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Sammanfattning 
 

Titel: Belöningssystem - Regiformens betydelse för belöningssystemet 

 

Ämne/kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning verksamhetsstyrning 

 

Författare: Malin Antonsson, Malin Borup 

 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Nyckelord: belöningssystem, regiform, monetär, icke-monetär 

 

Bakgrund: Regiformerna har olika målsättningar och olika intressenter. Kan detta vara 

varför belöningssystemen inte är likadant utformade, trots att individerna utför liknande 

arbetsuppgifter.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka och försöka finna skillnader i belöningssystemen i de två 

regiformerna; privat och offentlig sektor. 

 

Empirisk metod: För att undersöka om det finns skillnader i belöningssystemet i de två 

sektorerna har vi valt att göra en kvantitativ undersökning i form av en surveyundersökning. 

 

Slutsatser: Vi har funnit både skillnader och likheter i belöningssystemen i de två 

sektorerna. En del resultat talar för teorin och en del resultat talar mot teorin. Vår 

undersökning visar att privata organisationer belönar i störst utsträckning med både monetära 

och icke-monetära belöningar. Den belöningsform som förekommer i störst utsträckning i 

privata organisationer är monetära belöningar och den belöningsform som förekommer i störst 

utsträckning i offentliga sektorn är icke-monetära belöningar. 
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Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel ger vi först en beskrivning av vårt valda problem. Vi förklarar även syftet med 

uppsatsen och en förklaring till uppsatsens viktiga begrepp ges. I slutet av kapitlet finns en 

disposition över hela uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Alla organisationer har mål med sin verksamhet, för att uppnå målen sätts strategier upp som 

ska leda organisationen mot målen. Det är de anställda som arbetar för att organisationen ska 

nå sitt mål och med olika belöningar motiveras de anställda till att prestera sitt bästa. 

Bergqvist (1994) talar för att belöningar som delas ut till de anställda ska ha en positiv effekt 

för organisationen och ha ett värde för individen. Alla individer är enligt Jabes och Zussman 

(1988) olika och på så sätt måste de belönas olika.  

 

Den privata och offentliga sektorns mål skiljer sig åt enligt Höckertin (2007), den offentliga 

sektorns mål är politiskt inriktade och den privata sektorns främsta mål är att vara 

vinstmaximerande. Burgess och Ratto (2003) talar för att den offentliga sektorn har fler 

intressenter att ta hänsyn till än vad den privata sektorn har. Individer som arbetar i den 

offentliga sektorn är enligt Perry och Wise (1990) individer som arbetar för att serva 

samhällets medborgare.  

 

Föreställ dig två personer som arbetar med exakt likadana arbetsuppgifter, det som skiljer 

personerna åt är deras arbetsgivare. En av personerna arbetar inom den privata sektorn och 

den andre personen arbetar inom den offentliga sektorn. Om organisationen i den privata 

sektorn visar ett positivt resultat vid årets slut förväntar sig den anställde att få ta del av 

vinsten exempelvis i form av en bonus. Den andre personen som arbetar inom den offentliga 

sektorn förväntar sig inget extra för det utförda arbetet utan känner att den arbetar för 

samhällets skull, personen ser arbetet som sin plikt till samhället. Hur kan det komma sig att 

arbetssituationen är så lik men ändå så olik för de två personerna som i grund och botten har 

exakt likadana arbetsuppgifter. 

 

1.2 Problematisering 
Enligt Höckertin (2007) finns det skillnader i de olika regiformerna som kan bero på 

ägarformerna. Dessa skillnader kan vara målen som organisationerna strävar efter att nå, hur 

organisationerna är uppbyggda och på vilket sätt cheferna tillsätts. Khojasteh (1993) talar för 

att individer lockas till anställningar som tillfredsställer de personliga behoven, vissa 

personligheter passar bättre för arbete inom en viss sektor. Anställda i den offentliga sektorn 

kännetecknas enligt Houston (2000) av att de känner en plikt till samhället och att serva 

samhället och dess medborgare. Enligt Jurkiewicz, Massey och Brown (1998) motiveras 

offentligt anställda av anställningstryggheten, stabilitet i arbetet och att tjäna samhällets 

medborgare i större utsträckning än vad anställda i den privata sektorn gör, belöningar som 

offentligt anställda inte värderar högt är monetära belöningar. Anställda i den privata sektorn 

motiveras enligt Houston (2000); Jurkiewicz et al (1998) däremot utav monetära belöningar 

såsom status, möjligheten till att avancera inom organisationen och en hög lön. 

