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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras det forskningsområdet som studien behandlar. Inledningsvis finns en 

bakgrund och problematisering till området vilket mynnar ut i både syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Vi svenskar byter jobb som aldrig förr (Andersson, 2018). Under hösten 2019 publicerade 

Arbetsmarknadsnytt (2019) en artikel som visar att två av tre svenskar vill byta jobb inom den 

närmaste sexmånadersperioden. Andelen som i själva verket byter jobb inom samma tidsperiod är 

tre av tio.  

Den höga personalomsättningen som uppstår till följd av detta kan utgöra ett stort problem för 

organisationer och företag. Att rekrytera och utbilda personal för att sedan se dem försvinna till 

konkurrerande företag kostar mycket rent ekonomiskt samtidigt som det är väldigt tidskrävande 

(Svensson, 2001). Från företagens synvinkel är det därför viktigt att vara en attraktiv arbetsplats 

där de anställda motiveras och mår väl. För att personal skall prestera enligt företagsledningens 

högt uppsatta mål och vinna marknadsandelar mot konkurrenter behöver de vara motiverade 

(Tremblay et al., 2009). Merchant & Van der Stede (2012) betonar ordet motivation och menar att 

motivation helt saknas på flera arbetsplatser. Lyckas däremot företag med att motivera sin personal 

tillkommer snabbt ytterligare fördelar. De anställda kommer att bli mer engagerade i företaget, få 

ökad tillfredsställelse (Svensson, 2001) och risken att de säger upp sig minskar markant (Crampton 

& Wagner, 1994). Ett praktexempel på detta är det prisbelönta konsultföretaget Consid som år 

2018 blev utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare inom IT och digital transformation. Deras 

personalomsättning låg nio procent under branschgenomsnittet samtidigt som deras omsättning 

ökade med 34 procent (Eriksson, 2018).  

För att skapa en mer attraktiv arbetsplats kan företag använda sig av ett styrsystem, mer specifikt 

ett belöningssystem. Belöningssystemets uppgift är att bevara befintlig kompetens inom företaget 

och minska personalomsättningen samtidigt som att de anställda blir motiverade och arbetar för att 

uppnå ledningens uppsatta mål (Cäker, 2013). Belöningssystemet kan delas upp på flera olika vis. 

Merchant & Van der Stede (2012) väljer att dela upp belöningar efter om de är monetära eller icke-

monetära. De monetära belöningarna som ibland benämns som finansiella, karaktäriseras av en 
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ekonomisk ersättning. De icke-monetära belöningarna som ibland benämns som icke-finansiella, 

omfattas av sådana belöningar som inte är av ekonomisk prägel. Det kan röra sig om utbildning, 

en klapp på axeln eller extra semesterdagar. För att en belöning skall fungera effektivt måste den 

uppskattas av den anställde (Merchant & Van der Stede, 2012). Uppskattas inte belöningen är 

risken stor att den ger motsatt effekt och den anställde blir istället mindre villig att uppnå de 

uppsatta målen (Svensson, 2001). Då olika människor har olika preferenser vad gäller vilka 

belöningar som uppskattas och hur mycket dem motiverar oss skapas en förståelse över hur 

komplext det kan vara att utforma och implementera ett fungerande belöningssystem (Cäker, 

2013).   

Försäkringsbranschen som vi har valt att fokusera på i denna studie har under senare år fått mycket 

kritik för sin användning av belöningssystem. En stor del av denna kritik riktas åt de höga bonusar 

som betalas ut till ledning och uppsatta chefer (Cäker, 2013) men det diskuteras också huruvida 

provision skall få användas för anställda inom finanssektorn. I en bransch, som 

försäkringsbranschen, där det är svårt att definiera om kundtjänstmedarbetare arbetar som 

rådgivare eller säljare kan det uppstå problem om provision används som belöning. En rådgivare 

skall alltid arbeta utifrån kundens bästa och inte prioritera sina egna belöningsmöjligheter, detta 

har lett till att finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (2016) publicerat en 

debattartikel i Svenska Dagbladet och på regeringens hemsida där han diskuterar skärpta regler vad 

gäller rådgivning och provision inom finanssektorn.  

1.2 Problematisering 

Enligt Lawler (1971) är belöningssystemet ett av de mest efterforskade ämnena inom ledning och 

organisationsbeteende. Samtidigt menar Lawler (1971), att det är ett av de minst förstådda ämnena. 

Nyare forskning tyder på att detta uttalande fortfarande är relevant då Huber och Hirsch (2015) 

menar att belöningssystem är ett väldigt efterforskat ämne varpå man försöker förstå sig på dess 

roll i anställdas motivation och beteende. 

Lindvall (2011) och Ax et al (2009) menar att den traditionella ekonomistyrningen tidigare främst 

haft fokus på monetära styrmedel. Vidare menar de att styrningen har utvecklats i riktning mot en 

modern verksamhetsstyrning, icke monetära styrverktyg och belöningar har tagit allt mer plats och 

fokus. 
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Däremot råder det delade meningar om hur belöningssystemet skall vara utformat för att ge så stor 

inverkan som möjligt. Stredwick (2000) menar att belöningar kan ha olika karaktär och att det är 

högst osannolikt att det finns ett best practice inom belöningssystem som fungerar i alla miljöer. 

Detta återspeglar sig i tidigare forskning som ofta är motsägelsefull. Kalleberg (1977) menar att 

motivationen kan påverkas av flera olika sorters fördelar som de anställda får från sina arbeten men 

att belöningar relaterade till den monetära delen av arbetsbelöning är mer signifikant relaterade till 

motivationen. Däremot menar Markova och Ford (2011) att forskningen pekar på att icke monetära 

belöningar kan ha större inverkan på de anställda. Någonstans i mitten lägger sig Armstrong (2003) 

när han menar att både monetära och icke monetära belöningar kan förbättra motivationen.  

För att en belöning skall fungera effektivt måste den uppskattas av den anställde (Merchant & Van 

der Stede, 2012). Tidigare forskning pekar på att personliga faktorer som civilstånd, om man är 

förälder, kön och ålder har inverkan på vad man uppskattar avseende belöningar på en arbetsplats 

(O´Connor, 2001; Kooij, 2011; Kanfer & Ackerman, 2004; Yang, 2011; Corrigal, 2008). 

Resultaten som de olika forskarna framställer är däremot inkonsekventa då de ofta säger emot 

varandra. Att resultaten visar olika kan härledas till det Cäker (2013) skriver om människans olika 

preferenser samtidigt som forskning inom olika branscher och världsdelar kan ha stor betydelse.   

Av de fyra personliga faktorerna som nämndes ovan finns det mindre forskning och studier utförda 

gällande civilstånd och om man är förälder eller inte. Personer som befinner sig i en relation 

tenderar att bli mer motiverade av monetära belöningar (Yang, 2011) samtidigt som ensamstående 

tenderar att bli mer motiverade av icke-monetära belöningar som anpassningsbar arbetstid, 

varierande arbetsuppgifter och beröm för väl utfört arbete (Hong et al., 1995; Corrigal, 2008). 

Vidare skriver Corrigal (2008) att personer utan barn motiveras mer utav att göra karriär samtidigt 

som föräldrar motiveras mer av monetära belöningar vilket även stödjs i nyare forskning utförd av 

Ueda och Ohzonos (2013). Utöver de monetära belöningarna pekar även Humberts & Drew (2010) 

på att anpassningsbara arbetstider motiverar föräldrar i större utsträckning.  

De två personliga faktorer som det i dagsläget finns mest forskning om är kön och ålder. Vad gäller 

kön finns det varierande resultat huruvida det påverkar en individs värderingar. Kaufman och 

Fetters (1980) samt Islam och Ismail (2008) hävdar att män och kvinnor drivs av samma saker. 

Moyes et al. (2008), Herbohn (2005) och Elizur (1994) menar istället att män i högre grad 

värdesätter monetära belöningar, status, ansvar och utvecklingsmöjligheter inom företaget 

samtidigt som kvinnan värdesätter beröm, relationer och tillhörighet. Önskan om att göra karriär 
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och bli framgångsrik försvinner med åren och fokus förflyttas istället till anställningstrygghet och 

stabila inkomster. Till skillnad mot de äldre drivs man mer av utmaningar, utvecklingsmöjligheter 

och att göra karriär när man är yngre (Kanfer & Ackerman, 2004; Theandersson, 2000; Kooij et 

al., 2011).  

Efter denna problematisering är det uppenbart att belöningar och belöningssystem är viktiga men 

även väldigt komplext. Man kan se att resultatet av tidigare studier sällan överensstämmer med 

varandra. Ueda och Ohzonos (2013) studie genomfördes i Japan och Corrigal (2008) samlade in 

internationell data. Studien av Humberts & Drew (2010) samlade också in data från Japan, men 

trots det kunde man se skillnader i resultat mellan studierna. Resultatet av tidigare studier inom 

samma bransch överensstämmer även dem sällan med varandra. Kaufman och Fetters (1980) 

studerade revisorer och hävdar att män och kvinnor drivs av samma saker. Samtidigt menar Moyes 

et al. (2008) och Herbohn (2005) som studerade samma ämne att män och kvinnor drivs av olika 

typer av belöningar. Då man inte kan överföra resultaten studierna emellan oavsett land eller 

bransch anser vi att ämnet är både intressant och relevant. Vårt fokus kommer att ligga på 

försäkringsbranschen då finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (2016) nyligen 

publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet och på regeringens hemsida som berör ämnet. Där 

diskuteras skärpta regler vad gäller rådgivning och provision som belöning inom finanssektorn. 

