroende på vad 

individen har för preferenser och mål. Förutsättningarna är oftast att individen 

behöver bli utmanad och att den får utnyttja sin kreativitet för att kunna uppnå 

känslan av självförverkligande (Maslow 1943). Organisationer kan tillämpa 

behovstrappan för att skapa en bild av hur anställda prioriterar sina behov och 

vad de motiveras av.  

2.1.2 Hertzbergs  mot ivat ionsteor i  

Hertzberg utvecklade en motivationsteori som baserades på Maslows 

behovstrappa. Motivationsteorin inkluderar två faktorer, hygienfaktor och 

motivationsfaktor, som påverkar en anställds arbetssituation. Kopplingen 

mellan Hertzbergs motivationsteori och Maslows behovstrappa kan ses som 

att den ena faktorn, hygienfaktorn, kopplas till de lägsta nivåerna i 

behovstrappan (Hertzberg et al. 1959). Hygienfaktorn kan beskrivas som den 

anställdes nödvändigheter för att kunna arbeta eller som kan liknas vid 

Maslows fysiologiska behov som handlar om vad som krävs för att leva 
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(Maslow 1943). Det kan alltså ses som nödvändigheter för att en anställd ska 

vara nöjd med arbetssituationen. Nödvändigheterna på en arbetsplats kan 

inkluderas av lön, kollegor och arbetsmiljö (Hertzberg 1968). Vid avsaknad av 

någon hygienfaktor kommer den anställde inte kunna känna sig tillfreds på 

arbetsplatsen vilket kan leda till missnöje. Om detta ses som den första nivån i 

Maslows behovstrappa måste alla nödvändigheter/ hygienfaktorer 

tillfredsställas innan den anställde kan uppnå högre nivåer i behovstrappan 

(Maslow 1943). Den andra faktorn som teorin är baserad på är 

motivationsfaktorn. Faktorn kan kopplas till de högre nivåerna av Maslows 

behovstrappa, då anställda motiveras av bland annat icke-monetära belöningar. 

En av de icke-monetära belöningarna som återfinns i de högre nivåerna av 

behovstrappan är att den anställde får ett erkännande för sin prestation 

(Maslow 1943). Det kan innebära att anställda kan ta sig till högre nivåer i 

behovstrappan, då de uppfyllt nödvändigheterna, och på så sätt blir motiverad 

av att kunna få beröm eller erkännande som belöning. Det ger chefer en chans 

att skapa motiverade anställda genom att identifiera vilken nivå de ligger på 

och därefter lägga fokus på att motivera till mål som belönas (Hertzberg et al. 

1959).  

2.2 Belöningssystem 

Att företag använder sig av belöningssystem som en del av att styra sina 

anställda i en riktning som gynnar företaget och dess effektivitet är inget nytt 

fenomen, utan snarare något som frekvent används som styrmedel hos företag 

men i olika utsträckning (Cäker 2013). Ett välutvecklat belöningssystem kan 

vara värdefullt för organisationer, vid optimala förhållanden kan belöningar 

motivera medarbetare och på så vis bidra till ett större värdeskapande hos 

anställda och företag. Merchant och Van der Stede (2012) menar att ett 

belöningssystem kan bidra till en klarare definition av företagens resultatmål 

och på så vis motivera personalen att uppnå de uppsatta målen eller till och 

med att prestera utöver vad som förväntas av dem. Å andra sidan, vid ett inte 

lika noga avvägt belöningssystem där implementeringen av detsamma inte är 
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tydligt, eller kopplad till prestation, kan det istället resultera i motsatt effekt. 

Anställda kan känna en frustration kring målen och belöningen i form av att 

det känns ouppnåeligt eller att målen på något vis är otydliga, där avsaknad av 

tydlig koppling mellan prestation och belöning kan vara en orsak (Cäker 2013). 

Aguinis et al. (2013) beskriver fem viktiga principer som kopplas till ett 

välfungerande belöningssystem; 

 
Tabell 2.1: Fem principer av Aguinis et al. (2013) 
 

Principer Riktlinjer för implementering 
1. Definiera och 
mäta prestation  

• Specificera vad anställda förväntas göra, likaså vad de bör 
avstå från 

• Anpassa medarbetares prestation med företagets mål 
• Standardisera mätmetoderna 
• Mät både beteende och resultat, större fokus på resultat 

ju större kontroll anställda har över sina uppgifter 
2. Koppla 
belöning till 
prestation 

• Säkerställ att lönenivåer varierar i relation till 
prestationsnivå 

• Kommunicera att lönenivåer varierar beroende på 
prestation och inte av andra skäl 

• Ta kulturella normer i beräkning. Ha i beaktning 
individualism och kollektivism vid belöningar 

3. Belöna 
anställda i rätt 
tid 

• Använd poängsystem som kan bytas mot pengar, varor 
eller annat 

• Byt från prestationsbedömningssystem till 
prestationshanteringssytem 

• Ge tydliga och specifika förklaringar till den belöning 
som ges 

4. Bibehåll ett 
rättvist 
belöningssystem 

• Lova enbart belöningar som är möjliga 
• Öka anställdas rörliga lönenivåer istället för den fasta 

lönen 
• Alla anställda skall vara berättigade att erhålla belöningen 
• Kommunicera eventuella ändringar i belöningssystemet 

5. Använd 
monetära och 
icke-monetära 
belöningar 

• Monetär belöning kan uppmuntra deltagande i icke-
monetära belöningsprogram som är mer fördelaktiga för 
anställda/organisatoriska 

• Icke-monetära belöningar kan vara varor eller tjänster 
• Använd enbart icke-monetära belöningar som mottagaren 

uppskattar 
• Distribuera icke-monetära belöningar på de andra fyra 

principerna. 
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Belöningssystemens syfte ses enligt Cäker (2013) samt Merschant och Van der 

Stede (2012) som ett bidrag till att rekrytera, informera, behålla medarbetare 

och engagemang samt att skapa en rörlig kostnadsstruktur, där en belöning 

utfaller då prestationen är god och skapar en tydligare koppling till motivation. 

Anställda har en mängd olika preferenser och förhållningssätt till sitt arbete 

vilket gör att effekten av ett utformat belöningssystem är och svårt att förutse. 

Ytterligare en försvårande faktor kan vara att prestationsbedömningarna kan 

vara komplexa och inte alltid lätta att definiera, vilket kan skapa en negativ bild 

av systemet då det inte mäter prestationer rättvist (Cäker 2013).  

2.3 Agentteori 

Agentteorins viktigaste egenskaper utgörs av att principalen och agentens 

intressen skiljer sig åt och att principalen har ofullständiga uppgifter om 

agentens bidrag och intentioner (Bosse & Philips 2016). Sorauren (2000) 

menar att agentteorin är relevant i relation till motivationsfaktorer på en 

arbetsplats då den beskriver vikten av att hitta ett fungerande belöningssystem. 

Teorin syftar till att verka medlande mellan agent och principal, med målet att 

finna balans mellan dem och förhindra att agenten jobbar i egenintresse. 

Istället skapas incitament som koncentrerar syftet till ett gemensamt mål, mer i 

linje med principalen och företagets långsiktiga mål (Sorauren 2000; Bosse & 

Philips 2016).  

2.4 Olika typer av belöningar 

Då belöningar uppskattas olika finns det också flera typer av belöningssystem 

som på olika sätt kan skapa motivation hos de anställda (Svensson 2001). 

Peterson och Luthans (2006) konstaterar att båda monetära och icke-monetära 

belöningar bidrar till en ökad effektivitet hos anställda men där det initialt sågs 

en större påverkan av monetära belöningar, i form av rekrytering av personal 

etc. men där icke-monetära med tiden hade en större effekt på engagemang 

samt att bibehålla personal.  
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2.4.1 Monetära be löningar  

Belöning i utbyte mot arbete är grunden i vår marknadsekonomi. Att bli 

belönad i form av pengar eller lön, är en så kallad monetär belöningsform 

vilket är en förutsättning för att vi som individer ska kunna köpa mat, kläder 

och andra förnödenheter för att överleva i dagens samhälle (Svensson 2001). 

Merchant och Van der Stede (2012) nämner bland annat lön eller löneökningar 

som en typ av monetär belöning vilket också är den vanligaste 

belöningsformen. Andra typer kan vara mer temporära och kortvariga jämfört 

med löneökning, det kan vara bonusar vilket ses som en engångsbetalning som 

många gångar är kopplad till ett resultatmål och en prestation utöver målet. 

Aguinis et al. (2013) förtydligar vikten av en monetär belöning genom en 

liknelse från filmen Jerry Maguire (1996) där skådespelaren Tom Cruise agerar 

sportagent för idrottsmän och den kända repliken ”Show me the money” 

uttrycks, vilket förtydligar den starka påverkan pengar har på motivation. 

 

Lön och pengar kan också anses vara något som skiljer sig åt i betydelse 

beroende på individer, skillnader i lönenivå och status. Maslow (1943) 

beskriver i sin behovstrappa skillnader i behov och där ett lönelyft för 

låginkomsttagare i större grad kan ha en stor påverkan på livssituationer 

jämfört med en välavlönad person, där andra saker som icke-monetära 

belöningar kan uppskattas i större utsträckning (Svensson 2001).  

 

Bustamam et al. (2014) nämner att Human Resource Management (HRM) i 

organisationer kan ha stor påverkan på organisationens möjligheter att nå sina 

mål. Att implementera belöningssystem som styrmedel kan förbättra 

arbetsmiljön vilken kan leda till ökad tillfredställelse hos anställda och 

samtidigt höja deras prestationer. Bustamam et al. (2014) nämner också vikten 

av att inte enbart fokusera på monetära belöningar utan istället inkludera en 

välbalanserad kombination av monetära samt icke-monetära belöningar. 
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2.4.2 Icke-monetära be löningar 

Bustamam et al. (2014) menar att företag bör fokusera på att finna ett mer 

balanserat styrmedel i form av belöningssystem där engagemanget istället 

riktas mot icke-monetära belöningar. Då monetära belöningar har stor effekt 

på motivationen hos anställda menar Aguinis et al. (2013) att det finns 

begränsningar i vad de kan uppnå. Monetära belöningar kan inte förbättra 

arbetskunskaper hos anställda, färdigheter och förmågor tränas inte även om 

de kan få anställda att jobba hårdare, så utvecklas de inte som individer 

(Aguinis et al. 2013). Icke-monetära belöningar som behandlats i studien 

utgöras av bland annat positiv feedback, befordran, frihet i arbetsrollen och 

möjligheter att påverka sitt arbete. Peluso et al. (2015) menar att incitament 

som möjlighet till en utmanande framtidsutsikt, individuell utveckling och en 

positiv arbetsmiljö är faktorer som i mycket stor grad påverkar anställdas val 

av arbetsplats och därmed har stor effekt på rekrytering och 

personalomsättning. Andra som bifaller argumenten är Bakar et al. (2017), 

som menar att flexibelt arbetsschema, erkännande och möjligheter till 

karriärsutveckling är faktorer som har en positiv relation och är av signifikant 

värde för prestationer på jobbet. Även om det tydligt går att se pengars 

förmåga att motivera individer är det inte alltid lyckosamt. Pengar är inte den 

enda eller den största drivkraften hos människor. Arbete anses vara ett måste 

för att överleva, men människor arbetar inte enbart för att överleva utan det 

finns fler anledningar än att tjäna pengar vilket kan redogöra för icke-monetära 

belöningars motivationsfaktorer (Sorauren 2000).  