 

I en empirisk studie gjord av Rawls, Ullrich och Nelson (1975) jämfördes attityder hos 

studenter som ville bli chefer inom antingen den privata eller den offentliga sektorn. Studien 

visade att de som satsade på en chefsroll inom den offentliga sektorn värderade högre att 

arbeta för andras välfärd och de som satsade på den privata sektorn värderade sin egen 

ekonomiska förmögenhet högre. Chefer inom den privata sektorn värderar enligt Khojasteh 
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(1993) monetära belöningar högre än chefer inom den offentliga sektorn där cheferna istället 

värderar anställningstryggheten högre.  

 

I en studie har Khojasteh (1993) kommit fram till att den privata sektorn kämpar med 

konkurrens från både den nationella och internationella marknaden och den offentliga sektorn 

kämpar med ökande personalkostnader, dålig produktivitet, budgetnedskärningar och 

minskade bidrag från staten. Författaren kom även fram till att det som både den offentliga 

och privata sektorn kämpar mest med är en omotiverad personal.  

 

När det är svåra ekonomiska tider är det enligt Hirsh (2008) bra att belöna de anställda med 

icke-monetära belöningar såsom flextid och utvecklingsmöjligheter, som sänder ut signalen 

att organisationen bryr sig om de anställda. 

 

För att arbetsgivare bättre ska ta till vara på individers kompetens och öka deras prestationer 

kan organisationer använda sig av ett belöningssystem enligt Svensson och Wilhelmsson 

(1988). Belöningarna i belöningssystemen kan vara monetärt och/eller icke-monetärt. Om 

belöningarna är slumpmässiga och inte kopplade till exempelvis produktiviteten i 

organisationen så kan detta enligt Alchian och Demsetz (1972) leda till att de anställda inte 

anstränger sig för att göra sitt bästa utan de vet att de kan erhålla en belöning ändå. När 

organisationen belönar kan detta enligt Burgess och Ratto (2003) göras både individuellt och 

kollektivt. Vid en kollektiv belöning menar de på att det kan vara svårt att veta vem som har 

bidragit med vad och på så sätt kan motivationen sjunka hos individerna eftersom de inte vet 

om de kommer erhålla den belöning som de förväntar sig. Ett annat problem med kollektiva 

belöningar är enligt Burgess och Ratto (2003) att det kan leda till att vissa personer bidrar 

med lite eller inget arbete alls, detta eftersom de vet att de kan erhålla en belöning ändå.  

 

Enligt Allen och Helms (2001) har Bob Nelson dragit slutsatsen att belöningar ska ha en 

positiv inverkan på handlingar och att den mest eftertraktade belöningen var 

beröm/erkännande från chefen. Det finns däremot inte enligt författarna någon belöningstyp 

som anses vara den mest effektiva. 

 

Det finns många sätt att belöna enskilda individer och grupper på, exempelvis kan 

organisationen belöna med bonus, extra semesterdagar, mer ansvar eller ge en högre titel till 

en anställd. Detta gör att vi kommer in på frågan om regiformen har någon betydelse för hur 

belöningssystemen är utformade. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka och försöka finna skillnader i belöningssystemen i de två regiformerna; 

privat och offentlig sektor. 

 

1.4 Frågeställning 
Har regiformen någon betydelse för belöningssystemet? 

 

1.5 Viktiga begrepp 
Återkommande begrepp i vår uppsats är: 

 

En belöning kommer för oss att vara något som kan erhållas genom att den anställde når ett 

uppsatt mål eller presterar det lilla extra, denna belöning kan vara monetär och/eller icke-

monetär. 
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Monetär belöning kommer för oss till exempel att vara en belöning i form av bonus, 

aktier/optioner, extra semesterdagar, extra pensionsförmåner, löneökning och möjlighet att få 

tillgång till tjänstebil. 

 

Icke-monetär belöning kommer för oss att vara belöningar såsom ökat ansvar, känslan av att 

ha en högre status genom att erhålla en högre ansedd titel, aktiviteter, uppskattning/beröm, 

utnyttjande av flextid och möjligheten till utbildning men även utveckling inom 

organisationen. 

 

Med effektivitet avser vi förmågan att uppfylla organisationens eller principalens 

målsättning. 