Mer specifikt kommer vi inrikta oss på kundtjänstmedarbetare. Detta eftersom 

personalomsättningen inom kundserviceyrket är väldigt hög (Ismail, 2019). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar 

individer motiveras av. Detta görs genom att studera försäkringsbranschen. 

Frågeställningen som uppstår är: Hur inverkar de personliga faktorerna civilstånd, om man har barn 

eller inte, kön och ålder vilken typ av belöningar kundtjänstmedarbetaren motiveras av?  
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens vetenskapliga metod.  

2.1 Generellt metodval 

Denna studie är kvantitativ och utgår ifrån en positivistisk forskningsansats. Vidare har studien en 

deduktiv ansats då teorierna är centrala vad gäller utgångspunkt samt slutdestination för rapporten. 

Nedan följer en presentation av metodvalen. 

2.1.1 Positivism 

Denscombe (2014) menar att kvantitativ forskning tenderar att kopplas till positivism. Positivismen 

handlar om det som går att veta något om och är en metod där man letar efter säker kunskap som 

kan användas att förklara om det finns något samband mellan olika variabler eller för att göra 

förutsägelser (Denscombe, 2014; Bryman & Bell 2017). Detta passar in på vår studie då syftet är 

att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras av. 

2.1.2 Deduktion 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att teori går i riktning mot empiri och inte 

tvärtom likt den induktiva ansatsen (Denscombe, 2014). Den deduktiva ansatsen passar vår studie 

bäst eftersom tidigare forskning står till grund för undersökningen. 

Davidson & Patel (2003) menar att fördelen med en deduktiv ansats är att det är lättare att vara 

objektiv i forskningen i och med att ansatsen i sig bygger på redan kända teorier och modeller samt 

att dessa styr insamling och tolkning av data, vilket passar studien utmärkt. Å andra sidan menar 

Bryman & Bell (2017) att det är tveksamt om vi som forskare kan vara helt objektiva, då vi under 

studiens gång gör olika val och avvägningar, vilket även är fallet i denna studie. 

2.1.3  Kvantitativ ansats 

Enligt Denscombe (2014) finns det två huvudsakliga forskningsstrategier, kvantitativ och 

kvalitativ. Förenklat är skillnaden att man vid en kvalitativ strategi utgår ifrån att det inte finns en 

objektiv sanning, utan att alla individer bildar sig en egen uppfattning av verkligheten. Alltså är 

forskare tolkande i sin studie, det vill säga antar ett hermeneutistiskt perspektiv. Om forskare 
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istället genomför en kvantitativ studie utgår de ifrån mätbara företeelser och summerar dessa för 

att sedan kunna beskriva företeelserna på ett objektivt sätt (Denscombe, 2014). 

Valet av forskningsansats baseras på lämplighet, det vill säga vilken ansats som passar vår studie 

bäst och bidrar till att uppnå syftet. Valet föll på kvantitativ eftersom vi använder ett positivistiskt 

synsätt samt en deduktiv forskningsansats. Dessutom kommer siffermässig data att behandlas 

(Denscombe, 2014). Då vårt syfte med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar 

på vilken typ av belöningar individer motiveras av föll valet på en kvantitativ forskningsstrategi. 

Denscombe (2014) skriver vidare att en kvantitativ strategi möjliggör analys av en större mängd 

data varefter samband och signifikanta skillnader mellan variabler kan lyftas.  
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3 Teoretisk referensram 

Då syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av 

belöningar individer motiveras av kommer detta kapitel bestå av tre delar. Inledningsvis 

presenteras belöningssystemet och dess belöningar, vidare presenteras två olika behovsteorier. 

Avslutningsvis tittar vi på tidigare forskning kopplad till de personliga faktorerna där även studiens 

hypoteser presenteras.  

3.1 Belöningssystem och belöningar 

Belöningssystemet är ett styrverktyg som används för att bevara befintlig kompetens inom 

företaget, minska personalomsättningen och samtidigt motivera de anställda med hjälp av 

belöningar för att uppnå uppsatta mål (Cäker, 2013). Personal som känner sig motiverad kommer 

att arbeta mer effektivt samtidigt som deras arbetsnöjdhet också ökar. Uppskattar personalen 

belöningarna som erbjuds kan belöningssystemet bidra till ett förbättrat resultat. Uppskattas inte 

belöningarna är risken stor att den ger motsatt effekt och den anställde blir istället mindre villig att 

uppnå de uppsatta målen (Svensson, 2001). Stredwick (2000) menar att belöningar kan ha olika 

karaktär och att det är högst osannolikt att det finns ett best practice inom belöningssystem som 

fungerar i alla miljöer. 

Belöningar kan delas upp på flera olika sätt, men det mest frekventa sättet är monetära och icke-

monetära som därefter även kan delas in i individuella, kollektiva, kortsiktiga och långsiktiga 

(Merchant & Van der Stede, 2012).   

3.1.1 Monetära och Icke-monetära belöningar 

Monetära belöningar benämns ibland som finansiella och karaktäriseras av en ekonomisk 

ersättning av något slag. Det kan röra sig om bonusar, aktieoptioner eller löneförhöjningar. De 

icke-monetära belöningarna benämns ibland som icke-finansiella och omfattas av sådana 

belöningar som inte är av ekonomisks prägel. Det kan röra sig om flexibla arbetstider, beröm, 

hälsoförmåner, anställningstrygghet eller om resor (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Rekryteringsspecialisten Simone Edgren (2016) nämner också variation i arbetet och befordrings- 

och utvecklingsmöjligheter som icke-monetära belöningar. 

Lindvall (2011) och Ax et al (2009) menar att företags verksamhetsstyrning är under ständig 

förändring och har under senare år gått från att präglas av monetära styrmedel och belöningar till 
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att influeras mer och mer av icke-monetära inslag. Detta ser man tydligt även i forskning då resultat 

från olika studier motsäger varandra. En studie som genomfördes i USA undersökte under en 

tidsperiod 7000 anställda på ett stort företag. Arbetsuppgifterna bestod bland annat av att hantera 

och skicka kreditkortsräkningar till organisationens finansinstitut-, detaljhandel- och e-

handelskunder. För studien samlades individuella prestationsdata in. Det visade att de 

arbetsstationer där monetära belöningar användes hade större inverkan på personalens motivation 

än de stationer där icke-monetära belöningar användes, även fast deras arbetsuppgifter var 

identiska (Stajkovic & Luthans, 2001). Resultatet av denna forskning tycks även visa sig runt om 

i världen då studier också genomförts i Kina, Australien, Storbritannien (Aguinis , et al., 2012) och 

Kenya (Musyoki, 2012) med samma resultat. Däremot finns det forskning som också hävdar det 

motsatta, att det är den icke-monetära belöningen som har störst inverkan på de anställdas 

motivation. Redan 1998 hävdade Maslow att människan influeras mer av icke-monetära belöningar 

än av monetära belöningar. I lite nyare forskning menar också Tymon et al (2010) att icke-monetära 

belöningar har en positiv effekt. Även Tausif (2012) som undersökt hur icke-monetära belöningar 

influerar motivationen på lärare i Pakistan menar att icke-monetära belöningar är de belöningar 

som är effektivast.   

3.1.2 Kort och långsiktiga belöningar 

Kortsiktiga belöningar delas ut för att den anställde skall belönas för ett väl genomfört arbete. 

Merchant & Van der Stede (2012) lyfter fram den snabba koppling som görs mellan det att den 

anställde lyckats med något bra tills att hen får belöningen. På så vis förstår den anställde mycket 

enklare exakt vad som förväntas och kan lära sig utav det till framtida arbetsuppgifter. Belöningar 

som bonus, provision, beröm och kortare resor eller utflykter kan anses som kortsiktiga. 

Långsiktiga belöningar baseras istället på den anställdes prestation under en längre tidsperiod. 

Denna tidsperiod är minst ett år och i många fall även längre än så. De långsiktiga belöningarna 

används ofta för att skapa en relation till personalen så dem får sig att kännas som en i gänget och 

därför väljer att vara lojal mot företaget. Dessa belöningar är ofta mest anpassade för anställda som 

har en högre position i företaget. Långsiktiga belöningar kan bland annat vara vinstdelning eller 

aktieoptioner (Merchant & Van der Stede, 2012).  
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3.1.3 Individuella och kollektiva belöningar 

Merchant & Van der Stede (2012) beskriver att utvecklingen bland företag och hur dem verkar har 

under senare år lett till att kollektiva belöningar blivit allt vanligare. Detta har medfört att 

kopplingen mellan individuella insatser och resultat blivit svagare. Istället för att fokus läggs på 

varje individs insats fördelas det istället ut över en grupp och på så vis skapas en känsla av 

engagemang och gemenskap.  Även Ax et al (2009) och Rack et al (2011) stärker detta påstående 

då dem menar på att man som anställd i en grupp stärker sin relation till varandra och på så vis tar 

mer ansvar i det dagliga arbetet. Detta har visat sig leda till positiva resultat inom flera företag.  