 

Peterson och Luthans (2006), Svensson (2001) samt Aguinis et al. (2013) 

hävdar att en balans mellan monetära och icke-monetära belöningar skapar en 

högre grad av engagemang hos anställda och kan på så vis vara mer effektivt 

för företagens resultat och miljö. Anställda kan uppleva en högre grad av 

motivation när flera av deras preferenser uppfylls vilket utgör svårigheten i att 

finna ett väl balanserat styrmedel (Cäker 2013).  
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2.5 Bakomliggande faktorer 

För att undersöka hur individer värdesätter belöningssystem är det av relevans 

att undersöka bakomliggande faktorer som kan påverka valet. Det är av 

relevans då tidigare forskning av Merchant och Van der Stede (2012) menar att 

individer har olika värderingar och att det därför alltid kommer att bero på 

individens preferenser om hur den värdesätter olika belöningar.  

2.5.1 Kön 

Kön är en faktor som tidigare forskning menar kan vara en bakomliggande 

faktor som utgör huruvida anställda inom företag motiveras eller ej beroende 

på belöningssystem. Elizur (1994) menar bland annat att kvinnor i större 

utsträckning värdesätter förmånliga arbetstider, flextider, arbetsklimat, kollegor 

samt en meningsfull arbetsuppgift. Män sågs istället i större utsträckning 

värdesätta lön, ansvar och frihet, mer i linje med de monetära belöningar som 

nämns. Theandersson (2000) menar också att belöningar som lön och karriär 

är något som prioriteras i större utsträckning bland män, där kvinnor istället 

prioriterar ett bra arbetsklimat, kollegor, ett intressant arbete och 

arbetsuppgifter. Att kvinnor prioriterar lön eller monetära belöningar i mindre 

utsträckning än män menar Theandersson (2000) kan ha att göra med hur män 

och kvinnor socialiserar under uppväxten så väl som i vuxenlivet, där detta kan 

vara ett uttryck för könsspecifika kulturskillnader. Könsspecifika normer som 

innebär att män i större utsträckning fortfarande förväntas försörja familjen 

kan även det ligga till grund för olika könsvärderingar (Theandersson 2000). 

Andra studier som tidigare gjorts menar dock att skillnader mellan män och 

kvinnors motivation på arbetet inte skiljer sig nämnvärt åt på grund av kön 

eller kulturella normer utan snarare beroende på att kvinnor tidigare oftast haft 

lågavlönade jobb. I det avseendet finns det många gånger skillnader i vad som 

prioriteras och motiverar beroende på lönehierarki och social status (Kaufman 

och Fetters 1980). 
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Ovanstående resonemang mynnar ut i ett intresse av att undersöka om det 

finns samband mellan att män och kvinnor motiveras av olika typer av 

belöningar inom industribranschen. 

2.5.2 Ålder  

En bakomliggande faktor som kan påverka anställdas värderingar om vilka 

belöningar som de anser vara viktiga är åldern. Det har tidigare forskning visat 

genom studier från bland annat Kanfer och Ackerman (2004) men även från 

senare forskning av Forsten- Astikainen et al. (2018). Forskningen har visat att 

bekräftelse och motivation för att utvecklas karriärmässigt varit avtagande med 

åldern (Kanfer & Ackerman 2004). Sannolikheten att anställda vid en högre 

ålder redan uppnått den befattning som individen tidigare eftersträvade är 

större än att en yngre anställd redan uppnått sitt karriärmässiga mål. Det 

innebär att äldre anställda oftare nöjer sig med sin nuvarande position och inte 

eftersträvar att utveckla sin karriär på samma vis som tidigare (Kanfer & 

Ackerman 2004). När strävan efter att utvecklas i sin karriär avstannat kan 

prioriteringar på belöningar istället vara i form av anställningsskydd och lön 

(Forsten- Astikainen et al. 2018).  

 

Till skillnad från äldre anställda framkommer det i tidigare forskning att yngre 

individer värdesätter karriärmöjligheter (Kooij et al. 2011) och 

karriärutveckling (Forsten- Astikainen et al. 2018). Dessa värderingar är icke-

monetära och stärks även genom Thomas (2009) som beskriver att yngre 

individer anser att dessa icke-monetära belöningar är viktigare än monetära 

belöningar. 

 

Teorin bidrar till ett intresse av att undersöka om det finns ett samband till 

motivation mellan olika åldersspann och olika typer av belöningar inom 

industribranschen. 
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2.5.3 Lönenivå  

Manthei och Mohnen (2013) nämner agentteorin eller principal-agent 

modellen som en enkel beskrivning på hur en utökat belöning, som bonus 

efter uppnådda mål, leder till en högre prestation av agenten. De menar att 

ekonomisk teori visar relevansen och styrkan hos varierande 

prestationsbaserade belöningar. En ökad prestationsbaserad lön leder till en 

ökad motivation medan en fast lön endast garanterar ett deltagande från 

anställda och inte alls bidrar till att de presterar sitt yttersta utan snarare enbart 

tillräckligt enligt agentteorin (Manthei & Mohnen 2013). Vidare menar 

författarna att det även finns ett tydligt samband mellan nivån på den fasta 

lönen samt ansträngningen och motivationen hos anställda. Dels syftar de på 

att en låg lön leder till att ansträngningsnivån ökar vid incitament för 

belöningar som löneökning eller bonus, alltså monetära belöningar. Det har en 

motiverande verkan då en lågavlönad anställd ofta strävar mot att nå en högre 

social levnadsstandard. De menar samtidigt att en högavlönad anställd också 

motiveras till att anstränga sig för att prestera högre, då en hög lön kan på 

grund av normer kräva en högre prestation för att lönen skall anses som skälig 

(Manthei & Mohnen 2013).  

 

Även då en lägre lönenivå hos anställda kan resultera i en ökad motivation vid 

monetära belöningar, finns risker med att till exempel använda ett 

bonussystem. Paarsch och Shearer (2000) menar att rörliga belöningar som 

bonus kan skapa högre produktivitet men kan också leda till högre kostnader i 

form av kvalitetsförsämringar, då anställda tenderar att tumma på kvaliteten 

för att på så vis nå högre produktivitet som kan säkra eventuella bonusar etc. 

(Paarsch & Shearer 2000). 

 
Vidare studeras eventuella kopplingar till om lönenivå påverkar hur anställda 

inom industribranschen motiveras av belöningar.  
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3. Metod 

Ett välfungerande styrmedel kan vara av stor ekonomisk nytta för företag och 

chefer vilket innebär att typen av belöningssystem kan vara avgörande för hur 

väl anställda motiveras och sedermera presterar i relation till detta. Att företag 

kan använda sig av belöningar i form av monetära och icke-monetära och att 

anställdas motivation kan skilja sig åt beroende på vilka preferenser de har, gör 

att studien är av stor vikt och bidrar till att hitta ett effektivt och lönsamt 

belöningssystem. De belöningssystem som studeras är av monetär och icke-

monetär karaktär för att se vilken som generellt sett motiverar bäst, alternativt 

om en kombination av båda är att föredra.  

 

Genom att studera fyra olika företag inom industribranschen har studien 

avsikten att generera en generell bild av vilken typ av belöningssystem som har 

störst motiverande inverkan hos anställda, där fokus ligger på en distinktion 

mellan monetära och icke-monetära belöningar. 

 

Sannolikt finns inte enbart ett styrsätt som fungerar optimalt för att motivera 

anställda, men det finns en förhoppning om att kunna ge en generell bild av 

styrkan hos monetära respektive icke-monetära belöningar i studien. Att 

studera de olika styrsätten, genererar en klarare bild av de olika 

belöningssystemens motiverande påverkan hos anställda. Det möjliggör för 

ledning och chefer inom svenska företag i den privata sektorn att på ett 

effektivt sätt implementera ett mer gynnsamt styrverktyg. 

3.1 Design 

Studien syftar till att undersöka vad anställda inom industribranschen 

motiveras av för belöningssystem och eftersom tidigare forskning har gjorts, 

ingående, utifrån liknande syfte men inom andra branscher, valdes det istället 

att undersöka motivation hos anställda kopplat till olika typer av 

belöningssystem inom industriföretag. Studien ska generera ett resultat bland 

anställda inom industribranschen och därför valdes ett kvantitativt 
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angreppsätt, vilket lämpar sig bäst för att skapa en större generell lägesbild 

(Bryman & Bell 2013). Tidigare vetenskaplig forskning och teorier ligger till 

grund för studien där enkätundersökningar har använts för att samla in data att 

testa mot befintlig teori (Bryman & Bell 2013). En kvantitativ studie är lämplig 

att göra då studien har för avsikt att undersöka någon form av samband mellan 

faktorer. 

 

I studien kommer ett antal faktorer att belysas och ligga till grund för att 

kunna utläsa samband mellan dessa, för att på så sätt uppnå ett resultat. För att 

uppnå ett resultat för så många anställda som möjligt i industribranschen 

kommer studien att vara tvärsnittsdesignad, som innebär att respondenterna 

som deltar i enkätundersökningen tillhör en större population som i detta fall 

skulle inkludera alla anställda inom industribranschen. Skillnaden från att göra 

intervjuer i undersökningen kommer vara att studien inte får lika djupa svar 

från respondenterna (Bryman & Bell 2013), men då studiens kvantitativa 

angreppssätt bidrar till att skapa en generell bild av de anställda anses studien 

inte behöva lika djupgående svar från respektive individ. 

 

Med en enkätundersökning kommer studien att få mindre djup i svaren från 

varje enskild individ men studien kommer istället att ha möjligheten att få en 

större kvantitet av svar. Det kommer medföra att studien får svar från en 

större del av populationen jämfört med att göra några få intervjuer, vilket 

kommer bidra till en bättre grund för en generell bild då det blir en större 

kvantitet av populationen (Bryman & Bell 2013). Vid svar från en större 

kvantitet av populationen kommer trovärdigheten i studien att öka (Bryman & 

Bell 2013; Berntson et al. 2016). Enkätundersökning som insamlingsverktyg 

ger möjligheten att på ett lätt och överskådligt sätt studera och presentera data 

utifrån resultatet och därmed bistå syftet med undersökningen. Jacobsen 

(2002) menar att kodningen av svaren kan överföras i siffror och sedermera 

presenteras i form av enkla absoluta, proportionella och procentuella 

fördelningar. En grafisk studie och presentation av statistiska mått med 
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skillnader och likheter genom tabeller och grafer ger ett lättöverskådligt 

resultat vilket underlättar analysen (Jacobsen 2002). 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via enkäter som delades ut till respektive företag som 

på förhand valdes ut, vilket kan liknas vid ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att den utvalda populationen väljs ut genom 

tillgänglighet (Bryman & Bell 2013). Enkäten formades så att respondenterna 

fick kryssa i en ruta, alternativt fylla i olika graderingar på frågorna som 

behandlade belöningssystem, se enkäten i bilaga 2. Att en relativt enkel enkät, 

för respondenterna, utformades gjordes för att respondenterna inte skulle 

känna att den var en för avancerad, vilket kan ha bidragit till att fler valde att 

svara. Enligt Bryman och Bell (2013) har en enklare enkät möjligheten till att 

öka svarsfrekvensen. Enkäten i kombination med den befintliga kontakten, 

som fanns med de utvalda företagen, gjorde att de flesta av de anställda valde 

att delta i enkätundersökningen.  