 

Med regiform kommer vi att syfta på offentlig och privat sektor. 

 

Med offentlig sektor menar vi organisationer som ägs och drivs av stat, landsting eller 

kommun. Organisationen arbetar för samhället och medborgarnas skull. Målet för 

organisationer i den offentliga sektorn är inte att gå med vinst utan att tillfredsställa 

medborgarna. Den offentliga sektorn styrs av politiska beslut. 

 

Privat sektor kommer för oss att vara organisationer som har det huvudsakliga målet att vara 

vinstmaximerande. Privata organisationer kan välja att engagera sig i vilka projekt de vill 

givet att det är lagligt, då de inte har några samhälleliga skyldigheter gentemot medborgarna. I 

den privata sektorn tillgodoses främst principalens egna intressen. 

 

Med organisation avser vi företag som verkar inom antingen den privata eller den offentliga 

sektorn. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel behandlas uppsatsens metod. Den ansats som vi valt är en deduktiv ansats. Vi 

tar även upp andra metodval vi gjort och argumenterar för detta.  

 

Kapitel 3: Teori 

I teorikapitlet redogör vi för olika teorier som kan tänkas påverka belöningssystemets 

utformning. Därefter kommer de hypoteser som vi valt att testa, för att se om de ska förkastas 

eller inte förkastas.  

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in det material som kommer att 

analyseras. Senare kommer en beskrivning av hur urvalet av organisationer gjordes. Vi 

beskriver även hur vi byggt upp vår enkät och även en bortfallsanalys på denna presenteras. 

 

Kapitel 5: Empirisk analys 

Kapitlet börjar med en beskrivning över de svar vi fått in från respondenterna gällande 

enkäten som vi skickat ut. Sedan analyserar vi och testar vilka hypoteser som kommer att 

förkastas eller inte förkastas. 

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I detta kapitel kopplar vi samman uppsatsens syfte med teori och analys. Vi visar även på de 

resultat vi kommit fram till i vår uppsats och i slutet ger vi förslag på fortsatt forskning.
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Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel beskriver vi våra val av metoder och argumenterar för dessa. Vi argumenterar 

först för vårt val av den kvantitativa metoden och sedan för den deduktiva ansatsen. Till sist 

argumenterar vi för våra val av teorier. 

 

2.1 Uppsatsens metod 
Målet med uppsatsen är att undersöka om regiformen har betydelse för hur belöningssystemet 

är utformat i organisationerna. Att vi valde regiformerna privat och offentlig sektor är för att 

vi vill undersöka de två ytterligheterna. 

 

Enligt Jacobsen (2002) så går forskaren från teori till empiri vid användning av en deduktiv 

ansats, forskaren är alltså inte ute efter att skapa ny teori utan bekräfta befintliga teorier. Vi 

har valt att använda oss av en deduktiv ansats eftersom det redan finns mycket forskning och 

teorier kring ämnet belöningssystem. Jacobsen (2002) talar även för att forskare vid en 

deduktiv ansats har skapat sig förväntningar om sitt problem och samlar in teori för att se om 

dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten, förväntningarna bygger på tidigare 

forskning och teorier kring ämnet. Utifrån den tidigare forskning vi har tagit del av har vi 

sammanställt flertalet hypoteser som vi vill testa mot verkligheten. Ett problem med den 

deduktiva ansatsen är att forskaren enligt Jacobsen (2002) endast söker efter information som 

antas vara relevant för forskningen, forskaren går inte in med ett öppet synsätt och kan 

därmed missa viktig information. Denna information hade istället kunnat komma fram om 

man använt sig av en induktiv ansats, där forskaren istället går från empiri till teori.  

 

Jacobsen (2002) talar för att en kvantitativ metod oftast är den som används när en deduktiv 

ansats används eftersom forskaren är ute efter att samla in så mycket information som möjligt 

då denne är ute efter att kunna dra generella slutsatser om sitt problem. Vi är inte ute efter att 

ta reda på orsakerna till vår frågeställning utan vi vill istället beskriva skillnader och dra 

generella slutsatser om hur verkligheten ser ut. Jacobsen (2002) talar för att den kvantitativa 

metoden är lättare att behandla än den kvalitativa och kan även ha fler uppgiftslämnare, denna 

typ av undersökning har ofta hög extern giltighet, däremot ger den en mer ytlig information 

än vad den kvalitativa undersökningen gör. En surveyundersökning är enligt Jacobsen (2002) 

bra när undersökningen behöver ytlig information från många individer för att få en generell 

bild av hur verkligheten ser ut. Eftersom vi vill kunna dra generella slutsatser om hur 

verkligheten ser ut har vi valt en kvantitativ undersökning i form av en surveyundersökning.  