3.1.4 Uppsummering av belöningar 

I kapitel 3.1 har vi gått igenom olika monetära och icke-monetära belöningar. Dessa belöningar 

kommer ligga till grund för vår webbaserade enkät som kommer besvaras av 

kundtjänstmedarbetare inom försäkringsbranschen. Detta för att förklara hur personliga faktorer 

inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras av. I tabell 3.1 har en uppsummering gjorts 

av dessa belöningar. 

 

Tabell 3.1: Uppsummering av belöningar som presenterats i kapitel 3.1  

Monetära belöningar Icke-monetära belöningar 
Bonus Flexibla arbetstider  
Aktieoptioner Beröm 
Lönehöjning Resor 
Provision Variation i arbetet 
Vinstdelning Befordring/utvecklingsmöjligheter 
  Hälso/sjukvårdsförmåner 
  Anställningstrygghet 

 

3.2 Behovsteorier 

I litteratur som berör belöningssystem benämns ofta flera olika behovsteorier. Dessa teorier 

försöker förklara varför individer har olika preferenser vad gäller belöningar. Nedan kommer två 

behovsteorier att presenteras; Mcclellands behovsteori och Maslows behovsteori. Valet av teorier 

baseras på Miner (2005) som skriver att McClellands behovsteori har tillfört ett stort värde kring 

arbetsmotivation och ses positivt av många forskare inom motivation. Vidare skriver Samuelson 

(2004) att Maslows behovsteori är en av de mest kända behovsteorierna samtidigt som den har 

starkt stöd när man pratar om just motivation. 
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3.2.1 McClellands behovsteori 

Enligt David McClelland agerar människan utifrån tre olika behov. Dessa är prestationsbehovet, 

samhörighetsbehovet och maktbehovet. Även om de flesta individer anses ha samtliga av dessa är 

det oftast ett av behoven som sticker ut och förklarar hur individen motiveras i arbetslivet. Vilket 

behov som påverkar individen mest kan bero på flera olika faktorer där bland annat varierad 

livserfarenhet pekas ut. 

Individer med prestationsbehov tycker om att ta eget ansvar och alltid göra sitt yttersta. Att prestera 

bra toppar deras lista. Individen behöver känna sig nöjd och vill gärna ha snabb bekräftelse på väl 

utfört arbete. Motiveras till hög grad inte av monetära belöningar (McClelland, 1990). 

Individer med samhörighetsbehov motiveras av beröm och mår bra bland andra människor. Strävar 

hela tiden efter att bli omtyckt av sina arbetskollegor och tycker om att känna sig som en del utav 

en grupp (McClelland, 1990). Heather Marie Dawson (2011) skriver om en moder i ett icke 

namngivet land som var konstant stressad över att inte kunna träffa sitt barn den tid hon ville. Enligt 

McClellands teori skapades denna stress utav att samhörighetsbehovet inte uppfylldes. Vidare 

skriver Heather Marie Dawson (2011) att samhörighetsbehovet ofta uppfylls i hemmet och inte på 

arbetet.  

 Individer med maktbehov är ofta väldigt drivande och vill hela tiden utvecklas för att kunna ta sig 

till ledande positioner inom företaget. De värdesätter status, prestige, att kunna klättra inom 

företaget och att kunna kontrollera andra däremot är man rädd för sitt rykte och vad andra tycker 

om en (McClelland, 1990). McClellands behovsteori kommer att tas upp i vårt analyskapitel där vi 

kopplar den teoretiska referensramen till vårt resultat. 

3.2.2 Maslows behovsteori 

Till skillnad från McClelland som säger att människan har tre grundläggande behov, menar 

Abraham Maslow att människan agerar utifrån fem behov. För att Maslows behovsteori skall kunna 

appliceras finns det en grundläggande förutsättning, alla individer måste ha något behov de önskar 

tillfredsställa. Teorin i sig är uppbyggd likt en hierarki eller trappa. För att kunna nå högst upp i 

hierarkin måste man ta sig igenom alla tidigare trappsteg.  

Det första trappsteget, det fysiologiska behovet, innebär det mest nödvändiga som luft, vatten och 

mat. Tillfredsställs inte detta behov dagligen har människan svårt att avancera i trappan då 

människokroppen är helt inställd på att överleva. Det andra trappsteget, trygghetsbehovet, är ett 
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psykologiskt behov av struktur och stabilitet så individen känner sig trygg. Exempelvis att man har 

tak över huvudet, en god hälsa och en god ekonomi. Det tredje trappsteget, det sociala behovet, 

innebär att människan vill uppfylla en känsla av gemenskap i sin närhet. Detta kan ske bland annat 

genom kärlek eller grupptillhörighet. Det fjärde steget, självkänsla, är ett behov för människan att 

känna sig värdefull och omtyckt. Detta genom att få bekräftelse och uppmärksamhet från sin 

omgivning. Det femte steget, självförverkligande, innebär att man utvecklas som människa och vill 

leva upp till att vara den man själv vill vara. Att leva ut sina drömmar (Maslow, 1943). Maslows 

behovsteori kommer att tas upp i vårt analyskapitel där vi kopplar den teoretiska referensramen till 

vårt resultat.  

3.3 Personliga faktorers inverkan 

Det finns inte mycket litteratur som belyser personliga faktorers inverkan på vilken typ av 

belöningar individer motiveras av. Därför kommer vi att utgå från olika studier och på så vis välja 

ut vilka personliga faktorer som skall undersökas. Då vi använder oss av en deduktiv ansats där 

tidigare forskning står till grund för vår studie väljer vi att ta med personliga faktorer som tidigare 

har undersökts.  

För att en belöning skall fungera effektivt måste den uppskattas av den anställde (Merchant & Van 

der Stede, 2012). Theandersson (2000) skriver att de personliga faktorerna påverkar individens 

inställning till olika belöningar, han tar upp de personliga faktorerna civilstånd, om man är förälder 

eller inte, kön och ålder.  I avsnittet nedan kommer vi förklara hur dessa fyra personliga faktorer 

kan inverka vilken typ av belöningar individer motiveras av.  

3.3.1 Civilstånd 

Theandersson (2000) tar upp civilstånd som ett exempel på en personlig faktor som kan påverka 

vilken belöning individen värdesätter. Han menar på att personer som är i förhållande väljer att 

prioritera monetära belöningar (Theandersson, 2000) som bonusar, aktieoptioner, lönehöjning 

provision och vinstdelning (Merchant & Van der Stede, 2012) samtidigt som ensamstående är mer 

ekonomiskt känsliga och därför prioriteras anställningstrygghet högre än om man vore i ett 

förhållande. Detta eftersom att man är rädd för att bli arbetslös och stå helt utan inkomst, har man 

en partner finns det två inkomster och om någon skulle bli arbetslös finns där oftast något att falla 

tillbaka till. Utöver det som Theanderssons (2000) studie nämner menar även Yang (2011) att frihet 

och variation i arbetet motiverar ensamstående i högre grad.  
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Dessa studier ligger till grund för vår första hypotes: 

H1: Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare 

som är ensamstående. 

3.3.2 Barn eller inte  

Ueda & Ohzono (2013) har i Japan undersökt hur arbetande individers värdesättning av belöningar 

påverkas när man får barn. De menar på att när man har fått barn väljer man att föredra monetära 

belöningar framför icke-monetära. Även Corrigal (2008) och Theandersson (2000) menar på att 

man prioriterar monetära belöningar i högre grad som förälder än om man inte är det. Utöver 

inkomst pekar även Corrigal (2008) på en icke-monetär belöning som föräldrar värdesätter högre, 

flexibla arbetstider.  

Dessa studier ligger till grund för vår andra hypotes: 

H2: Medarbetare som har barn motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som inte 

har barn. 

3.3.3 Kön 

Kaufman och Fetters (1980) studie som gjordes på revisorer i ett stort internationellt företag menar 

på att det inte finns någon skillnad gällande kön och vilka belöningar man motiveras av. Denna 

studie backas upp med en relativt ny studie gjord i Malaysia publicerad av Islam och Ismail (2008) 

som också menar på att det knappt finns någon skillnad mellan män och kvinnors syn på belöningar. 

Islam och Ismail (2008) pekar dock på att män rangordnar befordringsmöjligheter högre än 

kvinnor. Studien som Theandersson (2000) genomfört visar också resultat på att män tenderar att 

rangordna monetära belöningar högre än kvinnor. Denna teori stärks av Herbohn (2005) som också 

menar att män värdesätter monetära belöningar högre än kvinnor. Vidare skriver han att män också 

motiveras av status och möjligheterna att klättra inom företaget samtidigt som kvinnor prioriterar 

beröm, erkännande och välmående.  