 

Då undersökningen avser att undersöka vilket/ vilka belöningssystem som de 

anställda inom industribranschen uppskattar och motiveras av, behandlade 

enkäten huvudsakligen frågor om olika former av belöningssystem, där både 

monetära samt icke-monetära inkluderades. Dessa huvudsakliga frågor 

kompletterades även med en inledande del där bakgrundsfrågor om 

bakomliggande faktorer som kön, ålder och lönenivå behandlades. De 

frågorna är av vikt för att kunna identifiera om respondenterna tillhör olika 

grupper (Berntson et al. 2016). Det gjordes således för att studien ska kunna 

undersöka om det finns några samband mellan bakomliggande faktorer samt 

uppskattningen av olika slags belöningssystem. Alla frågor som ställdes i 

enkäten grundar sig i tidigare behovsteorier samt annan teori som styrker vad 

de bakomliggande faktorerna kan ha för motivationskraft. Tidigare forskning 

har gjorts kring detta ämne men i andra branscher, därför fanns ett intresse av 

att undersöka vilken typ av belöningssystem, monetär/ icke-monetär, som 
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generellt sett uppskattas mest, framför att enbart belysa den enskilt mest 

uppskattade och motiverande belöningsformen.  

 

Enkätens enklare struktur innehöll fasta svarsalternativ vilket gjorde det lättare 

för respondenten att besvara frågorna (Bryman & Bell 2013). Genom att 

tillämpa svarsalternativ i enkäter kommer undersökningen kunna fastställa att 

respondenternas svar besvarar de ställda frågorna, vilket i sin tur bidrar till att 

faktiskt besvara studiens syfte. Enkäten var densamma för alla respondenter 

vilket innebär att denna metod kan anses inneha en hög grad av 

standardisering (Bryman & Bell 2013). Det innebär att alla respondenter får 

samma möjlighet att tolka frågorna på samma sätt och risken för att 

undersökaren ska ha påverkat svaren minimerades. För att alla respondenter 

skulle ha möjligheten att uttrycka sig om den ansåg att det fanns en avsaknad 

av någon belöning eller liknande fanns även en möjlighet till fri text som 

angavs efter respektive fråga, där tillägg kunde göras.  

 

Vid en undersökning finns det några krav som måste tas i beaktning, dels ett 

informationskrav men även ett anonymitetskrav (Bryman & Bell 2013). För att 

uppfylla dessa krav skickades ett introduktionsbrev med enkäten, som också 

förmedlades vid tillfället då de olika företagen besöktes. Introduktionsbrevet 

beskrev studiens syfte, tidsåtgång, vilka som låg bakom studien och en 

beskrivning av anonymiteten, se bilaga 1. På detta sätt uppfylldes kraven för 

anonymitet och information samtidigt som utformningen av 

introduktionsbrevet var format för att väcka intresse kring studien.  

 

Att tydliggöra syftet samt att skapa ett intresse för studien bidrar till att öka 

antalet svar från respondenterna enligt Eliasson (2018), därav designades 

enkätens struktur och frågor med enkelhet och tydlighet i åtanke. Trost (2012) 

syftar på att svarsfrekvensen även kan öka om undersökningen är välgjord och 

strukturerad. Det eftersträvades då enkäten utformades och för att kontrollera 

detta skickades enkäten ut för att testas av några andra studenter. Det kunde 
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på så vis påvisas eventuella brister som behövde korrigeras innan enkäten 

kunde lämnas ut till den grupp som studien avsåg att undersöka. Det kan ses 

som en form av pilotundersökning då en testgrupp får möjligheten att svara på 

enkäten innan den används för den avsedda populationen (Eliasson 2018).  

 

Enkäten designades med en uppdelning på fyra delar där den första avsåg att 

undersöka individuella faktorerna hos respondenterna. De första frågorna 

behandlade kön, ålder samt lönenivå. Dessa variabler stod för studiens 

oberoende variabler som var nödvändiga för att senare kunna besvara 

undersökningens syfte. Både ålder och lönenivå valdes att delas upp i olika 

spann, åldersspann respektive lönenivåspann. Det gjordes för att frågorna kan 

anses vara känsliga. Trost (2012) beskriver att ålder många gånger kan anses 

vara en känslig fråga och skulle kunna leda till ett större bortfall. Enligt denna 

teori utformades således frågorna med spann för att minska risken för bortfall. 

 

Enkätens nästkommande del behandlade frågor kring i vilken mån 

respondenterna upplevde att olika typer av belöningssystem var 

förekommande på deras arbetsplats. För att ta reda på i vilken utsträckning 

som respondenterna upplevde detta användes en 7-gradig Likertskala. En 

Likertskala kan vara ett bra verktyg för att mäta individers attityd till olika 

ändamål (Bryman & Bell 2013). En 7-gradig skala implementeras i enkäten 

med syftet att ge respondenterna möjligheten att svara med en ”4” om de 

upplevde att en belöning fanns i medelstor grad. I denna del av enkäten kunde 

undersökningen ta reda på vad respektive företag har för upplevda belöningar 

men frågorna kunde även senare genom kompletterande frågor utläsa om det 

fanns en avsaknad av någon belöning.  

 

I enkätens tredje fråga undersöktes vilka belöningar som respondenterna ansåg 

mest motiverande för att på så vis ge en bild av om det fanns en avsaknad av 

någon belöning. Samma 7-gradiga skala användes för att på så sätt kunna 

jämföra vilka belöningar som respondenterna upplevde var befintliga på 
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arbetsplatsen samt vilka belöningar som de egentligen uppskattar mest och ser 

som motiverande.  

 

I den fjärde och avslutande delen av enkäten behandlades en fråga om vilka tre 

belöningar som respondenterna upplevde som allra viktigast. I denna fråga 

användes inte den 7-gradiga Likertskalan som tidigare varit svarsalternativ, 

utan här användes istället kryssrutor för att på det enklaste och mest 

översiktliga sättet kunna utläsa vilka tre belöningar som de anställda prioritera 

som viktigast. Det gjordes framförallt för att kunna se vilka belöningar som 

uppskattas mest av respondenterna och då tidigare frågor har behandlat var 

och en av de olika belöningarna fanns en risk med att flera respondenter 

graderat flera belöningar med samma siffra på den tidigare Likertskalan. 

Frågan kommer alltså utgöra ett verktyg för att kunna läsa av vilka belöningar 

som uppskattas mest. 

3.3 Urval  

En kvantitativ enkätundersökning kräver svar på enkäter från den population 

som undersökningen avser att undersöka, dock kan antalet individer som 

bedöms finnas i populationen för den avsedda undersökningen variera 

(Bryman & Bell 2013). Undersökningen avsåg att undersöka ett antal olika 

företag inom industribranschen vilket innebar att populationen skulle inneha 

ett stort antal individer. För att kunna genomföra studien krävdes därför ett 

urval av individer, dessa kommer vidare att uttryckas som respondenter. Enligt 

Bryman och Bell (2013) ska ett bra urval återspegla hela populationen. Att 

undersöka alla anställda inom de utvalda företagen är väldigt resurskrävande 

och svårt men ger alternativet att få en så stor svarsfrekvens som möjligt. En 

tillräckligt stor svarsfrekvens skulle innebära att studien kan generalisera svaren 

avseende belöningssystem mellan de anställda inom dessa företag. Vid en 

tillräckligt stor svarsfrekvens ges även möjligheten att generalisera resultaten 

över en större population så som till andra företag inom samma bransch. Vid 

en homogen population kan det antas att inte ett lika stort urval krävs för att 



 29 

nå samma resultat som vid en heterogen population (Bryman & Bell 2013). 

Studien avser att ge en generell bild av resultaten och därför bör ett urval av 

populationen räcka för att påvisa vad anställda motiveras av för 

belöningssystem. Undersökningen antar att populationen till viss grad kan 

anses vara homogen. Av resonemanget uppskattades det att ungefär 200 

enkätsvar skulle bidra med tillräckligt av information för att besvara de givna 

frågeställningarna. Det delades således ut 250 enkäter, varav 189 besvarades. 

 

Urvalet av populationen för undersökningen gjordes genom att fyra olika stora 

företag inom industribranschen valdes ut, där viss kontakt med anställda inom 

företagen fanns. Det indikerar på att ett bekvämlighetsurval tillämpades vid 

valet av företag (Bryman & Bell 2013). Undersökningen syftar till att 

undersöka belöningssystemens påverkan på motivation hos anställda och 

genom att enkäten är anonym, utan koppling till något specifikt företag, gör att 

det kan antas att de kontakter som fanns till företagen inte ska ha haft någon 

påverkan. Det gjordes enbart för att avgränsa antalet företag och att 

undersökningen kunde ha nytta i att få in fler enkätsvar genom den redan 

befintliga kontakten. Enligt Berntson et al. (2002) ger ett mindre urval med 

större svarsfrekvens bättre förutsättningar för en god studie än ett stort urval 

med större bortfall. Här bör den befintliga kontakten med företagen kunna 

medföra möjligheten till en större svarsfrekvens för studien. Praktiskt kunde 

även dessa företag besökas genom den befintliga kontakten och ett antal 

enkäter kunde delas ut på respektive arbetsplats. För att introducera syftet och 

ämnet lämnades ett introduktionsbrev som medförde att alla respondenter fick 

möjligheten att se varför denna undersökning gjordes. Eftersom enkäten 

delades ut på respektive arbetsplats och alla anställda fick möjligheten att svara 

på enkäten kom detta till att generera ett slumpmässigt urval bland 

respondenterna, inom de förvalda företagen. Ett slumpmässigt urval är det 

lämpligaste sättet att göra en statistiskundersökning på (Bryman & Bell 2013).  
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3.4 Bortfall 

Enkätundersökning har tillämpats som underlag för undersökningen vilket 

medför att det är av intresse att studera hur representativt resultatet från 

enkäterna kan vara (Bryman & Bell 2013). Det gjordes således via en 

bortfallsanalys. Studien avser att undersöka vilket/ vilka belöningssystem som 

motiverar de anställda inom industribranschen mest och ett urval gjordes 

bestående av anställda inom fyra olika industriföretag. Det delades ut 250 

enkäter och av dessa inkom 189 svar. Av dessa 189 svar var det sju som inte 

var kompletta men då inte alla delar i enkäten bygger på varandra valdes det att 

använda fullständiga delarna av svaren och enbart bortse från de ofullständiga 

svarsdelarna. Det gjordes för att kunna utnyttja så många enkätsvar som 

möjligt och eftersom det var möjligt att bortse från vissa delar i enkäten kunde 

denna metod tillämpas. Det samma gällde vid frågan avseende kön där en 

anställd inte svarade man eller kvinna utan annan. Undersökningen tog hänsyn 

till frågan men vid resultat som på något sätt påverkades av kön exkluderades 

svaret, då det endast var en anställd som svarat det alternativet.  