 

Vi har valt den institutionella teorin eftersom detta kan förklara hur belöningssystem ser ut i 

en organisation utifrån normer och traditioner. Institutionell teori är enligt Scott (2001) 

uppbyggd av normativa, reglerande och kulturella faktorer, dessa beskriver hur individer på 

olika sätt bör agera för att uppnå uppsatta mål, den beskriver även varför individer beter sig 

som de gör i organisationer. Maslows behovstrappa valde vi eftersom den enligt Morgan 

(1999) kan förklara att individer behöver belönas olika eftersom trappstegen har olika 

innebörd för individerna eller för att de inte befinner sig på samma steg. Det kan vara så att 

cheferna i de olika regiformerna värdesätter de anställdas arbete olika och därför blir de 

belönade olika. Bozeman och Kingsley (1998) talar för att teoretiker länge har hävdat att det 

finns skillnader i beteenden i de olika regiformerna vilket kan komma från att individer 

värdesätter saker olika och detta kan förklaras utifrån property rights. Förväntningsteorin har 

vi valt eftersom den utgår ifrån att individer är olika och kan då förvänta sig olika belöningar. 

En individ blir motiverad när deras personliga förväntningar blir uppfyllda enligt Schaffer 

(2008). Agentteorin har vi tagit med i vår uppsats eftersom den kan förklara att relationen 
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mellan principalen (ägaren) och agenten (arbetaren) kan se olika ut och därmed även sättet att 

bli belönad på. Kunz och Pfaff (2002) talar för att en principal anställer en agent för att arbeta 

för att dennes mål ska uppnås.  

 

Ejlertsson (1996) tar upp flertalet positiva aspekter angående surveyundersökningar. Om 

frågeformuläret är standardiserat och om det är rätt utformat kommer resultatet av 

undersökningen att bli förhållandevis lättolkat. Om vi däremot hade gjort en fallstudie i form 

av intervjuer hade det kunnat bli intervjuarens tolkning av svaren som analyseras. När det 

görs en surveyundersökning kan detta göras i ett större geografiskt område enligt Ejlertsson 

(1996) och därmed påverkas inte resultatet av det valda geografiska området. Vid en 

surveyundersökning kan respondenten enligt författaren känna mindre press på sig, fundera på 

frågan och även kontrollera fakta i större utsträckning än vid exempelvis en intervju.  

 

2.2 Kapitelsammanfattning 
Syftet med uppsatsen är inte att skapa ny teori utan beskriva skillnader kring ett problem. I 

uppsatsen utgår vi från en kvantitativ metod eftersom vi vill kunna dra generella slutsatser om 

vårt problem. Vi valde den deduktiva ansatsen eftersom vi redan har befintliga teorier som 

kan förklara vårt problem, vi är alltså inte ute efter att skapa ny teori. 
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Kapitel 3: Teori 
I detta kapitel går vi igenom de teorier vi tänkt använda oss av för att undersöka om 

regiformen har någon betydelse för belöningssystemet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande bild och en sammanfattning av våra hypoteser. 

 

3.1 Belöningssystem 
Samuelsson och Olve (2008) talar för att belöningssystem är ett styrmedel och om detta 

används på rätt sätt leder det till incitamentseffekter, vilket kommer att motivera de anställda 

och på så sätt arbetar de bättre, vilket i sin tur kan leda till att effektiviteten i organisationen 

ökar. Incitament kan enligt författarna förklaras som en förväntad belöning. Med 

belöningssystem kan organisationer styra personer i den riktning organisationen vill. 

Beroende på vad organisationen vill förbättra ska olika prestationer belönas. En belöning skall 

enligt Bergqvist (1994) innehålla något som är värdefullt för individen och som även ger 

organisationen positiva effekter. De mål som belöningen skall uppfylla ska enligt Bergqvist 

(1994) ha ett högre värde än kostnaden för belöningen. Enligt Jonsson (1992) ska en belöning 

vara av rätt storlek, belöningen får alltså inte vara för liten för det mål som den åsyftar att leda 

fram till, även Jabes och Zussman (1988) talar för att en belöning måste vara av betydelsefull 

storlek för att verka effektivt. 