Dessa studier ligger till grund för vår tredje hypotes 

H3: Medarbetare som är män motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som är 

kvinnor 
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3.3.4 Ålder 

Studien publicerad av Theandersson (2000) visar resultat på att ålder är en påverkande faktor av 

vilka belöningar man påverkas mest av. Specifikt pekar han ut att äldre individer rangordnar 

anställningstrygghet högt samtidigt som yngre personer värdesätter växlande arbetsuppgifter och 

befordringsmöjligheter högt. Thomas (2009) pekar även han åt samma håll och skriver att yngre 

personer påverkas av icke-monetära belöningar mer än av monetära belöningar. Däremot menar 

Laurelli (1990) att yngre personer generellt sätt påverkas mer av monetära belöningar då dem är i 

större behov av pengar samtidigt som äldre personer påverkas mer av flexibilitet i arbetet.   

Dessa studier ligger till grund för vår fjärde hypotes 

H4: Medarbetare som är yngre motiveras mer av icke-monetära belöningar än medarbetare som 

är äldre 

3.4 Hypotessammanfattning 

H1: Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare 

som är ensamstående. 

H2: Medarbetare som har barn motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som inte 

har barn. 

H3: Medarbetare som är män motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som är 

kvinnor 

H4: Medarbetare som är yngre motiveras mer av icke-monetära belöningar än medarbetare som 

är äldre. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel görs en genomgång av den empiriska metoden. Först beskrivs litteratursökning, 

datainsamlingsmetod, urval och svarsfrekvens för att sedan gå vidare till validitet, reliabilitet och 

avslutningsvis även etiskt beaktande.   

4.1 Litteratursökning 

Insamlingen av information till studien har huvudsakligen inhämtats från Högskolan i Kristianstad 

och databasen Google Scholar. De flesta artiklar som använts är ”peer-review” artiklar som innebär 

att de har genomgått en granskningsprocess av andra ämnesexperter innan publicering vilket tyder 

på att artiklarna håller hög standard. Vidare har även de funna artiklarnas referenslistor använts för 

att hitta relevanta artiklar, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är ett bra tillvägagångssätt för att 

hitta relevant litteratur. Sökorden har varierats mellan svenska och engelska termer och har bland 

annat varit en blandning av rewards, reward system, monetary/non-monetary, needs, age, gender, 

relationship och insurance/customer service. Utöver vetenskapliga artiklar har vi också använt oss 

av läroböcker.  

4.2 Frågeformulär som datainsamlingsmetod 

Då syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av 

belöningar individer motiveras av, kommer valet av datainsamlingsmetod att vara kvantitativ. En 

kvantitativ metod är lämplig att använda när större mängd data skall analyseras. Denscombe (2014) 

går igenom ett flertal olika kvantitativa metoder, varefter vi har valt att i denna uppsats använda 

datainsamlingsmetoden webbaserad enkät (se bilaga 1). Vi valde att använda oss av en webbaserad 

enkät då några av dess fördelar tilltalade oss. Datainsamlingsmetoden, webbaserad enkät, är bland 

annat tidsbesparande och kostnadseffektiv samtidigt som man kan samla in en stor mängd data och 

man slipper vara geografiskt bunden (Denscombe, 2014). Företaget Winston, som är en digital 

fullservicebyrå, lyfter fram nackdelar med den webbaserade enkäten, vilket även gäller enkäter 

generellt. Winston menar att individers kommunikation påverkas mycket av kroppsspråk och gester 

som man inte har möjlighet att ta del av i en enkät. De belyser också svårigheterna med att få 

utvecklande svar och avsaknaden av relevanta följdfrågor som något negativt (Winston, 2018).  
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4.3 Urval och svarsfrekvens 

Målgruppen för studien är kundtjänstmedarbetare på försäkringsbolag i Sverige. Anledningen till 

att vi valde kundtjänstmedarbetare på försäkringsbolag är för att belöningssystem inom just 

försäkringsbranschen genomgår större förändringar och diskuteras för fullt. Bland annat har 

finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (2016) publicerat en debattartikel i Svenska 

Dagbladet och på regeringens hemsida där han diskuterar skärpta regler vad gäller rådgivning och 

provision inom finanssektorn. Det är även en bransch vi som snart nyutexaminerade ekonomer kan 

hamna i, vilket gör branschen mer lockande att undersöka. För att nå ut till så många 

kundtjänstmedarbetare som möjligt kontaktade vi flera HR- chefer och gruppchefer på både större 

och mindre försäkringsbolag. Vi kontaktade mellan fem till tio olika kontor där fokus låg på de 

stora bolagen Folksam, Länsförsäkringar och IF men även mindre icke-namngivna bolag 

kontaktades. Detta för att försöka återspegla försäkringsbolagens marknadsandelar (Headvig, u.d.) 

i vår studie. Ett problem vi stötte på var att många gruppchefer inte var särskilt intresserade att 

fråga sina anställda i kundtjänst om de ville delta i studien. Vi blev nekade både i telefon och via 

mejl vilket ledde till att endast ett fåtal kontor gick med på att delta i undersökningen. 

Totalt besvarade 42 personer enkäten fullständigt. En möjlig anledning till att relativt få personer 

besvarade enkäten kan vara att enkäten endast var öppen i fem dagar inklusive två helgdagar. En 

annan anledning är att det var upp till varje gruppchef om de ville involvera sina anställda i studien, 

vilket ledde till att de flesta cheferna inte var intresserade. 

4.4 Mätinstrument 

Vår enkät inleds med tre frågor kopplade till de personliga faktorerna. Här tar vi reda på 

respondenternas ålder, kön, civilstånd och om dem har barn eller inte. Vidare kommer enkätens 

fyra huvudfrågor där vi undersöker respondentens inställning till olika belöningar och hur dessa 

belöningar skulle påverka deras motivation och arbetsnöjdhet. Här har vi valt att använda oss av 

en sex-gradig skala. På två frågor går skalan från inte alls viktig upp till mycket viktig. På två frågor 

går skalan från väldigt lite upp till väldigt mycket. En sex-gradig skala rekommenderas att 

användas, detta för att respondenten måste välja sida då inget mittenalternativ finns (TCO 

Development, 2016). Fortsättningsvis kommer två frågor där vi ställer belöningar mot varandra. 

Detta för att undersöka om respondenten föredrar lång- eller kortsiktiga monetära belöningar samt 

lång- eller kortsiktiga icke-monetära belöningar. De specifika belöningar som vi ställer mot 

varandra grundar sig i att flera av de fem personerna vi testade enkäten på innan den skickades ut 
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till respondenterna ansåg att dessa belöningar var mest relevanta. Avslutningsvis ställer vi frågan 

om respondenten vill ta del av vårt examensarbete när det är godkänt samt ger möjligheten för dem 

att ange sin e-postadress. 

Alla belöningar som valts ut för studien och dess enkät presenteras i vår teoretiska referensram. En 

uppsummering av dessa finns i kapitel 3.1.4. Även de personliga faktorerna som efterfrågas 

presenteras i vår teoretiska referensram, kapitel 3.3. 

I enkäten fanns ytterligare två frågor som berörde respondentens erfarenhet inom kundtjänst samt 

hur respondentens stressnivå påverkas av individuella respektive kollektiva belöningar. Dessa 

frågor valde vi att ta bort i ett tidigt skede eftersom det inte fanns någon koppling till vår teoretiska 

referensram.    

4.5 Analys av empiriskt material 

De första frågorna som vi valde att analysera var de inledande frågorna kopplade till de personliga 

faktorerna. Här samanställde vi kön i två olika grupper, ålder i tre olika grupper samt om man var 

singel eller ensamstående och om man hade barn eller inte. Detta presenterades sedan i tabeller där 

man ser antalet respondenter i de olika grupperna, både antalsmässigt och procentuellt.  

Då syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av 

belöningar individer motiveras av valde vi att analysera vår sjunde fråga, hur skulle följande 

belöningar påverka din motivation? Resterande frågor valdes bort då dem inte låg i linje med vårt 

syfte. Anledningen till att frågorna togs med från början var för att enkäten utformades i ett tidigt 

skede av vår studie. Vi ville skapa en bredd på enkäten då vårt syfte inte var helt fastställt, det 

utformades över tid. 

För att undersöka om där finns någon skillnad mellan hur olika grupper, exempelvis män och 

kvinnor, motiveras av belöningar användes ett så kallat t-test där konfidensintervallet (KI) 

bestämmer om skillnaden är signifikant eller inte. KI har till syfte att bestämma inom vilket 

intervall skillnaden ligger, detta gjorde att vi kunde utläsa där fanns signifikanta skillnader mellan 

de olika grupperna. Skulle intervallet täcka siffran noll finns ingen signifikant skillnad (Edling & 

Hedström, 2003). Resultatet av t-testet gör att vi kan se hur belöningar motiverar 

kundtjänstmedarbetare olika beroende på de olika personliga variablerna. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar 

individer motiveras av. Då studien är förklarande antas en kvantitativ ansats, vilket innebär att 

diskussion kring studiens reliabilitet och validitet är av största vikt (Bryman & Bell, 2017). Dessa 

begrepp handlar om tillförlitligheten samt trovärdighet till de olika mätningarna (Körner & 

Wahlgren, 2015). Stabilitet är viktigt för reliabiliteten, och det faktum att studien endast kunnat 

genomföras en gång är negativt (Bryman & Bell, 2017), men kunde inte åtgärdas på grund av 

tidsbrist. Dock kan det finnas negativa effekter till följd av att en studie genomförs två gånger 

eftersom respondenterna kan påverkas av olika faktorer, exempelvis kan den första undersökningen 

påverka hur respondenten resonerar och därmed svarar. För att öka tillförlitligheten ytterligare 

utformades enkäten utifrån den teoretiska referensramen som har sin grund i tidigare studier, 

litteratur samt vetenskapliga artiklar (Bryman & Bell, 2017).   