 

Vid en enkätundersökning finns oftast en risk för högt bortfall, en risk som 

ofta är större jämfört med intervjuer (Bryman & Bell 2013). Eftersom denna 

risk finns tillämpades ett bekvämlighetsurval, då det fanns befintlig kontakt 

med någon eller några av de anställda på respektive företag. 189 enkätsvar 

inkom av de totalt 250 utdelade vilket innebar att svarsfrekvensen hamnade på 

75,6% som kan anses vara högt (Bryman & Bell 2013). Om det inte hade 

funnits möjlighet att åka ut till respektive företag och dela ut enkäterna 

personligen hade risken med att exempelvis skicka e-enkäter varit att dessa 

glömts bort (Trost 2012). Att 250 enkäter delades ut berodde på 

begränsningen av populationen samt respektive företags antal anställda. Enligt 

Berntson et al. (2002) ger även ett mindre urval med högre svarsfrekvens ett 

bättre underlag än en stor population med låg svarsfrekvens, vilket 

tillämpades. Med denna metod kan undersökningen i viss grad anta att 

respondenterna som svarat på enkätundersökningen kan representera urvalet. 
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Det innebär att de respondenter som inte svarat på enkätundersökningen antas 

svara på liknande sätt som de inkomna svaren (Bryman & Bell 2013).  

 

För att beskriva den ingående data som tidigare beskrivits kommer detta 

redogöras i tabeller som visar svarsfrekvensen men även en uppdelning av kön 

på de respondenter som svarat.  

 

 

 
Tabell 3.1: Svarsfrekvens baserat på antal respondenter från urval. 
 

 

 

 

Tabell 3.2: Uppdelning respondenter avseende kön. 
 

Av tabellerna går det att utläsa att endast 10 kvinnor (5,29%) har svarat på 

enkätundersökningen, vilket innebär att resultaten avseende kvinnor behöver 

behandlas med försiktighet. Dock kan industribranschen anses vara en 

bransch med fåtalet kvinnor varav resultaten kan komma att återspegla 

kvinnor inom branschen till viss grad.  

3.5 Dataanalys 

För att analysera studiens inkomna data från enkätundersökningen valdes det 

dels att använda procentuella fördelningar då det på ett enkelt och tydligt sätt 

kan ge en överskådlig bild som svarar på studiens frågeställningar kring vilken 

typ av belöningssystem som uppfattas generellt bäst bland anställda. För att 

skapa en analys på ett överskådligt och trovärdigt sätt valdes det att föra in 

kodad data i statistikprogrammet SPSS för att göra en så kallad statistisk 

inferens. Jacobsen (2002) beskriver att en analys genom enkla proportionella 

och procentuella tal lämpar sig väl för denna typ av studie och svarar på 

Urval Antal respondenter Svarsfrekvens 
250 st 189 st 75,60% 

Kön Antal Procent 
Man 178 94,18% 
Kvinna 10 5,29% 
Annan 1 0,53% 
Total 189 100% 
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undersökningens frågeställningar. En frekvensanalys kan med fördel visa på de 

olika variationer i vilken typ av belöning som anställda uppskattar mest och 

kan presenteras med hjälp av frekvenstabeller (Bryman & Bell 2013). Syftet 

kan uppnås genom att mäta en variabel i taget, för de första två 

frågeställningarna, vilket gör en univariat analys att föredra eftersom 

variablerna består av ordinalvariabler och mäter attityder (Bryman & Bell 2013; 

Eliasson 2018). För att tydligt och överskådligt presentera studiens data har 

det i enlighet med Jacobsen (2002) valts att skapa en grafisk presentation av 

fördelningar med hjälp av cirkeldiagram, stapeldiagram samt frekvenstabeller. 

Att resultatet med dessa medel presenteras överskådligt görs för att studien ska 

kunna följa en röd tråd där det på ett enkelt sätt ska finnas möjlighet att 

urskilja resultaten.  

 

För att undersöka tredje frågeställningen om det tydligt kan ses några samband 

mellan bakomliggande variabler så som kön, ålder och lönenivå har det valts 

att göra ett T-test mellan två variabler. Ett konfidensintervall används för att 

ge en indikation på huruvida det kan tydas att förhållandet mellan de olika 

bakomliggande variablerna och vilket belöningssystem som föredras även 

förhåller sig i en större population. Det presenteras sedan med hjälp av tabeller 

skillnader i medelvärden samt konfidentintervall.  

3.6 Trovärdighetsdiskussion  

Vid utförandet av en kvantitativ enkätstudie kan en diskussion om studiens 

trovärdighet bli aktuell, där en god studie utförs på ett sådant sätt att den kan 

anses vara trovärdig, mäta det den är avsedd att mäta samt att utfallet av 

studien är sådant att det sannolikt hade fått ett liknande utfall vid en ytterligare 

mätning (Bryman & Bell 2013). Reliabilitet är ett begrepp som innebär just att 

en studie som utförs flera gånger, exempel genom att test-retest metoden har 

samma utfall vid båda tillfällen. Det ökar då reliabiliteten hos studien och 

genom det även dess trovärdighet, då det innebär att studien sannolikt visar på 

korrekt och riktiga svar från respondenterna (Berntson et al. 2016). Bryman 
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och Bell (2013) nämner att en hög reliabilitet i studien innebär att den har en 

högre pålitlighet och överensstämmelse med verkligheten. Vidare tas det 

ställning till en faktor som stabiliteten hos studien, där måttet hos studien inte 

heller fluktuerar allt för mycket över tid (Bryman & Bell 2013). Reliabiliteten i 

studien kan anses bli stärkt genom utförandet av en enkätundersökning där 

frågorna är standardiserade och likadant utformade. Även att frågorna i hög 

grad är slutna med fasta svarsalternativ bidrar till att frågorna och svaren 

uppfattas lika och att möjligheten att jämföra dem ökar. Det fanns möjlighet 

att lägga till ytterligare svar inom varje ämnesfråga om respondenten ansåg att 

de belöningar som är motiverande ej fanns med inom svarsalternativen vilket 

gav respondenterna möjligheten att svara så korrekt som möjligt. 

 

Inledningsvis utfördes en pilotstudie som ett test av hur enkäten tolkades av 

andra studenter samt även några ytterligare personer för att säkerställa att 

enkäten var lättförståelig och okomplicerad. Enkäten fick god respons och 

någon liten justering utfördes efter synpunkterna. Ett introduktionsbrev 

skickades med där en kort beskrivning av författarna bakom studien samt 

syftet med undersökningen presenterades, för att ge respondenter en 

uppfattning om studien. Till sist gjordes en kort presentation av undersökning 

på respektive företags arbetsplats. Enkätfrågornas svarsalternativ hade redan 

från början en kodad sifferskala vilket medförde att en direkt överföring till 

SPSS för analys utfördes okomplicerat.  

 

En studie som är tillförlitlig kräver att den mäter det som avses med studien 

och att studiens mått för begrepp verkligen mäter det som avses. Bryman och 

Bell (2013) nämner olika varianter för att stärka validiteten hos en studie där 

ytvaliditet är en variant. Det kan det med fördel ske genom att fråga andra 

personer om deras åsikter kring begrepp och enkäten för att se hur de tolkar 

den, vilket skulle kunna stärka validiteten. Metoden tillämpades genom en 

pilotstudie eller testundersökning av enkäten, där synpunkter kring utformning 
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och tolkning av frågor kopplat till syftet med studien samlades in. 

Synpunkterna var i stor grad positiva och validiteten ansågs därför god.  

 

En kvantitativ undersökning syftar i mångt och mycket till att kunna 

generalisera resultatet till andra områden och kontexter (Bryman & Bell 2013). 

Studie syftar till populationen anställda inom industriföretag och 

undersökningen kunde med hjälp av att mäta ett 95 procentigt 

konfidentintervall skapa en bild kring resultatet som även är applicerbart på en 

större population. Enkäter delats ut på flera företag inom liknande bransch 

och område vilket ökar generaliserbarheten hos studien, dock har inte ett 

slumpmässigt urval helt och hållet kunnat göras utan även inslag av ett 

bekvämlighetsurval har legat till grund, vilket kan ha påverkat 

generaliserbarheten något. 
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4. Resultat 

Studiens frågeställningar kommer på ett kvantitativt sätt att besvaras i 

resultatet. Data som framkommer i resultatet kommer sedermera att utgöra 

grunden för arbetets analys. På detta sätt kommer sambanden tillhörande 

frågeställningarna att besvaras.  

4.1 Ingående statistik  

 

 

 

 

Tabell 4.1: Uppdelning kön. 

 
Av de 189 enkätsvar som kommit in har samtliga fullständiga delar använts i 

dataanalysen. Ej fullständiga delar har bortsetts ifrån vid analys av respektive 

områden. Av de 189 svarande var 94,18% män och 5,29% kvinnor. En 

respondent svarade alternativ annan vilket undersökningen valt att bortse ifrån 

där frågor om kön inkluderats.  

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 4.2: Uppdelning ålderskategorier. 

 

Åldersfördelningen visar en relativt jämn spridning där 10,58% var inom 

intervallet 18–29 år, 18,52% inom 30–39 år, 17,46% inom 40–49 år och 

Kön Antal Procent 

Man 178 94,18% 
Kvinna 10 5,29% 
Annan 1 0,53% 
Total 189 100% 

Ålder Antal 
       

Procent 
18–29 20 10,58% 
30–39 35 18,52% 
40–49 33 17,46% 
50–59 73 38,62% 
60 eller äldre 28 14,81% 
Totalt 189 100% 
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38,62% inom 50–59 år, vilket var den klart största andelen. 14,81% av 

respondenterna var 60 år eller äldre.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.3: Uppdelning lönenivåer. 

 
Tredje och sista bakomliggande faktorn som undersöktes var anställdas 

lönenivå. Det gjordes för att se om det förekommer några samband mellan 

lönenivå och motiverande belöningar, som monetära alternativt icke-monetära 

belöningar. Störst svarsfrekvens återfanns i intervallen 25 000–29 999 kr samt 

30 000–34 999 kr där sammanlagt drygt 70% av de anställdas lönenivå ligger. 

6% av de anställdas lön återfinns vid en lägre nivå samt knappt 20% som har 

en lönenivå mellan 35 000–39 999 kr eller mer än 40 000 kr. 

4.2 Signifikanta skillnader 

För att studera vilka typer av belöningar som anställda inom industribranschen 

efterfrågar och generellt motiveras av kommer ett resultat med signifikanta 

skillnader mellan förekomsten av befintliga belöningar och efterfrågan av 

dessa att presenteras. Det kommer att påvisa i vilken grad som anställda 

upplever att belöningar förekommer och i vilken grad som de efterfrågas. För 

att kunna påvisa om det finns en signifikant skillnad mellan vad som 

förekommer och vad som efterfrågas kommer ett T-test att genomföras. 

Medelvärdena mellan vad som anses förekomma och vad som efterfrågas 

kommer att jämföras för att urskilja skillnader. För att påvisa om det finns 

signifikanta skillnader kommer ett konfidensintervall (KI) att appliceras, 

genom det kommer undersökningen att kunna urskilja signifikanta skillnader 

Lönenivå Antal Procent 
0–24 999 12 6,35% 
25 000–29 999 70 37,04% 
30 000–34 999 69 36,51% 
35 000–39 999 21 11,11% 
40 000 eller mer 17 8,99% 
Totalt 189 100% 



 37 

om sådana finns. Konfidensintervallet kommer beskriva att det med 95% 

säkerhet finns en signifikant skillnad, om sådana uppstår. 

 

 
Tabell 4.4: Jämförelse av medelvärden avseende befintlig förekomst samt efterfrågan av 
belöningar. 
 