 

En definition av ett belöningssystem är exempelvis ”Reward management is the process of 

developing and implementing strategies, policies and systems which help the organization to 

achieve its objectives by obtaining and keeping the people it needs and by increasing their 

motivation and commitment” (Armstrong, 1992, s.177). 

 

I litteraturen finns det många definitioner av vilka former av belöningar som kan finnas i ett 

belöningssystem. Svensson och Wilhelmson (1988) talar för att en belöning kan vara något 

materiellt eller något immateriellt, exempel på en materiell belöning är bonus, en immateriell 

belöning är däremot att individen exempelvis kan få mer ansvar i sitt arbete. Jabes och 

Zussman (1988) talar istället om inre och yttre belöningar, där en yttre belöning bland annat 

kan vara lön och en inre belöning kan vara att den anställde känner sig tillfreds med jobbet 

och att denne erhåller mer ansvar i arbetet. Även Isaksson (2003) talar om inre och yttre 

belöningar, där arbetstillfredsställelse och utvecklingsmöjligheter är exempel på inre 

belöningar även Isaksson talar för att bonus är en yttre belöning. Merchant och Van der 

Steede (2007) talar istället om monetära och icke-monetära belöningar. Monetära belöningar 

består exempelvis av bonus, löneökning och extra pensionsförmåner och exempel på icke-

monetära belöningar är utbildning och befordran. Vi har valt att använda oss av begreppen 

monetära och icke-monetära belöningar i vår uppsats eftersom dessa begrepp ger mest klarhet 

i vad de olika belöningarna innehåller. 

 

Baker (2009) talar för att om en organisation ska få en individ eller en grupp att prestera något 

extra så behöver individen eller gruppen göra något utöver det som förväntas av de från 

början. För att organisationen ska få detta beteende att stanna kvar hos individen eller gruppen 

behövs en belöning, som antingen är monetär eller icke-monetär. När en individ eller en 

grupp erhåller en belöning kan detta sporra andra anställda till att arbeta lite extra för att på så 

sätt också kunna erhålla en belöning. För att ett belöningssystem skall fungera gäller det enligt 

Jonsson (1992) att både de anställda och cheferna tydligt vet vilka regler som gäller kring 

organisationens belöningssystem. Även Jacobsen och Thorsvik (2002) talar för att ett syfte 

med att dela ut individuella belöningar är att få den anställde att prestera något utöver det som 

redan förväntas av individen. 
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3.1.1 Belöningssystemets dimensioner 

För att visa belöningssystemets olika dimensioner har vi valt att använda oss av Samuelssons 

(2004) bild som grund och från den tagit ut det som är relevant för vår uppsats.  

 

Syfte med belöningar 

Motivera till önskvärda prestationer 

Rekrytera och behålla medarbetare 

Grunder/kriterier för belöningar 

Finansiella mått 

Icke-finansiella mått 

 

Former för belöningar 

Monetära belöningar 

Icke-monetära belöningar 

 

Mottagare av belöningar 

Enskilda individer 

Grupper 

 
Bild 3.1: Belöningssystemets dimensioner, förändrad. 

 

3.1.1.1 Syfte med belöningar 

Belöningar kan enligt Samuelsson och Olve (2008) ha flera syften. Ett syfte är att motivera de 

anställda till att prestera bättre och att få dessa prestationer att fortlöpa för att på så sätt öka 

effektiviteten i organisationen. Ett annat syfte som belöningssystemet kan ha är att rekrytera 

och behålla medarbetare. Att organisationer ger de anställda belöningar kan vara ett skäl till 

varför de stannar kvar i organisationen. Reid och Crisp (2007) talar även de för att ett viktigt 

syfte med belöningar är att få medarbetare att stanna kvar i organisationen och då behöver 

organisationen inte rekrytera ny personal i samma utsträckning. Att belöningar delas ut i en 

organisation kan vara ett skäl till varför individer väljer en viss arbetsplats istället för en 

annan där de hade haft samma arbetsuppgifter men belöningarna är olika. 