Fortsättningsvis är validitet något som är viktigt för studien, vilket stärks genom att se till att 

enkätfrågorna mäter det de avser och är relevanta för studiens resultat och analys. Enkäten testades 

till en början på fem kundtjänstmedarbetare där de fick tycka till om frågorna och ge oss feedback. 

Feedbacken var positiv, framförallt gällande utformningen av frågorna som dem menar var 

relevanta och enkla att förstå. För att exportera insamlad data från Google Forms, där våra 

respondenter besvarade enkäten, gjordes en filöverföring till statistikprogrammet SPSS istället för 

manuell överföring av data för att minimera risken av inmatningsfel.  

4.7 Etiska beaktande 

Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar 

individer motiveras av. För att besvara syftet krävs att enkäten besvaras av ett antal respondenter. 

Enligt Bryman & Bell (2017) måste enkätundersökningen uppfylla de krav som finns, vilket 

innebär att vi har tagit hänsyn till olika etiska principer. Informationskravet har uppfyllts genom 

att respondenterna informerats om studiens syfte och varför enkäten skickats ut. Fortsättningsvis 

uppfylls samtyckeskravet genom att kontorscheferna som distribuerar enkäterna till 

kundtjänstmedarbetarna informerar dessa att deltagandet är helt frivilligt samt att de kan avbryta 

deltagandet när de vill (Denscombe, 2014). Det faktum att respondenterna valt att delta i 

undersökningen utan att vi på förhand lyckats få deras samtyckte tolkar vi som ett medgivande.  
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Konfidentialitetskravet som Denscombe (2014) diskuterar uppfylls genom att kontorscheferna som 

vidarebefordrade enkäten till kundtjänstmedarbetarna meddelade dessa att alla deltagare förblir 

anonyma och att alla personuppgifter hanteras konfidentiellt. I enkäten kunde respondenterna 

frivilligt fylla i sin mailadress om de ville ta del av den slutgiltiga rapporten. Detta är även den 

enda gången mailadressen kopplas till en viss respondent. Utöver det fyller mailadresserna ingen 

funktion och kommer inte spridas. En känd nackdel med en webbaserad enkät är den digitala risken, 

det vill säga att information lätt kan spridas på internet, vilket innebär att insamlad data måste 

skyddas. Vi undersökte Google Forms för att ta reda på hur de använder insamlad data och kom 

fram till att de använder datakryptering. De garanterar även att datan inte säljs vidare till tredje 

part. 

Slutligen diskuterar Denscombe (2014) nyttjandekravet, som även det uppfylls då all insamlad data 

endast kommer användas inom studien, vilket är det respondenterna gett medgivande till. Viktigt 

är även att respondenterna har all rätt att få veta vem det är som gör studien. Därför följer vår 

kontaktinformation med i mailutskicket samt att enkäten är en del av en kandidatuppsats som skrivs 

på Högskolan i Kristianstad.  
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5 Resultat 

Kapitlet inleds med beskrivande statistik av enkätens respondenter där fokus ligger på de 

personliga faktorerna.  Efter den beskrivande statistiken tittar vi närmare på konfidensintervall och 

signifikanser samtidigt som vi testar våra hypoteser med hjälp av t-test. 

5.1 Beskrivande statistik 

Av de 42 insamlade enkätsvaren visar tabell 5.1 att majoriteten (69%) av respondenterna befinner 

sig i ett förhållande.   

Tabell 5.1: Fördelning civilstånd 

Civilstånd Antal Procent 
Ensamstående 13 31,0% 
Förhållande 29 69,0% 
Totalt 42 100% 

 

Fördelningen mellan de respondenter som är föräldrar och de som inte är föräldrar är ojämn. Tabell 

5.2 visar att 71,4% av respondenterna inte är föräldrar. 

Tabell 5.2: Fördelning föräldrar 

Familjesituation Antal Procent 
Är förälder 12 28,6% 
Inte förälder 30 71,4% 
Totalt 42 100% 

 

Tabell 5.3 visar att fördelningen mellan respondenternas kön är jämn. Av de 42 respondenter som 

besvarat enkäten är 47,6% kvinnor och 52,4% män. Generellt sett är könsfördelningen för yrket 

kundtjänstmedarbetare ganska jämn, 40% var män och 60% var kvinnor i yrket totalt sett. För 

kundtjänstmedarbetare från bemanningsföretag var fördelningen ännu jämnare 44% män och 56% 

kvinnor (SCB, 2018). Detta visar att fördelningen bland våra respondenter ligger nära verkligheten, 

men något snedfördelat. 

Tabell 5.3: Fördelning kön 

Kön Antal Procent 
Kvinna 20 47,6% 
Man 22 52,4% 
Totalt 42 100% 
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Fördelningen på respondenternas ålder kan ses som lite ojämn då 52,4% är under 25 år. Personer i 

åldrarna 25-40 utgör 23,8% av respondenterna, precis samma procentsats som personer i åldrarna 

över 40 (Tabell 5.4). Generellt sätt är medelåldern för yrket kundtjänstmedarbetare relativt låg, 

26,3 år (Lönestatistik, 2020), vilket kan återspeglas i vår fördelning där många respondenter var 

under 25 år. Däremot är det svårt att veta hur representativt vårt material är då vi inte efterfrågade 

exakt ålder på våra respondenter.  

Tabell 5.4: Fördelning ålder 

Ålder Antal Procent 
> 25 22 52,4% 
25-40 10 23,8% 
< 40 10 23,8% 
Totalt 42 100% 

 

5.2 Personliga faktorer 

För att pröva studiens hypoteser presenterar vi hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av 

belöningar kundtjänstemedarbetare motiveras av. För att undersöka om där finns någon skillnad 

mellan hur olika grupper, exempelvis män och kvinnor, motiveras av belöningar användes ett så 

kallat t-test där konfidensintervallet (KI) bestämmer om skillnaden avseende medelvärde är 

signifikant eller inte. KI har till syfte att bestämma inom vilket intervall skillnaden ligger, detta 

gjorde att vi kunde utläsa där fanns signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. Skulle 

intervallet täcka siffran noll finns ingen signifikant skillnad (Edling & Hedström, 2003). Resultatet 

av t-testet gör att vi kan se hur belöningar motiverar kundtjänstmedarbetare olika beroende på de 

olika personliga variablerna. 

5.2.1 Civilstånd 

I följande avsnitt kommer studiens första hypotes undersökas: 

H1: Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare 

som är ensamstående. 

I Tabell 5.5 kan vi utläsa att personer som befinner sig i en relation generellt sett motiveras mer av 

belöningar än personer som är ensamstående. Detta framgår av att medelvärdena är högre för 

personer som är i en relation gällande de belöningar där skillnaderna i medelvärde är signifikanta. 

Värdena i tabellen har hämtats från fråga sju i enkäten, hur skulle följande belöningar påverka din 
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motivation? (Se bilaga 1). De asteriskmarkerade belöningarna är de belöningar som visat sig ha en 

signifikant skillnad. Lönehöjning, vinstdelning, variation i arbetet, hälso/sjukvårdsförmåner, 

resor/konferenser och anställningstrygghet visar en signifikant skillnad (95%), där personer som 

befinner sig i en relation motiveras mer av dessa belöningar än personer som är ensamstående.  

Den största signifikanta skillnaden i medelvärde är för belöningar i form av vinstdelning, där de 

som är ensamstående har angivit ett medelvärde på 3,52 i jämförelse med individer i en relation 

som angivit ett medelvärde på 4,76. Detta innebär att ensamstående inte motiveras speciellt mycket 

av vinstdelning då 3,52 hamnar mellan svarsalternativen mindre och mer. Individer i relation 

motiveras i genomsnitt mer eller mycket av vinstdelning. Då 4,76 är närmare 5 kan man anta att de 

flesta motiveras mycket. 

Vi kan därför konstatera att för övriga belöningar: bonus, provision, aktieoptioner, flexibla 

arbetstider, befordring/utvecklingsmöjligheter och beröm av högre anställd finns inga skillnader i 

hur viktiga de anses vara för motivationen mellan personer som är ensamstående och personer som 

är i ett förhållande. 