För att undersöka i vilken grad olika belöningar anses förekomma på 

arbetsplatserna och i vilken grad som belöningarna efterfrågas har ett T-test 

gjorts, där medelvärdena av respektive belöning har jämförts. Med ett 

konfidensintervall på 95% har belöningarna jämförts och då alla blivit 

markerade indikerar det på att de med 95% säkerhet kan sägas ha en 

signifikant skillnad mellan vad som anses förekomma samt vad anställda 

efterfrågar. De belöningar som har störst differens i medelvärde är löneförhöjning 

(-2,79), extra betald ledighet (-2,72), finansiell bonus (-2,67) och befordran eller 

karriärmässig utveckling (-2,13), vilket framgår av tabell 4.4. Det innebär att 

anställda framförallt efterfrågar monetära belöningar i förhållande till vad de 

anser förekomma på arbetsplatsen. Den icke-monetära belöning som ger 

möjlighet till befordran eller karriärmässig utveckling har en stor differens (-2,13) 

vilket tyder på att även denna till stor grad upplevs inneha en avsaknad. De 

belöningar med minst differens, men som ändå efterfrågas, är möjlighet till 

Belöningar 
Före-
kommer 

Efter-
frågas Differens 

Konfidens-
intervall 

Monetära           
Löneförhöjning 3,01 5,80 -2,79 -3,041 -2,542 
Extra betald ledighet 2,36 5,08 -2,72 -3,020 -2,420 
Finansiell bonus 2,62 5,29 -2,67 -2,999 -2,342 
Icke-monetära           
Befordran eller karriärmässig 
utveckling 2,86 4,98 -2,13 -2,410 -1,842 
Möjlighet till självständigt 
arbete 5,09 5,63 -0,54 -0,766 -0,311 
Uppskattning eller positiv 
feedback från chef 4,08 5,56 -1,48 -1,775 -1,192 
Personalaktiviteter 3,13 4,42 -1,30 -1,609 -0,984 
Vidareutbildning 2,90 4,44 -1,54 -1,815 -1,261 
Flexibel arbetstid 3,80 4,97 -1,18 -1,464 -0,888 
Diverse personalförmåner 4,96 5,58 -0,62 -0,856 -0,735 
Inflytande över arbetsuppgiften 4,64 5,49 -0,86 -1,073 -0,641 
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självständigt arbete (-0,54) samt diverse personalförmåner (-0,62). Dessa två 

belöningar är även de som fått högst medelvärden när det kommer till den 

upplevda förekomsten av belöningen enligt anställda. Det innebär att även om 

de belöningarna anses till relativt stor grad förekomma så finns det fortfarande 

en efterfrågan av dem. 

4.3 Viktigast ansedda belöningar 

För att undersöka vilka belöningar som de anställda inom industribranschen 

anser vara viktigast kommer ett resultat att presenteras beskrivande vilka 

belöningar de anställda valt. Det kommer att presenteras för att kunna se 

skillnader mellan olika typer av belöningar och för att kunna urskilja vilka som 

anses vara mest attraktiva.  

 

 

Tabell 4.5: Stapeldiagram - Viktigast ansedda belöningar. 
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Tabell 4.6: Frekvenstabell- Viktigast ansedda belöningar. 

 

Av tabell 4.6 framgår resultatet från vad respondenterna svarat på frågan 

”Vilka tre belöningar som de anser vara viktigast på en arbetsplats?”. Varje 

respondent har fått välja ut tre stycken belöningar, utan inbördes ordning, som 

anses vara viktigast. Från resultatet kan det utläsas att den belöning som blivit 

vald flest gånger är den monetära belöningen löneförhöjning, som 159 av 189 

respondenterna valt. Det går även att utläsa att de andra monetära 

belöningarna anses vara viktiga på en arbetsplats då finansiell bonus är det som 

till antalet blivit valt näst flest gånger, följt av extra betald ledighet.  

 

Bland de icke-monetära belöningarna finns en relativt jämn fördelning av vad 

de anställda anser vara viktiga. De flesta belöningarna av denna karaktär ligger 

inom ett spann mellan 18- 25%, bortsett från personalaktiviteter (7,94%) samt 

vidareutbildning (9,52%) som i detta fall kan ses som de belöningar som till minst 

grad anses vara viktiga i förhållande till de andra alternativa belöningarna. De 

icke-monetära belöningarna som flest anställda anser vara viktiga är 

uppskattning eller positiv feedback från chef, befordran eller karriärmässig utveckling samt 

diverse personalförmåner. Dessa tre belöningar återfinns inom ett relativt jämt 

Viktigast ansedda belöningar Antal Procent 
Monetära 		 		
Löneförhöjning 159 84,12% 
Extra betald ledighet 54 28,57% 
Finansiell bonus 78 41,27% 
Icke-monetära 		 		
Befordran eller karriärmässig utveckling 47 24,87% 
Möjlighet till självständigt arbete 36 19,05% 
Uppskattning eller positiv feedback från chef 49 25,93% 
Personalaktiviteter 15 7,94% 
Vidareutbildning 18 9,52% 
Flexibel arbetstid 35 18,52% 
Diverse personalförmåner; ex kaffemaskin 40 21,16% 
Inflytande över arbetsuppgiften 36 19,05% 
Totalt 567 		
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fördelat spann och kan därmed anses som de viktigaste icke-monetära 

belöningarna bland de anställda.  

 

Tabellen 4.6 påvisar att respondenterna inom denna population framförallt 

anser att monetära belöningar är viktigast vid rangordning.  

 

4.4 Belöningsformer 

Genom tabell 4.7 samt 4.8 presenteras resultatet kring vilken typ av 

belöningsform som de anställda uppskattar i störst grad. Resultatet är baserat 

på vilka enskilda belöningar som anställda har ansett vara viktigast.  

 

 

Tabell 4.7: Cirkeldiagram- Belöningsformer. 

 

 
 

 

Tabell 4.8: Frekvenstabell- Belöningsformer. 

 

Tabell 4.7 samt 4.8 beskriver respondenternas uppdelning på svar angående 

vilka tre belöningar som de anser vara viktigast. Genom det får 

11%	
3%	

86%	

Belöningsformer	

Monetära	

Icke-Monetära	

Kombination	

Belöningsform Antal Procent 
Monetära 21 11,11% 
Icke-Monetära 5 2,65% 
Kombination 163 86,24% 
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undersökningen ett resultat på att 11,11% enbart har valt monetära belöningar, 

som viktigast. 2,65% har inte valt någon monetär belöning alls, utan endast 

belöningar av icke-monetär karaktär. Det framgår från denna del av 

undersökningen att det vanligaste svaret från respondenterna har varit en 

kombination av både monetära samt icke-monetära belöningar, då den 

kombinationen har valts av 163 stycken respondenter, vilket motsvaras av 

86,24%. Det tyder på att anställda i större grad uppskattar monetära 

belöningar framför icke-monetära men framförallt föredrar en kombination.  

4.5 Bakomliggande faktorer 

Nedan följer en presentation av data som ligger till grund för analysen kring 

huruvida bakomliggande faktorer som kön, ålder eller lönenivå har en 

avgörande påverkan på om anställdas motivation skiljer sig åt. För att 

presentera det har tabeller skapats där medelvärdet kring hur viktiga anställda 

anser de olika belöningar som studerats fungerar samt att ett T-test gjorts för 

att se om konfidentintervallen kan tyda på att skillnaderna även kan 

generaliseras till en större population. Här kommer även de fallen som med ett 

95% konfidensintervall kan påvisa en skillnad hos en större population grå-

markeras för att tydliggöra resultatet.  

4.5.1  Kön  

Enkätundersökningen innefattar endast 10 kvinnliga respondenter vilket 

motsvarar 5,3% av respondenterna. Det innebär att resultatet avseende 

kvinnor bör behandlas med försiktighet men skulle ändå kunna bidra med en 

viss bild av resultatet då branschen kan anses innehålla få kvinnliga anställda. 
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Tabell 4.9 T-test: Jämförelse medelvärden av vilka belöningar som man respektive kvinna 
anser vara viktiga. 
 

Resultatet i tabell 4.9 visar att kvinnor i något större grad motiveras av 

monetära belöningar jämfört med män. Lönehöjning samt extra betald ledighet 

visade sig vara något som hade väldigt lika medelvärde men en skillnad kunde 

urskiljas mellan män och kvinnors motivation när det kommer till belöningen 

finansiell bonus. Skillnaden är 0,56 (5,24–5,80) vilket innebär att kvinnor i större 

utsträckning motiveras av finansiella belöningar som bonus. När det kommer 

till de icke-monetära belöningarna syns även där en generellt större motivation 

kring icke-monetära belöningar hos kvinnor men det varierar en hel del 

beroende på belöning. Summeras medelvärdena för icke-monetära belöningar 

uppnår män ett värde på 40,82 medan kvinnor uppnår 43. Tydligast är 

skillnader vid möjlighet till självständigt arbete vilket motiverar män i större 

utsträckning än kvinnor, uppskattning eller positiv feedback skiljer sig tydligt åt där 

kvinnor har ett medelvärde på 6,30 medan män enbart uppnår 5,51 vilket även 

är fallet med personalaktiviteter där kvinnor också generellt sett motiveras i större 

utsträckning, med ett medelvärde på 5,30 jämfört med männens 4,34. Störst 

skillnad visar sig vid möjlighet till vidareutbildning där differensen är 1,34 och 

konfidentintervallet visar att det med 95% säkerhet förekommer en skillnad 

mellan män och kvinnor även vid en större population med avseende till 

motivation hos vidareutbildning som belöning.  

Kön Man Kvinna Differens Konfidensintervall 
Monetära           
Löneförhöjning 5,78 5,80 -0,02 -0,862 0,819 
Extra betald ledighet 5,03 5,10 -0,07 -1,033 0,902 
Finansiell bonus 5,24 5,80 -0,56 -1,499 0,377 
Icke-monetära           
Befordran eller karriärmässig 
utveckling 4,96 5,20 -0,24 -1,172 0,692 
Möjlighet till självständigt arbete 5,63 5,10 0,53 -0,214 1,264 
Uppskattning eller positiv 
feedback från chef 5,51 6,30 -0,79 -1,638 0,049 
Personalaktiviteter 4,34 5,30 -0,96 -2,085 0,155 
Vidareutbildning 4,36 5,70 -1,34 -2,363 -0,321 
Flexibel arbetstid 4,98 5,00 -0,02 -0,937 0,903 
Diverse personalförmåner 5,56 5,20 0,36 -0,407 1,132 
Inflytande över arbetsuppgiften 5,48 5,20 0,28 -0,414 0,968 
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4.5.2  Ålder 

Nedan presenteras tabeller utifrån åldersintervaller där jämförelser har gjorts 

och utifrån deras relevans samt där signifikanta skillnader har kunnat urskiljas.  

 

 
Tabell 4.10 T-test: Jämförelse medelvärden av vilka belöningar som åldersgrupp (18–29 år) 
samt (60< år) anser vara viktiga. 
 