 

3.1.1.2 Grunder/kriterier för belöningar 

En fråga gällande belöningar är enligt Samuelsson (2004) vad de ska grundas på, finansiella 

eller icke-finansiella mått. Ska belöningarna grundas på resultat eller ska de grundas på de 

prestationer som de anställda utför. Andra kriterier som kan tänkas ligga till grund för 

belöningar är den position i organisationen men även den utbildning som individen har. Enligt 

Gomez-Mejia och Wiesman (1997) finns det olika kriterier för att anställda ska erhålla 

belöning, dessa är organisationens prestation, individens beteende, hur det går ekonomiskt för 

organisationen, hur arbetsmarknaden är, jämbördigs pris, individuella karaktäristika och 

individens roll och position i organisationen. Organisationens prestation kan enligt Gomez-

Mejia och Wiesman (1997) ha betydelse för de belöningar som organisationen delar ut, 

individen belönas för det som den har tillfört organisationen. Beteendekriterium handlar enligt 

Gomez-Mejia och Wiesman (1997) om de handlingar och processer som individen har gjort 

när denne utfört sina arbetsuppgifter så att organisation har presterat som den gjort. Hur 

organisationens ekonomiska situation ser ut kan även ha en betydelse för den belöning som 

organisationen delar ut enligt Gomez-Mejia och Wiesman (1997). Kostiuk (1990) talar för att 

organisationens omsättning kan ha betydelse för den belöning som organisationen delar ut till 

de anställda, detta samband är något som har kunnat observeras tidigare i liknande studier. 

Hur arbetsmarknaden ser ut kan också påverka den belöning som organisationen delar ut 

enligt Gomez-Mejia och Wiesman (1997). Det är ett samband mellan utbud och efterfrågan av 

arbetskraft och den utdelade belöningen. Det kan ses som en tävling mellan olika 

organisationer, vem får behålla och vem behöver rekrytera ny personal. Gatu (2006) talar för 

att hur arbetsmarknaden ser ut påverkar inte bara vilka belöningar som delas ut utan även hur 

stora belöningarna är som delas ut. Löner och andra ersättningar stiger på de marknader där 

det är brist och hög efterfrågan på kompetent personal. Ett annat belöningskriterium är att se 

på vad en jämbördig tjänst erhåller i belöning enligt Gomez-Mejia och Wiesman (1997). 
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Gomez-Mejia och Wiesman (1997) talar även för att den individuella karaktäristikan spelar 

roll för den belöning som ska delas ut. Individuella karaktäristika kan enligt författarna vara 

kunskap och förmågor, och det är bland annat utifrån detta organisationen belönar. Ytterligare 

ett kriterium för belöning är enligt Gomez-Mejia och Wiesman (1997) den hierarkiska nivån 

som finns i organisationen, en högre tjänst kan tänkas belönas mer i en organisation med fler 

hierarkiska nivåer då organisationen vill att anställda skall kämpa för att också få en sådan 

position. 

 

3.1.1.3 Former för belöningar - monetära och icke-monetära belöningar 

Som vi nämnt tidigare finns det många definitioner på de olika belöningsformerna som finns i 

ett belöningssystem. Enligt Samuelsson (2004) finns det olika typer av belöningar som 

exempelvis lön, utbildning, kompetensutveckling, gratifikationer, aktier, olika förmåner, 

befordran, nya arbetsuppgifter och viktigare arbetsuppgifter. Dessa är exempel på både 

monetära och icke-monetära belöningar. En monetär belöning är enligt Merchant och Van der 

Steede (2007) bland annat bonus och aktier i organisationen. Icke-monetära belöningar är 

exempelvis beröm och erkännande. Exempel på en icke-monetär belöning kan enligt 

Merchant och Van der Steede (2007) vara en chef som styr sin enhet till ett bra resultat och 

därmed får erkännande inom organisationen genom att deras goda resultat informeras till 

andra anställda inom organisationen. När organisationen belönar med icke-monetära 

belöningar blir det oftast en mindre ekonomisk belastning för organisationen. Både monetära 

och icke-monetära belöningar kan enligt Bruzelius och Skärvad (2000) behövas för att 

anställda ska utföra ett bra arbete. Bruzelius och Skärvad (2000) talar även för att det inte 

enbart är monetära belöningar som är värdefulla för de anställda utan även icke-monetära 

belöningar fungerar som motivation. Merchant och Van der Steede (2007) talar för att 

organisationer använder sig ofta av en kombination av monetära och icke-monetära 

belöningar för att tillfredsställa sina anställda. 