 

Tabell 5.5: Jämförelse av medelvärde mellan ensamstående och personer i relation avseende olika belöningar 

Belöning Ensamstående Relation Differens Konfidens intervall 
Lönehöjning* 5,38 5,79 -0,41 -0,707 -0,11 
Bonus 4,46 4,24 0,22 -0,806 1,246 
Provision 3,54 3,48 0,06 -1,065 1,177 
Vinstdelning* 3,54 4,76 -1,22 -2,022 -0,418 
Aktieoptioner 3,08 3,9 -0,82 -1,852 0,212 
Flexibla arbetstider 5,23 5,59 -0,36 -0,953 0,242 
Variation i arbetet* 4,85 5,52 -0,67 -1,302 -0,041 
Befordring/utvecklingsmöjligheter 4,92 5,55 -0,63 -1,304 0,047 
Beröm av högre anställd 4,23 4,97 -0,74 -1,57 0,1 
Hälso/sjukvårdsförmåner* 4,54 5,34 -0,8 -1,544 -0,069 
Resor/konferenser* 3,23 4,31 -1,08 -2,072 -0,087 
Anställningstrygghet* 5,23 5,83 -0,6 -1,185 -0,008 

*Signifikant skillnad 

5.2.2 Medarbetare som har barn eller inte 

I följande avsnitt kommer studiens andra hypotes undersökas: 

H2: Medarbetare som har barn motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som inte 

har barn. 
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I Tabell 5.6 kan vi utläsa att personer som ännu inte har barn generellt sett motiveras mer av 

belöningar än personer som har barn. Detta framgår av att medelvärdena är högre för personer som 

inte har barn gällande de belöningar där skillnaderna i medelvärde är signifikanta. Värdena i 

tabellen har hämtats från fråga sju i enkäten, hur skulle följande belöningar påverka din 

motivation? (Se bilaga 1). De asteriskmarkerade belöningarna är de belöningar som visat sig ha en 

signifikant skillnad. Bonus och provision visar en signifikant skillnad (95%), där personer som inte 

har barn motiveras mer av dessa belöningar. 

Den största signifikanta skillnaden i medelvärde är för belöningar i form av provision, där de som 

har barn angivit ett medelvärde på 2,42 i jämförelse med de som inte har barn som angivit ett 

medelvärde på 3,93. Detta innebär att individer med barn inte motiveras speciellt mycket av 

provision då 2,42 hamnar mellan svarsalternativen liten och mindre. Individer som inte har barn 

motiveras i genomsnitt mindre eller mer av provision. Då 3,93 är närmare 4 kan man anta att de 

flesta motiveras mer. 

Vi kan därför konstatera att för övriga belöningar: lönehöjning, vinstdelning, aktieoptioner, flexibla 

arbetstider, variation i arbetet, befordrings/utvecklingsmöjligheter, beröm av högre anställd, 

hälso/sjukvårdsförmåner, resor/konferenser och anställningstrygghet finns inga skillnader i hur 

viktiga de anses vara för motivationen mellan personer som har barn och personer som inte har 

barn.  

 

Tabell 5.6: Jämförelse av medelvärde mellan personer som har barn och personer som inte har barn avseende olika 

belöningar  

Belöning 
Har  
barn 

Har inte 
barn Differens Konfidens intervall 

Lönehöjning 5,58 5,7 -0,12 -0,448 0,215 
Bonus* 3,58 4,6 -1,02 -2,018 -0,016 
Provision* 2,42 3,93 -1,51 -2,557 -0,477 
Vinstdelning 4,17 4,47 -0,3 -1,208 0,608 
Aktieoptioner 3,33 3,77 -0,44 -1,514 0,647 
Flexibla arbetstider 5,67 5,4 0,27 -0,349 0,883 
Variation i arbetet 5,58 5,2 0,38 -0,287 1,054 
Befordring/utvecklingsmöjligheter 5,33 5,37 -0,04 -0,754 0,688 
Beröm av högre anställd 4,5 4,83 -0,33 -1,214 0,548 
Hälso/sjukvårdsförmåner 5,17 5,07 0,1 -0,699 0,899 
Resor/konferenser 4,33 3,83 0,5 -0,563 1,563 
Anställningstrygghet 5,83 5,57 0,26 -0,361 0,894 

*Signifikant skillnad 



 

23 

 

5.2.3 Kön  

I följande avsnitt kommer studiens tredje hypotes undersökas: 

H3: Medarbetare som är män motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som är 

kvinnor  

I Tabell 5.7 kan vi utläsa att kvinnor generellt sett motiveras mer av belöningar än män. Detta 

framgår av att medelvärdena är högre för kvinnor gällande de belöningar där skillnaderna i 

medelvärde är signifikanta. Värdena i tabellen har hämtats från fråga sju i enkäten, hur skulle 

följande belöningar påverka din motivation? (Se bilaga 1). De asteriskmarkerade belöningarna är 

de belöningar som visat sig ha en signifikant skillnad. Vinstdelning, variation i arbetet, 

resor/konferenser och anställningstrygghet visar en signifikant skillnad (95%), där kvinnor 

motiveras mer av dessa belöningar mer än män. 

Den största signifikanta skillnaden i medelvärde är för belöningar i form av resor/konferenser, där 

kvinnor har angivit ett medelvärde på 4,7 i jämförelse med män som angivit ett medelvärde på 

3,32. Detta innebär att kvinnor motiveras i genomsnitt mer eller mycket av resor/konferenser. Då 

4,7 är närmare 5 kan man anta att de flesta motiveras mycket. Män motiveras inte speciellt mycket 

av resor/konferenser då 3,32 hamnar mellan svarsalternativen mindre och mer. Då 3,32 är närmare 

3 kan man anta att de flesta motiveras mindre. 

Vi kan därför konstatera att för övriga belöningar: lönehöjning, bonus, provision, aktieoptioner, 

flexibla arbetstider, befordrings/utvecklingsmöjligheter, beröm av högre anställd och 

hälso/sjukvårdsförmåner finns inga skillnader i hur viktiga de anses vara för motivationen mellan 

män och kvinnor.  
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Tabell 5.7: Jämförelse av medelvärde mellan kvinnor och män avseende olika belöningar 

Belöning Kvinna Man Differens Konfidens intervall 
Lönehöjning 5,65 5,68 -0,03 -0,333 0,27 
Bonus 4,1 4,5 -0,4 -1,343 0,543 
Provision 3,15 3,82 -0,67 -1,684 0,347 
Vinstdelning* 4,8 4 0,8 0,015 1,585 
Aktieoptioner 4 3,32 0,68 -0,279 1,643 
Flexibla arbetstider 5,75 5,23 0,52 -0,015 1,06 
Variation i arbetet* 5,7 4,95 0,75 0,177 1,314 
Befordring/utvecklingsmöjligheter 5,4 5,32 0,08 -0,57 0,734 
Beröm av högre anställd 4,95 4,55 0,4 -0,388 1,197 
Hälso/sjukvårdsförmåner 5,35 4,86 0,49 -0,22 1,192 
Resor/konferenser* 4,7 3,32 1,38 0,516 2,248 
Anställningstrygghet* 5,95 5,36 0,59 0,045 1,128 

*Signifikant skillnad 

5.2.4 Ålder 

I följande avsnitt kommer studiens fjärde hypotes undersökas: 

H4: Medarbetare som är yngre motiveras mer av icke-monetära belöningar än medarbetare som 

är äldre 

I Tabell 5.8 kan man se ålderskategoriernas medelvärde kopplat till respektive belöning. Värdena 

i tabellen har hämtats från fråga sju i enkäten, hur skulle följande belöningar påverka din 

motivation? (Se bilaga 1).  I de fall där signifikanta skillnader har påvisats kommer KI att benämnas 

i texten.  

I det första t-testet där personerna i åldrarna under 25 jämfördes med de mellan 25 och 40 kunde 

inga signifikanta skillnader påvisas. I det andra t-testet där personer i åldrarna under 25 jämfördes 

med de över 40 kunde inte heller några signifikanta skillnader påvisas I det tredje och sista t-testet 

där personer mellan 25 och 40 jämfördes med de över 40 kunde en signifikant skillnad på 95 

procents nivån påvisas vad gäller belöningen befordring/utvecklingsmöjligheter. KI låg mellan 

0,135 – 1,065 vilket betyder att personer mellan 25 och 40 motiveras mer av 

befordrings/utvecklingsmöjligheter än de som är över 40.   

Den största och enda signifikanta skillnaden i medelvärde är för belöningar i form av 

befordring/utvecklingsmöjligheter, där de som är mellan 25-40 har angivit ett medelvärde på 5,6 i 

jämförelse med de som är äldre än 40 som angivit ett medelvärde på 5. Detta innebär att individer 
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mellan 25-40 i genomsnitt motiveras mycket eller väldigt mycket av beröm/utvecklingsmöjligheter. 

Individer över 40 motiveras i genomsnitt mycket. 

  

Tabell 5.8: Jämförelse av medelvärde mellan olika ålderskategorier avseende olika belöningar 

Belöning < 25 År 25-40 År > 40 År 
Lönehöjning 5,68 5,6 5,7 
Bonus 4,73 4 3,7 
Provision 3,86 3,3 2,9 
Vinstdelning 4,36 4,8 4 
Aktieoptioner 3,55 3,7 3,8 
Flexibla arbetstider 5,41 5,6 5,5 
Variation i arbetet 5,14 5,7 5,3 
Befordring/utvecklingsmöjligheter* 5,41 5,6 5 
Beröm av högre anställd 5,05 4,2 4,6 
Hälso/sjukvårdsförmåner 5,09 5,2 5 
Resor/konferenser 3,95 3,6 4,4 
Anställningstrygghet 5,59 5,6 5,8 

*Signifikant skillnad 
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6. Analys 

Detta analyskapitel kommer delas upp i fyra olika delar där studiens resultat diskuteras i 

förhållande till den teoretiska referensramen. Fokus ligger på hypoteserna. 