Vid studien om bakomliggande faktorn ålder påvisar någon signifikant skillnad 

av vilken belöning som fungerar motiverande för anställda valdes det att 

presentera de tabeller och jämförelser där skillnaderna är störst mellan 

åldersspannen. Det görs för att det i större mån går att generalisera kring en 

större population. Den största skillnaden visade sig mellan åldersintervallen 

18–29 år och 60 år eller äldre, se tabell 4.10. Löneförhöjning visar en signifikant 

skillnad där en yngre generation i större utsträckning motiveras av 

löneförhöjningar gentemot den äldre generationen, 60 år eller äldre. Inom de 

icke-monetära belöningarna är karriärmässig utveckling en av flera belöningar där 

en signifikant skillnad kunnat urskiljas. Det är den största skillnaden, där 18–

29 åringar i hög grad motiveras och där 60 år eller äldre inte motiveras i lika 

hög grad. Uppskattning eller feedback och flexibel arbetstid är två andra 

belöningsformer där skillnaden är signifikant gentemot 60 åringar medan 

Ålder (År) 18–29 60< Differens Konfidensintervall 
Monetära 

     Löneförhöjning 6,30 5,14 1,16 0,325 1,989 
Extra betald ledighet 4,80 4,96 -0,16 -1,257 0,928 
Finansiell bonus 5,80 4,82 0,98 -0,002 1,959 
Icke-monetära 

     Befordran eller karriärmässig 
utveckling 5,85 4,29 1,56 0,694 2,434 
Möjlighet till självständigt arbete 5,30 5,43 -0,13 -0,773 0,516 
Uppskattning eller positiv 
feedback från chef 5,90 4,75 1,15 0,312 1,988 
Personalaktiviteter 4,75 3,79 0,96 -0,116 2,044 
Vidareutbildning 4,95 3,96 0,99 -0,035 2,006 
Flexibel arbetstid 5,65 4,43 1,22 0,508 1,935 
Diverse personalförmåner 5,60 5,32 0,28 -0,522 1,079 
Inflytande över arbetsuppgiften 5,00 5,61 -0,61 -1,201 -0,014 
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inflytande över arbetsuppgiften är något som 60 åringar eller äldre motiveras i större 

grad av och där en signifikant skillnad kan ses.  

 

 
Tabell 4.11 T-test: Jämförelse medelvärden av vilka belöningar som åldersgrupp (30-39 år) 
samt (50-59 år) anser vara viktiga. 
 

Tabell 4.11 visar skillnader mellan åldersintervallen 30–39 år och 50–59 år, 

vilket också var de två största grupperna till antalet respondenter inom studien 

med 35 stycken inom 30–39 år respektive 73 stycken inom intervallet 50–59 

år. Det påvisas inga signifikanta skillnader inom de monetära 

belöningsformerna, utan båda grupperna kan i stor utsträckning ses 

motiverade av monetära belöningsformer. Däremot kan flera signifikanta 

skillnader med 95% säkerhet påstås existera i populationen gällande icke-

monetära belöningar. Befordran eller karriärmässig utveckling, uppskattning eller positiv 

feedback från chef samt vidareutbildning är skillnader där 30–39 åringar i större 

utsträckning kan anses motiveras i högre grad än 50–59 åringar. Diverse 

personalförmåner är istället något som visar en signifikant skillnad där den äldre 

generationen bestående av 50–59 åringar generellt sett finner mer motiverande 

än den yngre generationen.  

Ålder (År) 30-39 50-59 Differens Konfidensintervall 
Monetära           
Löneförhöjning 5,66 5,96 -0,30 -0,828 0,227 
Extra betald ledighet 5,09 5,24 -0,15 -0,721 0,414 
Finansiell bonus 5,40 5,38 0,02 -0,578 0,617 
Icke-monetära           
Befordran eller karriärmässig 
utveckling 5,54 4,60 0,91 0,345 1,473 
Möjlighet till självständigt arbete 5,77 5,75 0,02 -0,492 0,542 
Uppskattning eller positiv feedback 
från chef 6,20 5,56 0,64 0,127 1,146 
Personalaktiviteter 5,06 4,39 0,66 -0,655 1,391 
Vidareutbildning 5,14 4,08 1,06 0,399 1,718 
Flexibel arbetstid 4,94 5,08 -0,14 -0,791 0,508 
Diverse personalförmåner 5,17 5,80 -0,63 -1,090 -0,173 
Inflytande över arbetsuppgiften 5,43 5,68 -0,25 -0,709 0,214 
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4.5.3  Lönenivå 

Nedan följer en presentation av resultatet avseende den bakomliggande 

faktorn lön, mest relevanta data presenteras. Det görs för att kunna dra 

slutsatser kring huruvida lönenivå kan ligga till grund för hur olika belöningar 

fungerar motiverande eller ej hos anställda.  

 

 
Tabell 4.12 T-test: Jämförelse medelvärden av vilka belöningar som lönenivå (25-29 999 kr) 
samt (30- 34 999 kr) anser vara viktiga. 
 
Tabell 4.12 visar en av de få jämförelserna där det faktiskt kunde urskiljas en 

tydlig skillnad mellan intervallen. Lönenivån 25 000–29 999 kr visade sig mer 

eller mindre lika motiverade av monetära faktorer men där extra betald ledighet 

visade sig vara något som motiverade de lägre betalda något mindre. Det fanns 

en signifikant skillnad mellan intervallen. Icke-monetära belöningar visade 

däremot sig vara en vattendelare där befordran eller karriärmässig utveckling, 

möjlighet till självständigt arbete, uppskattning och feedback samt personalaktiviteter var 

belöningar där ingen större skillnad i motivation påvisades men där resterande 

belöningar uppvisade signifikanta skillnader. Vidareutbildning och flexibel arbetstid 

sågs som belöningar som motiverar lönenivån 25 000–29 999 kr i större 

utsträckning än lönenivån 30 000–34 999 kr och där en skillnad som med 95% 

säkerhet även förhåller sig liknande på en större population. Diverse 

Lönenivå (Kr) 25–29 999  30–34 999  Differens Konfidens-
intervall 

Monetära           
Löneförhöjning 5,76 5,96 -0,20 -0,613 0,217 
Extra betald ledighet 4,89 5,46 -0,58 -1,065 -0,089 
Finansiell bonus 5,20 5,34 -0,14 -0,605 0,319 
Icke-monetära           
Befordran eller karriärmässig 
utveckling 5,09 4,93 0,16 -0,307 0,628 

Möjlighet till självständigt 
arbete 5,63 5,81 -0,18 -0,525 0,170 

Uppskattning eller positiv 
feedback från chef 5,60 5,49 0,11 -0,295 0,510 

Personalaktiviteter 4,41 4,23 0,15 -0,436 0,728 
Vidareutbildning 4,69 4,12 0,57 0,022 1,111 
Flexibel arbetstid 5,59 4,85 0,73 0,330 1,140 
Diverse personalförmåner 5,31 5,73 -0,42 -0,831 -0,003 
Inflytande över arbetsuppgiften 5,40 5,82 -0,42 -0,740 -0,101 
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personalförmåner samt inflytande över arbetsuppgiften var något som anställda med 

högre lön fann mer motiverande än de med lägre lönegrad, vilket också 

påvisade generaliserbart på en större population via konfidensintervall.   
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5. Analys och diskussion 

Resultaten i tabell 4.4 visar att det finns en efterfrågan av samtliga undersökta 

belöningar. Efterfrågan av belöningarna är större än den upplevda 

förekomsten av densamma, vilket indikerar att det finns utrymme för 

förbättring. Att i större mån implementera dessa belöningar inom 

organisationer skulle kunna ge effekt på de anställdas motivation till att 

prestera i riktning med organisationernas mål och vision (Cäker 2013). Av 

tabell 4.4 framgår dock att undersökta belöningar förekommer på 

arbetsplatserna men i olika stor utsträckning. De icke-monetära belöningarna 

möjlighet till självständigt arbete, diverse personalförmåner och inflytande över 

arbetsuppgiften är belöningar som anses förekomma i störst utsträckning men 

även dessa har en efterfrågan. Både möjlighet till självständigt arbete och inflytande 

över arbetsuppgiften är belöningar som innebär att den anställde får en större 

frihet inom sitt arbete vilket kan leda till att individen i större utsträckning vill 

utveckla sina kunskaper och egenskaper. Det skulle enligt Hertzberg (1968) 

vara den mest effektiva motivationen men det förutsätter att alla 

hygienfaktorer är uppfyllda. Att hygienfaktorerna är uppfyllda innebär att den 

anställdes nödvändigheter för att kunna arbeta och livnära sig är uppfyllda. 

Hygienfaktorn kan alltså liknas vid de första nivåerna av Maslows 

behovstrappa som innebär att de livsnödvändiga behoven är uppfyllda 

(Maslow 1943). Det kan antas att nödvändigheterna för att livnära sig och att 

arbeta är uppfyllda inom denna bransch då de anställda efterfrågar sådana 

typer av belöningar som medför ansvar och frihet i arbetsuppgifter. 

 
Att efterfrågan av alla behandlade belöningar återfinns antyder på att de 

anställda inom industribranschen eftersträvar belöningar i olika former. Alla 

belöningar har en större efterfrågan än vad som upplevs förekomma vilket 

påvisar att det är en variation av olika former av belöningar som efterfrågas. 

Det är som Svensson (2001) beskriver att anställda uppskattar olika typer av 

belöningar och att det därför finns olika belöningssystem som kan skapa 

motivation för dem. Ur tabell 4.4 går det dock att urskilja att störst differens 
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mellan upplevd förekomst och efterfrågan av en belöning, föreligger hos de 

monetära belöningarna. De tre belöningar med störst differens är löneförhöjning 

(-2,79), extra betald ledighet (-2,72) samt finansiell bonus (-2,67). Utfallet kan bero 

på att den upplevda förekomsten av dessa belöningar anses vara låg hos de 

anställda, men även att anställda inom denna bransch prioriterar monetära 

belöningar i första hand. Det stärks även av tabellerna 4.5 och 4.6, där frågan 

om viktigast ansedda belöning behandlats, som visar på att det är just dessa tre 

monetära belöningar som framförallt väljs bland de tre viktigaste ansedda 

belöningarna på arbetsplatsen. Att löneförhöjning anses som en av de viktigaste 

belöningarna är förståeligt då det skapar en ekonomisk trygghet vilket även är 

ett av de första stegen i Maslows behovstrappa för att uppnå grundläggande 

behov (Maslow 1943). Lön eller löneförhöjning inkluderas även i 

hygienfaktorerna i Hertzbergs motivationsteori och kan således förstås 

prioriteras av de anställda (Hertzberg 1968). Att bli belönad med lön eller 

löneförhöjning är alltså en monetär belöning som ger individer förutsättningar 

för att kunna köpa mat, kläder och andra förnödenheter som krävs i samhället 

(Svensson 2001). 

 

Oberoende av om differensen i tabell 4.4 beror på en avsaknad av de 

monetära belöningarna eller ej kan det med hjälp av tabell 4.5 samt 4.6 påvisas 

att de anställda inom branschen främst prioriterar enskilda monetära 

belöningar framför icke-monetära som motivationskraft. 

5.1 Belöningsformer 

Att anställda inom industribranschen i högsta grad värdesätter monetära 

belöningar är något som stärks av tabell 4.5 och 4.6 där det går att utläsa att 

individerna väljer minst en monetär belöning då de ombeds att välja de tre 

viktigaste. Något som inte helt oväntat framkommer då det är i linje med vad 

tidigare forskare som Hertzberg (1968) samt Maslow (1943) beskriver som ett 

grundläggande behov, vilket återfinns på det första steget i behovstrappan och 

som utgör en nödvändighet för att livnära sig. Vidare har det undersökts i 
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vilken utsträckning som anställda inom industriorganisationerna har valt en 

kombination av monetära samt icke-monetära belöningar. Tidigare forskning 

av bland annat Bustamam et al. (2014), Peterson och Luthans (2006), 

Svensson (2001) och Aguinis et al. (2013) syftar på att det bör finnas en balans 

mellan monetära samt icke-monetära belöningar som skapar högre grad av 

engagemang hos anställda och på så sätt ökar graden av motivation. Att ha en 

balans mellan olika belöningsformer kan även bygga på att alla företag och 

individer är olika och har egna preferenser, som kan vara avgörande vid vad 

som motiverar dem (Cäker 2013; Peluso et al. 2015). Olikheter mellan 

anställda i undersökningen påvisas i tabell 4.1, 4.2 och 4.3, där det går att 

urskilja skillnader mellan anställdas kön, ålder och lönenivå. I undersökningen 

framgår det dock inte vilka tidigare erfarenheter som individerna har eller hur 

deras nuvarande livssituation ser ut, vilket kan ha påverkat resultatet genom 

valet av viktigast ansedda belöningar. Vidare går det att urskilja att individerna 

har valt olika vid valet av viktigast ansedda belöningar, det framgår av tabell 

4.5 och 4.6.  

 

För att skapa en bild av vilken form av belöningar som anses som viktigast, 

istället för enskilda belöningar, har resultatet av enskilda belöningarna 

grupperats efter belöningarnas karaktär. Karaktären innebär i detta fall att tre 

grupper av belöningsformer, bestående av monetära, icke-monetära och en 

kombination har skapats utefter hur individerna valt att välja sina tre viktigaste 

ansedda belöningar. Tabell 4.7 och 4.8 visar tydligt på att en belöningsform 

som är av monetär karaktär (11,11%) är större än den av icke-monetär karaktär 

(2,65%). Undersökningen visar dock på att det framförallt är en kombination 

av båda slagen som är absolut högst (86,24%). Det är något som antyder att 

anställda inom industribranschen i största mån uppskattar och motiveras av en 

kombination av belöningssystemen. Resultatet visar på att individerna är olika, 

och de har alltså inte samma behov, och det finns inte ett enda 

belöningssystem med optimal passform, som även beskrivs av Chomal och 

Baruah (2014). Författarna menar även på att belöningssystemet inte fungerar 
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optimalt om det finns en avsaknad av den andra vilket även denna 

undersökning visar på då majoriteten valt en kombination av belöningar som 

de viktigaste. Det faktum att resultatet speglar sig på detta vis har med största 

sannolikhet att göra med individernas egna preferenser och erfarenheter. 

 

En tydlig definition av vad som krävs för att kunna uppnå företagens mål 

(Aguinis et al. 2013), att påvisa möjligheter till att belönas monetärt samt att 

implementera icke-monetära belöningar, som många gånger kan ses som 

kostnadseffektiva eller till och med kostnadsfria (Douglas 2012), kan bidra 

med att industriorganisationer motiverar sina anställda till en större grad. Det 

kan också leda till att anställda presterar bättre och i linje med vad 

organisationen önskar (Merchant & Van der Stede 2012). För att få önskad 

effekt av att implementera belöningssystemen i företag kan agentteorin 

fördelaktigt användas för att på ett bättre sätt kontrollera att agentens samt 

principalens intressen inte skiljer sig åt (Bosse & Philips 2016). Vid skillnader 

av intressen mellan dessa parter finns en risk att belöningssystemen enbart blir 

en motivation för att uppnå belöningar när det egentliga syftet med dem är att 

uppnå företagets långsiktiga mål. Därför ses ett bra implementerat 

belöningssystem, kombinerat av både monetära respektive icke-monetära 

belöningar samt med agentteorin som ett sätt att medla vad som eftersträvas 

av respektive part samtidigt som det minskar risken för arbete i egenintresse. 

På detta sätt skulle organisationer kunna få delaktiga parter att jobba i linje 

med organisationens långsiktiga mål och även få mer motiverade medarbetare 

(Sorauren 2000; Bosse & Philips 2016). 

5.2 Kön 

Studiens resultat visar ej på signifikanta skillnader i vad som motiverar män 

och kvinnor inom industribranschen vilket tyder på att ett samband där män 

och kvinnor värdesätter olika typer av belöningar inom industribranschen ej 

kan bekräftas. Här får emellertid en viss försiktighet tas i beaktning gällande 

resultatet då studien endast bestod av 10 stycken kvinnliga respondenter vilket 
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utgjorde 5,3 % av den totala andelen respondenter. Det bidrar till att resultatet 

som framkommit inte kan anses vara tillförlitligt då andelen kvinnor som 

deltagit i undersökningen ej kan anses vara tillräcklig. Med detta i åtanke, kan 

ändå resultatet diskuteras där en något större andel kvinnor än män motiveras 

av de monetära belöningarna löneförhöjning, extra betald ledighet samt finansiell 

bonus. Det är i sådant fall något som motsätter sig tidigare studier där bland 

annat Elizur (1994) menar att kvinnor föredrar mer icke monetära belöningar 

som förmånliga arbetstider, bra arbetsklimat och kollegor samt en meningsfull 

arbetsuppgift. Ett monetärt belöningssystem är något som män i större 

utsträckning motiveras av vilket det i resultatet inte finns några signifikanta 

belägg för (Elizur 1994). Theandersson (2000) antyder att kvinnor skulle 

uppskatta monetära belöningar i mindre utsträckning än män men att 

skillnaden istället skulle härröra från könsspecifika normer där män länge 

ansetts vara den part som förväntats försörja familjen.  

 

Bland de icke-monetära belöningarna visades skillnader där karriärmässig 

utveckling, uppskattning eller positiv feedback, personalaktiviteter, vidareutbildning samt 

flexibel arbetstid motiverade kvinnor i större utsträckning än män vilket skulle 

kunna styrka Theandersson (2000) samt Elizur (1994) och deras tidigare 

forskning. Däremot visar andra icke-monetära belöningar som personalförmåner, 

inflytande över arbetsuppgiften samt möjlighet till självständigt arbete på ett något större 

medelvärde bland männen.  

 

Även om resultatet ej med någon större säkerhet kan generaliseras visade 

resultatet för belöning i form av vidareutbildning en signifikansnivå som antyder 

en skillnad även på den större populationen. Kaufman och Fetters (1980) 

tidigare studier kan möjligtvis stärka detta resultat, där de menar att kvinnor på 

grund av att de tidigare ofta haft lågavlönade jobb och att männen ansetts vara 

den som försörjer familjen, likt Theanderssons (2000) teori. Resultatet 

vidimerar även teori kring att kvinnor numera värdesätter vidareutbildning då 

kvinnor till skillnad från tidigare ges en möjlighet till att utbilda sig 



 52 

(Theandersson 2000). Lönehierarki och social status kan då anses ha en 

bidragande effekt där kvinnor med lägre utbildning och därtill lägre lön ser en 

möjlighet till högre lön och högre social status genom vidareutbildning.  

5.3 Ålder 

Resultatet kring undersökningens samband gällande förekomsten av skillnader 

mellan vad som motiverar anställda inom industribranschen beroende på ålder 

visar på signifikanta skillnader och kan därmed bekräftas.  

 

Vid studiens resultat presenterades tabeller där skillnaderna mellan 

åldersspannen var som störst. Vidare följer en diskussion av de framkomna 

skillnader som ansågs mest relevanta. I tabell 4.10 jämförs åldersintervallet 18–

29 år med åldern 60 år eller äldre, vilket var där skillnaden visade sig allra 

störst. Bland de monetära belöningarna visade sig löneförhöjning ha den 

tydligaste skillnaden i motivation hos anställda. Här finns en signifikant 

skillnad vilket tyder på att det generellt förhåller sig såhär även på en större 

population. Den yngre generationen motiveras mer av belöningar i form av 

löneförhöjningar än den äldre generationen vilket kan tyda på att tidigare 

forskning är relevant där bland annat Kanfer och Ackerman (2004) och även 

mer uppdaterade teorier likt Forsten- Astikainen et al. (2018) menar på att en 

äldre generation redan uppnått sina karriärmässiga mål, och genom det även 

antas uppnått en högre lönenivå. Det kan tolkas som att den äldre 

generationen i mindre utsträckning värdesätter en löneförhöjning, utan snarare 

värdesätter andra belöningar som extra betald ledighet, då lönen redan är på en 

tillfredställande nivå.  

 

Avseende icke-monetära belöningsformer visar sig den största skillnaden vid 

befordran eller karriärmässig utveckling. Resultatet tyder på en väsentlig skillnad där 

den yngre generationen i allt större utsträckning, gentemot den äldre, 

motiveras av utvecklingsmöjligheter och möjligheten att klättra på 

karriärstegen. Resultatet ligger i linje med vad tidigare forskning indikerat, där 
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den äldre generationen kan antas uppnått sina ambitioner om en viss position 

eller karriärmässiga mål (Forsten- Asikainen et al. 2018). Forskningen visar att 

motivation gällande att utvecklas karriärmässigt är avtagande med åldern 

(Kanfer & Ackerman 2004). Kooij et al. (2011) samt Thomas (2009) menar på 

att den yngre anställda värdesätter möjligheten till en karriärutveckling där 

icke-monetära belöningar i större grad uppskattas mer än monetära vilket är 

något som delvis stämmer överens med resultatet. Andra skillnader som med 

95 % säkerhet kan bekräftas inom icke-monetära belöningar är uppskattning och 

positiv feedback där yngre motiveras i större grad än äldre, även flexibel arbetstid är 

mer motiverande bland yngre. Däremot är inflytande över sina arbetsuppgifter något 

som 60 åringar och äldre i större grad anser motiverande gentemot 18–29 

åringar vilket kan innebära att de har en sådan position där de vill använda sin 

erfarenhet för att påverka arbetsuppgifter.  

 

Tabell 4.11 jämför de två största grupperna till antalet vilket ansågs bidra till en 

mer trovärdig och generell bild av populationen, där 30–39 åringar jämfördes 

med 50–59 åringar. Det påvisades inte några direkta skillnader vid 

motivationen kring monetära belöningar men de ansågs ändå högt 

motiverande bland båda grupperna. När det kommer till de icke-monetära 

belöningsformerna fann undersökningen att resultatet även här påvisar en 

skillnad kring motivationen av befordran eller karriärutveckling. Det stärker 

tidigare forsknings resultat vilket visar på att yngre motiveras i större grad av 

karriärmöjligheter än den äldre generationen (Kanfer & Ackerman 2004; 

Forsten- Astikainen et al. 2018). Här visar även vidareutbildning fungera mer 

motiverande för yngre vilket kan tolkas i linje med karriärmässiga 

utvecklingsmöjligheter och det stärker därmed resultatet precis som tidigare 

forskning. Andra belöningar där konfidentintervallet tyder på skillnader mellan 

grupperna är uppskattning eller positiv feedback vilket motiverar 30–39 åringar mer 

samt personalförmåner vilket istället fungerar mer motiverande bland 50–59 

åringar.  
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5.4 Lönenivå 

Lönenivå är något som anses påverka hur anställda uppfattar olika typer av 

belöningar motiverande för deras prestation (Manthei & Mohnen 2013). 

Tidigare ekonomisk teori visar att ett varierande och prestationsbaserat 

belöningssystem skapar en ökad motivation hos anställda där en fast lön 

enbart kan garantera ett deltagande medan en rörlig lön eller bonus kan skapa 

en ökad motivation och engagemang hos den anställde (Manthei & Mohnen 

2013). Resultatet för det tredje sambandet styrker delvis detta resonemang och 

kan därmed bekräftas.  