6.1 Hypotes 1 

Studiens första hypotes löd: Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära 

belöningar än medarbetare som är ensamstående. 

Tittar vi på resultatet kan vi se att det finns ett par signifikanta skillnader mellan vilka monetära 

belöningar man motiveras av som individ i förhållande kontra individ som ensamstående. Därför 

kan vi acceptera studiens första hypotes. 

De skillnader som kan utläsas är att individer i förhållande tenderar att motiveras av belöningarna 

lönehöjning, vinstdelning, variation i arbetet, hälso/sjukvårdsförmåner, resor/konferenser och 

anställningstrygghet mer än personer som är ensamstående. Det vill säga två monetära belöningar 

och fyra icke-monetära belöningar.  

Vårt resultat både motsäger och bekräftar tidigare forskning. Precis som Theandersson (2000) 

skrev uppvisar vårt resultat att personer i förhållande prioriterar monetära belöningar i högre grad. 

Däremot motsäger vårt resultat Theanderssons (2000) vad gäller att anställningstrygghet bör 

prioriteras mer av ensamstående. Vårt resultat visar istället, trots att både ensamstående och 

personer i relation påvisar ett högt medelvärde och tycker att anställningstryggheten är viktig, att 

det är individer i förhållande som motiveras mer av anställningstrygghet. Detta kan bero på att de 

flesta av våra respondenter är i yngre ålder och fokuserar därmed mer på att få behålla deras 

befintliga jobb, om dem skulle avskedas kan det bli svårare att hitta ett nytt arbete på grund av 

begränsad erfarenhet. Det kan även bero på att våra respondenter inte tagit sig lika högt upp i 

trappan som beskrivs i Maslows (1943) behovsteori.  

En intressant del av resultatet tycker vi är att individer i förhållande tenderar att motiveras mer av 

belöningar rent generellt, även av de icke monetära belöningarna. Tio av de tolv belöningar som 

undersöktes visar ett högre medelvärde för individer i relation varav sex av dem har signifikanta 

skillnader. Vad detta kan härledas till är inget som vi har undersökt i denna studie.   
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6.2 Hypotes 2 

Studiens andra hypotes löd: Medarbetare som har barn motiveras mer av monetära belöningar än 

medarbetare som inte har barn. 

Tittar vi på resultatet kan vi se att det finns ett par signifikanta skillnader mellan vilka monetära 

belöningar man motiveras av om man har barn eller om man inte har barn. De skillnader som kan 

utläsas är att personer som inte har barn tenderar att motiveras av belöningarna bonus och provision 

mer än personer som har barn. Det vill säga två monetära belöningar. Därför kan vi förkasta 

studiens andra hypotes. 

Vårt resultat motsäger tidigare forskning av Corrigal (2008), Theandersson (2000) och Ueda & 

Ohzono (2013) som menar att individer med barn väljer att föredra monetära belöningar framför 

icke monetära. Tittar man närmare på McClellands (1990) behovsteori kan man däremot se likheter 

med vårt resultat. När individer har barn vill man i högre utsträckning att samhörighetsbehovet 

uppfylls, då bör man också motiveras mer av flexibla arbetstider och andra icke-monetära 

belöningar. Även om vårt resultat inte kan påvisa signifikanta skillnader när det gäller att ha barn 

eller inte och icke-monetära belöningar kan man i resultatet se tendenser till att individer med barn 

anser att icke-monetära belöningar är viktigare för motivationen än vad individer utan barn anser. 

Detta då medelvärdet för fem av sju icke-monetära belöningar är högre för individer med barn. 

Anledningen till att vårt resultat inte visar någon signifikant skillnad vad gäller icke-monetära 

belöningar kan bero på den något snedfördelade åldern där de flesta av våra respondenter är unga. 

Yngre respondenter med kortare livserfarenhet har rimligtvis inte tagit sig lika högt upp i trappan. 

Det är möjligt att dem ligger kvar på trygghetsbehovet och inte har nått upp till en stabil ekonomisk 

platå som kan ta dem vidare uppåt i trappan som beskrivs i Maslows (1943) behovsteori.  

6.3 Hypotes 3 

Studiens tredje hypotes löd: Medarbetare som är män motiveras mer av monetära belöningar än 

medarbetare som är kvinnor. 

Tittar vi på resultatet kan vi se att det finns flera signifikanta skillnader mellan vilka belöningar 

man motiveras av som man kontra kvinna. Däremot måste vi förkasta studiens tredje hypotes.  

De skillnader som kan utläsas är att kvinnor tenderar att motiveras av belöningarna vinstdelning, 

variation i arbetet, resor/konferenser och anställningstrygghet mer än män. Det vill säga en 
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monetär belöning och tre icke-monetära belöningar. Vi kan också se att kvinnor generellt sätt 

tenderar att motiveras mer av belöningar än vad män gör.  

Vårt resultat motsäger därmed tidigare forskning gjord av Theandersson (2000) som menar att män 

tenderar att rangordna monetära belöningar högre än kvinnor. I vårt resultat kan vi inte se några 

signifikanta skillnader åt männens fördel vad gäller dessa belöningar. Däremot ligger vårt resultat 

i linje med det Herbohn (2005) skriver om att kvinnor prioriterar välmående. Att man har bättre 

inställning till variation i arbetet och anställningstrygghet kan kopplas till välmående.  

En anledning till att kvinnor generellt sätt motiveras mer av belöningar än vad mannen gör kan 

också kopplas till Herbohns (2005) studie som pekar på att kvinnor bland annat prioriterar 

erkännande i större utsträckning. Erkännande är något som kan kopplas till flera olika belöningar, 

exempelvis kan man få ett erkännande med hjälp av beröm eller med hjälp av en större bonus 

beroende på hur man ser på saken. Därför är det också logiskt att just kvinnor har bättre inställning 

till belöningar överlag.  

6.4 Hypotes 4 

Studiens fjärde hypotes löd: Medarbetare som är yngre motiveras mer av icke-monetära 

belöningar än medarbetare som är äldre. 

Tittar vi på resultatet kan vi se att det finns en signifikant skillnad mellan vilka icke-monetära 

belöningar man motiveras av som yngre kontra äldre. Därför kan vi delvis också acceptera studiens 

fjärde hypotes.  

Anledningen till att hypotesen enbart delvis kan accepteras är för att vi inte såg signifikanta 

skillnader mellan alla åldersgrupper. Den enda signifikanta skillnad som uppstod i vår studie visar 

att personer mellan 25 och 40 motiveras mer av befordrings/utvecklingsmöjligheter än de som är 

över 40.   

Vårt resultat ligger i linje med tidigare forskning där Theandersson (2000) också pekar på att yngre 

individer värdesätter befordringsmöjligheter i högre utsträckning än de som är äldre. Däremot kan 

man ifrågasätta varför vår yngsta åldersgrupp, de under 25, inte motiverades mer av 

befordringsmöjligheter än de som är över 40. Trots att de yngre hade ett högre medelvärde än den 

äldsta åldersgruppen kunde ingen signifikant skillnad utläsas. Återigen skulle detta kunna härledas 

till det något snedfördelade åldersspannet på respondenterna och att de inte tagit sig tillräckligt 

högt upp i Maslows (1943) behovstrappa för att tänka på det. Men det skulle också kunna bero på 
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att yngre människor arbetar som kundtjänstmedarbetare på försäkringsbolag för att få in en fot i 

arbetslivet och funderar därför inte på vilka befordringsmöjligheter de har medans de som är lite 

äldre i åldersspannet mellan 25-40 vet att de vill stanna inom företaget. Det skulle också kunna 

bero på att respondenterna i vår studie inte är kopplade till maktbehovet enligt McClellands (1990) 

behovsteori.  

Vårt resultat motsäger vad Thomassen (2000) och Thomas (2009) skriver om att äldre individer 

rangordnar anställningstrygghet högre än de yngre. Även om medelvärdet för anställningstrygghet 

är högst bland de äldre kunde ingen signifikant skillnad utläsas mellan åldersgrupperna.  

Thomassen (2000) och Thomas (2009) skrev också att yngre personer värdesätter varierande 

arbetsuppgifter mer än äldre, vilket vi i vår studie inte kan bekräfta. Även om medelvärdet får anses 

högt är det ännu högre för de äldre åldersgrupperna, någon signifikant skillnad kunde inte utläsas 

mellan åldersgrupperna.  

6.5 Hypotessammanfattning 

I tabell 6.1 summeras hypoteserna och dess slutsats. Sammanfattningsvis förkastas två av de fyra 

hypoteserna samtidigt som en accepteras och en accepteras delvis.  