 

I resultatet från tabell 4.12 jämförs lönenivåerna 25 000–29 999 kr och 30 

000–34 999 kr vilket var de lönenivåer med flest antal respondenter samt där 

resultatet visade på tydliga skillnader. Manthei och Mohnen (2013) samt 

Paarsch och Shearer (2000) förtydligar i sin teori hur en ökad lön eller 

monetära belöningar hos lägre avlönade eftersträvas då de oftast söker en 

högre levnadsstandard vilket resultatet ej kan bekräfta. Inom de monetära 

belöningarna ses ett signifikant resultat enbart från extra betald ledighet där de 

med en högre lön ansåg extra betald ledighet fungera motiverande i större grad 

än de inom den lägre lönenivån. Signifikanta skillnader sågs istället tydligast vid 

belöningsformer inom de icke-monetära belöningarna där vidareutbildning och 

flexibel arbetstid ansågs mer motiverande hos de med lägre lön jämfört med de 

inom den högre lönenivån. Det kan tolkas i linje med den tidigare forskningen 

av Manthei och Mohnen (2013) samt Paarsch och Shearer (2000) där 

vidareutbildning kan ses som en del i en process att nå en högre lönenivå för de 

inom industribranschen där utbildningsnivån generellt kan anses något lägre än 

i andra branscher. Flexibel arbetstid kan även ses som ett argument som väger 

upp den lägre lönen alternativt gynnar den anställde inom industrin som 

många gångar jobbar under fasta scheman med rigida tidsscheman till skillnad 

från tjänstemannasektorer.  
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Vidare visar resultatet att diverse personalförmåner samt inflytande över 

arbetsuppgifterna är belöningar som de inom lönenivån 30 000–34 999 kr anser 

motiverar i större grad än hos de inom 25 000–29 999 kr. Det kan tolkas som 

att de inom ett högra lönespann redan nått en högre position, alternativt en 

högre ålder, och därför värdesätter andra typer av belöningar, då de redan 

uppnått en komfortabel eller tillfredställande lönenivå (Kanfer & Ackerman 

2004).  
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6. Slutsatser 

Studiens syfte är att påvisa samt bringa kunskap om hur chefer och ledning 

inom industriorganisationer motiverar sina anställda samt vilken inverkan olika 

belöningssystem har på de anställdas motivation inom industriorganisationer. 

Genom att studera frågeställningarna kring vilken typ av belöningssystem som 

ökar motivationen generellt sett mest hos anställda, samt hur en kombination 

av monetära samt icke-monetära belöningar påverkar motivationen kommer 

slutsatser att beskrivas. 

 

Det framgår att svårigheten i att finna ett optimalt fungerande belöningssystem 

som motiverar alla anställda i tillfredsställande utsträckning är något som 

företag måste tampas med. Tidigare forskning av bland annat Merchant och 

Van der Stede (2012) har visat att anställda har olika preferenser som utgör 

deras drivkraft och motivation där olika belöningar kan motivera i olika grad 

beroende på individen. Studien visar att en kombination av monetära och icke-

monetära belöningar är att föredra. Tillsammans utgör de en större 

motiverande kraft hos individer och bidrar till att motivera fler personer, 

jämfört med att enbart belöna genom monetära alternativt icke-monetära 

former separat. Om en separat form ändå måste tillämpas är det i allmänhet 

monetära belöningar med löneförhöjning i synnerhet som har fungerat allra 

bäst i ett motiverande syfte hos anställda inom industribranschen. Det kan 

tolkas i skenet av att det är en lågavlönad bransch.  

 

Överlag anser anställda inom industribranschen att de befintliga 

belöningssystemen på arbetsplatserna inte är tillfredställande nog, det finns en 

efterfrågan av samtliga belöningar som är större än den upplevda förekomsten. 

Att det förhåller sig på detta sätt kan påverkas av att motivation, kan förutom 

preferenser hos den anställa, kopplas till olika typer av bakomliggande 

faktorer. Slutsatserna kring påverkan av kön, ålder eller lön på typen av 

belöningssystem som fungerar motiverande för anställda innehöll att studien 
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motsatte sig till tidigare forskning kring att kvinnor i större utsträckning skulle 

motiveras av andra former av belöningar än monetära (Theandersson 2000). 

Genom resultatet i studien framkom det att även kvinnor i denna bransch 

uppskattar monetära belöningar i hög grad. Således drogs slutsatserna att det i 

branschen inte finns någon signifikant skillnad mellan könen, dock utgjordes 

studien av få kvinnor där typen av bransch kan ha varit en faktor som bidragit 

till den låga svarsfrekvensen. Det bidrog således till en försiktighet vid 

utläsandet av resultatet gällande könens effekter på motivation.  

 

En faktor där resultatet speglar tidigare forskning är ålder, där ambitioner om 

karriärsutveckling, löneförhöjning och vidareutbildning ses som avtagande 

med åldern. Här drogs slutsatser kring att den äldre generationen många 

gånger uppnått sina ambitioner, när det kommer till lön och position i 

arbetslivet och därav motiveras av andra typer av belöningar istället. 

 

Lönenivå antogs påverka hur anställda motiveras och även att en ökad 

lönenivå kan leda till minskad motivation. Ingen generell bild från studien 

kunde bekräfta detta men det sågs istället en större motivation kopplad till 

vidareutbildning vid en lägre lönenivå, vilken kan tolkas som en förutsättning för 

att skapa sig ett bättre löneläge på sikt.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

I studien fanns ett mål om att undersöka hur bakomliggande faktorer kan 

påverka hur anställda värdesätter belöningar och således vad som motiverar 

dem. Studien har gjorts i industribranschen, som kan anses vara dominerande 

av män, vilket medför att inga större slutsatser kan dras av hur kvinnliga 

anställda blir motiverade. För vidare forskning skulle det vara av intresse att 

replikera undersökning fast då inkludera lika många kvinnliga respondenter 

som män, för att uppnå ett jämlikt resultat mellan könen. Studien skulle även 

kunna genomföras i en annan bransch för att finna differenser.   
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 

 

Hej!  

Vi är två Civilekonomstudenter vid Handelshögskolan, Karlstads universitet, 
som nu skriver vårt examensarbete inom redovisning och styrning. Studien 
syftar till att på ett generaliserande sätt påvisa samt bringa kunskap om hur 
industriorganisationer motiverar sina anställda samt hur anställda sedermera 
upplever att de motiveras av organisationernas belöningssystem. Studien ska 
utmynna i större kunskap kring hur organisationerna arbetar med 
belöningssystem såsom icke-monetära belöningar och monetära belöningar 
samt hur anställdas motivation kan kopplas till de olika typerna. 

Vår studie utförs bland industriföretag i Mellansverige där skillnader i 
belöningssystem i stor grad upplevs variera bland olika företag och 
arbetsplatser. Därav ser vi en relevans i att utföra vår studie just inom denna 
bransch, för att på så vis ge chefer och ledning en klarare bild av vilken typ av 
belöning som motiverar anställda generellt sett bäst.  

Enkäten är anonym och kommer att ta max 3 min, svaren behandlas 
konfidentiellt. Ditt bidrag är av stor betydelse och vi är tacksamma om du tar 
dig tid att besvara dessa frågor.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Emil Thodal och Sebastian Vehkamäki.  

Kontakta oss gärna vid övriga frågor eller funderingar. 
 
 
Emil Thodal   Sebastian Vehkamäki 
Linnégatan 13   Flygfältsvägen 9A 
664 32 GRUMS  691 37 Karlskoga 
Tel: 073-*******   Tel: 070-*******  
e**********@hotmail.com  s*****************@outlook.com  
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Bilaga 2: Enkät 

 

 

 
Enkätundersökning  
För att undersökningen skall ge ett så användbart resultat som möjligt ber vi dig svara 
fullständigt och utnyttja hela skalan. Vad gäller frågorna ber vi dig markera i frågorna med 
kryssrutor samt ringa in ditt svarsalternativ vid frågorna med skalan 1–7.  

 

1. Kön 

Man � Kvinna � Annan �  

 

2. Ålder  

18–29 �  30–39 �  40–49 �  50–59 �  60 eller äldre � 

 

3. Lönenivå  

0–24 999 kr   � 

25 000–29 999 kr  � 

30 000–34 999 kr  � 

35 000–39 999 kr  � 

40 000 kr eller mer  �  
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4. I vilken utsträckning ANSER DU följande belöningar FÖREKOMMER 
på din arbetsplats? 

1      2      3      4      5      6      7 
                   Inte alls                               Väldigt mycket  

 

Löneförhöjning   1      2      3      4      5      6      7 
 
Extra betald ledighet   1      2      3      4      5      6      7 
 
Finansiell bonus  1      2      3      4      5      6      7  
 
Befordran eller   1      2      3      4      5      6      7 
karriärmässig utveckling  
 
Möjlighet till   1      2      3      4      5      6      7  
självständigt arbete  
 
Uppskattning eller positiv  1      2      3      4      5      6      7 
feedback från chef  
 
Personalaktiviteter   1      2      3      4      5      6      7  
 
Vidareutbildning   1      2      3      4      5      6      7 
 
Flexibel arbetstid   1      2      3      4      5      6      7  
 
Diverse personalförmåner;  1      2      3      4      5      6      7  
ex kaffemaskin  
 
Inflytande över   1      2      3      4      5      6      7  
arbetsuppgiften  
 
 

5. Eventuell annan belöning som förekommer på din arbetsplats: 
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6. Hur viktiga ANSER DU att nedanstående belöningar är på en arbetsplats? 

 1      2      3      4      5      6      7 
                   Inte alls                               Väldigt mycket  
 

Löneförhöjning   1      2      3      4      5      6      7 
 
Extra betald ledighet   1      2      3      4      5      6      7 
 
Finansiell bonus  1      2      3      4      5      6      7  
 
Befordran eller   1      2      3      4      5      6      7 
karriärmässig utveckling  
 
Möjlighet till   1      2      3      4      5      6      7  
självständigt arbete  
 
Uppskattning eller positiv  1      2      3      4      5      6      7 
feedback från chef  
 
Personalaktiviteter   1      2      3      4      5      6      7  
 
Vidareutbildning   1      2      3      4      5      6      7 
 
Flexibel arbetstid   1      2      3      4      5      6      7  
 
Diverse personalförmåner;  1      2      3      4      5      6      7  
ex kaffemaskin  
 
Inflytande över   1      2      3      4      5      6      7  
arbetsuppgiften  
  
 
7. Eventuella andra belöningar som du anser är viktiga på en arbetsplats: 
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8. Vänligen markera de 3 (TRE) nedanstående belöningar du anser 
VIKTIGAST? (Vänligen läs igenom svarsalternativen) 

Löneförhöjning   � 
 
Extra betald ledighet   � 
 
Finansiell bonus   � 
 
Befordran eller    � 
karriärmässig utveckling   
 
Möjlighet till     � 
självständigt arbete    
 
Uppskattning eller positiv   � 
feedback från chef  
 
Personalaktiviteter   � 
 
Vidareutbildning   � 
 
Flexibel arbetstid   � 
 
Diverse personalförmåner;  � 
ex kaffemaskin  
 
Inflytande över   � 
arbetsuppgiften  
 
 
9. Eventuella övr iga kommentarer angående dina val av belöningar: 



 
 

 