 

Tabell 6.1: Resultat av hypoteser 

Hypoteser   Slutsats   
        
H1: Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära 
belöningar än medarbetare som är ensamstående   

Accepteras 
  

        
H2: Medarbetare som har barn motiveras mer av monetära belöningar 
än medarbetare som inte har barn   Förkastas   
        
H3: Medarbetare som är män motiveras mer av monetära belöningar än 
medarbetare som är kvinnor   

Förkastas 
  

        
H4: Medarbetare som är yngre motiveras mer av icke-monetära 
belöningar än medarbetare som är äldre   

Accepteras 
delvis   
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7. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel besvaras studiens syfte. Inledningsvis summeras studien. Vidare presenteras studiens 

bidrag, begränsningar och insikter. Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning. 

7.1 Summering av studien 

Syftet med denna studie var att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar 

individer motiveras av. Detta genom att studera försäkringsbranschen och dess 

kundtjänstmedarbetare. Vi ansåg att belöningar och motivation var intressant att undersöka då 

svenskar byter jobb som aldrig förr (Andersson, 2018) och personalomsättningen som uppstår till 

följd av detta kan utgöra stora problem för organisationer och företag (Svensson, 2001). Belöningar 

kan skapa motivation hos personalen (Cäker, 2013) vilket i sin tur skapar mer engagemang i 

företaget (Svensson, 2001) och risken att personalen säger upp sig minskar markant (Crampton & 

Wagner, 1994). Valet av att genomföra studien inom försäkringsbranschen grundar sig i en 

debattartikel av finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (2016) där han diskuterar 

skärpta regler vad gäller provision inom finanssektorn. Fokus ligger på kundtjänstmedarbetare då 

personalomsättningen inom yrket är väldigt hög (Ismail, 2019).  Valet av de personliga faktorerna 

civilstånd, om man har barn eller inte, kön och ålder grundade sig i tidigare studier (Theandersson, 

2000; Yang, 2011; Ueda & Ohzono, 2013; Corrigal, 2008; Kaufman & Fetters, 1980; Islam & 

Ismail, 2008; Herbohn, 2005; Thomas, 2009; Laurelli, 1990) där de visat sig ha påverkan på vad 

individer motiveras av.  

Denna studie förklarar hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer 

motiveras av genom fyra hypoteser som är skapade baserat på den teoretiska referensramen. En av 

hypoteserna kunde accepteras och resultatet ligger i linje med Theanderssons (2000) tidigare 

forskning och visar att personer som är i förhållande motiveras mer av monetära belöningar än 

medarbetare som är ensamstående. En av hypoteserna kunde delvis accepteras och resultatet ligger 

i linje med Theanderssons (2000) och Thomas (2009) tidigare forskning och visar att yngre 

motiveras mer av icke-monetära belöningar än medarbetare som är äldre. Anledningen till att 

hypotesen delvis accepteras är för att vi inte såg signifikanta skillnader mellan alla åldersgrupper. 

Två av hypoteserna kunde förkastas då resultatet inte låg i linje med tidigare forskning utan istället 

visade på motsatta förhållanden. Vår studie visar att medarbetare som inte har barn motiveras mer 

av monetära belöningar än medarbetare som har barn. Detta motsäger tidigare forskning av Ueda 
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& Ohzono (2013), Corrigal (2008) och Theandesson (2000) som alla pekar på motsatsen. Vår 

studie visar också att kvinnor motiveras mer av monetära belöningar än män. Detta motsäger 

tidigare forskning av Theandersson (2000) och Herbohn (2005) som båda menade att män 

motiveras mer av monetära belöningar än kvinnor. 

Utifrån resultatet kan alltså fyra slutsatser dras. Medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer 

av monetära belöningar än medarbetare som är ensamstående. Medarbetare som inte har barn 

motiveras mer av monetära belöningar än medarbetare som har barn. Kvinnor motiveras mer av 

monetära belöningar än män och även mer av belöningar generellt. Yngre medarbetare motiveras 

mer av icke monetära belöningar än medarbetare som är äldre. Resultatet visar också att de 

personliga faktorerna civilstånd, om man är har barn eller inte, kön och ålder alla, men på olika 

sätt, inverkar på vilken typ av belöning man som individ motiveras av. 

Den personliga faktor som visade sig inverka på flest typer av belöningar var civilstånd. På sex av 

de tolv belöningarna respondenterna kunde välja mellan kunde signifikanta skillnader fastställas. 

Alla skillnader visar att personer i förhållande motiveras mer av samtliga sex belöningar. Den 

personliga faktor som visade sig inverka på minst typer av belöningar var ålder. På en av de tolv 

belöningarna respondenterna kunde välja mellan kunde en signifikant skillnad fastställas.  

7.2 Studiens bidrag 

Nedan presenteras de teoretiska och praktiska bidrag studien har genererat. 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning (Theandersson, 2000; Ueda & Ohzono, 2013; Corrigal, 2008; Humbert & Drew, 

2010; Kaufman & Fetters, 1980; Moyes et al, 2008; Herbohn, 2005) som har undersökt personliga 

faktorers inverkan på vilken typ av belöningar individer motiveras av och liknande ämnen har 

presenterat resultat som sällan överensstämmer med varandra. Precis som i tidigare forskning 

resulterar vår studie i ett par slutsatser som motsäger sig den teoretiska referensramen. Vår studie 

bidrar med ett nytt perspektiv då vi kan visa att medarbetare utan barn motiveras mer av monetära 

belöningar än personer med barn samt att kvinnor motiveras mer av monetära belöningar än män. 

Detta bidrar till tanken på att det inte finns något best practise vad gäller belöningssystem, precis 

som Stredwick (2000) skriver. Alla företag och branscher har olika preferenser, miljöer och 

medarbetare vilket gör det svårt att använda sig av en redan fullt utformad mall. 
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Vårt resultat bekräftar också befintlig forskning inom ämnet (Theandersson, 2000; Thomas, 2009) 

då vi kan visa att medarbetare som är i ett förhållande motiveras mer av monetära belöningar än 

medarbetare som är ensamstående samt att yngre motiveras mer av icke-monetära belöningar än 

äldre. Detta bidrar till ökad förståelse för sambandet mellan de personliga faktorerna civilstånd och 

ålder och motivation.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet visar hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras 

av. Därav bidrar studien praktiskt med att upplysa såväl företag inom försäkringsbranschen som 

enskilda kundtjänstmedarbetare att skräddarsydda belöningar kan användas för att öka 

motivationen på arbetsplatsen.  

Insikten som studien ger om att medarbetare i förhållande motiveras mer av monetära belöningar 

än ensamstående, medarbetare som inte har barn motiveras mer av monetära belöningar än de med 

barn, kvinnor motiveras mer av monetära belöningar än män och att yngre motiveras mer av icke-

monetära belöningar än äldre bidrar till relevant information som företag inom 

försäkringsbranschen kan ta hjälp av för att utforma sina belöningssystem.  

7.3 Begränsningar och insikter 

En begränsning i vår studie är att vi på grund av den knappa tid som fanns att tillgå och begränsade 

resurser inte hade möjlighet att mäta motivationen hos medarbetarna. Respondenterna fick själva 

uppskatta hur mycket de motiveras av de olika belöningarna vilket kan ge ett något missvisande 

resultat då olika individer kan bedöma sin motivation på olika sätt.  

En annan begränsning med studien är respondenterna inte hade så många dagar på sig att besvara 

enkäten. Detta kan göra att potentiella respondenter har bortprioriterat vår studie för annat arbete. 

Det kan också ha påverkat svaren vi fick in om respondenterna känt sig stressade och inte tänkt 

igenom sina svar. 

Under studiens arbetsgång har vi fått upp ögonen för personliga faktorer och hur dem påverkar 

människan. Vi valde civilstånd, om man har barn eller inte, kön och ålder för att tidigare forskning 

gjorts på just dessa. Vår insikt är att det med stor sannolikhet hade gett ett mer intressant resultat 

om man undersökt andra personliga faktorer som individens uppväxt, vart man är bosatt, 
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utbildning, religion och kultur. Ännu mer intressant hade det blivit om man valt att undersöka olika 

personlighetstyper.  

7.4 Förslag till framtida forskning 

Det hade varit väldigt intressant att undersöka andra personliga faktorer som individens uppväxt, 

vart man är bosatt, utbildning, religion och kultur för att se vad det ger för resultat och om dessa 

kan vara ännu mer användbara i praktiken. Man skulle även kunna undersöka personlighetstyper 

för att gräva djupare. Det hade också varit intressant att göra flera mindre undersökningar där man 

studerar flera olika företag som verkar inom samma land och bransch för att se om resultatet skiljer 

sig på ett större urval. Detsamma gäller med att göra flera mindre identiska undersökningar utspritt 

över hela världen, Europa eller Skandinavien för att se hur resultaten skiljer sig åt beroende på vart 

man bor eller härstammar ifrån.  

Vidare hade det varit intressant att utforma ett verktyg som mäter individers motivation beroende 

på vilken belönings som ges. Detta så att respondenterna inte själva behöver uppskatta sin egen 

motivation och lämna missvisande resultat. Avslutningsvis hade det också varit intressant att göra 

en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer för att få en djupare förståelse.  
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