 

Lönen den anställde erhåller varje månad är enligt Bruzelius och Skärvad (2000) en del av 

belöningen men de anställda kan även behöva erhålla andra belöningar för att i vissa 

situationer arbeta effektivare. Organisationer ger enligt Merchant och Van der Steede (2007) 

löneökningar till alla anställda, oavsett vilken nivå de arbetar på i organisationen och till viss 

del beror denna löneökning på inflationen i samhället. 

 

Enligt Merchant och Van der Steede (2007) kan en anställd belönas med aktier vilket är en 

långsiktig monetär belöning. De anställda belönas med detta enligt författarna om de presterat 

något värdefullt för organisationen under längre tid än ett år. De menar även på att 

organisationerna belönar med långsiktiga belöningar främst för att en anställd ska arbeta för 

att maximera organisationen vinst. Att attrahera nya medarbetare och behålla nyckelpersoner i 

organisationen kan också göras via långsiktiga incitament i form av att erbjuda de anställda en 

del av ägandet i organisationen. Långsiktiga incitament erhålls främst av de högre nivåerna i 

hierarkin eftersom det är de som har makt och sitter på den position som behövs för att 

förändra i organisationen enligt Merchant och Van der Steede (2007). Det som organisationen 

exempelvis kan mäta och basera dessa belöningar på är avkastning på eget kapital. 

 

Det är enligt Hirsh (2008) viktigt att i ekonomiskt svåra tider belöna de anställda för att öka 

både motivationen och prestationerna hos de anställda. Under ekonomiskt svåra tider är det 

även enligt författaren viktigt att försöka behålla den bästa personalen, för att inte påverka 

organisationens ekonomi görs detta enklast med icke-monetära belöningar. 
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3.1.1.4 Mottagare av belöningar 

Burgess och Ratto (2003) och Jacobsen och Thorsvik (2002) talar för att det finns både 

individuella och gruppbaserade belöningar. När organisationen belönar en grupp är en 

nyckelfaktor enligt Burgess och Ratto (2003) att organisationen övervakar så att friåkare 

upptäcks, dessa kan vara ett problem när en organisation använder sig av gruppbaserade 

belöningar. Desto större gruppen är som ska belönas ju svårare blir det enligt författarna att 

övervaka gruppen och vad som händer i den för att få fram den enskilde individens prestation.  

 

När individer arbetar i grupp och en belöning ska delas ut individuellt är det enligt Alchian 

och Demsetz (1972) svårt att veta vem som har bidragit med vad till den utförda prestationen. 

Emmanuel, Otley och Merchant (1990) talar för att om organisationer delar ut en belöning till 

en grupp kan det vara svårt för varje individ att själv se vad den har bidragit med för att 

erhålla belöningen. Allen och Helms (2001) talar för att även om kollektiva belöningar blir 

allt vanligare är det fortfarande viktigt att belöna individuellt så att individen känner att den 

tillför organisationen något. 

 

3.1.2 Kontrollmekanismer 

Anthony och Govindarajan (2001); Gomez-Mejia och Wiseman (1997) talar för att det finns 

två kontrollmekanismer, övervakning och kontrakt. När det gäller belöning på kontrakt så 

handlar detta enligt författarna om att ett kontrakt upprättas, gällande vilken prestation som 

leder till vilken belöning. När organisationer belönar efter övervakning handlar det om att 

individen övervakas, ofta är detta en subjektiv bedömning. När en individ övervakas kan detta 

göras av en insider som vet vem individen är och det är inte säkert att en objektiv kontroll 

görs. Detta kan enligt Anthony och Govindarajan (2001) göras genom att årsredovisningen 

kontrolleras, så att uppsatta mål har uppfyllts. De talar även för att övervakning är en effektiv 

kontrollmekanism om individens arbetsuppgifter är väl definierade. En insider vet mer om 

organisationens förändringsprocess och kan enligt Gomez-Mejia och Wiseman (1997) därmed 

göra en lämplig bedömning för belöning medan en outsider mer kan se på det resultat som 

uppnåtts. En outsider har enligt Gomez-Mejia och Wiseman (1997) oftast mer kunskap om 

den specifika branschen och kan på så sätt belöna individen utifrån dennes handlingar. 

Kontrollmekanismerna utesluter inte varandra utan är istället ett bra komplement till varandra 

enligt Anthony och Govindarajan (2001). 

 

3.2 Regiform 
Offentlig verksamhet drivs för medborgarna av stat, landsting och kommun. Den offentliga 

sektorn är bland annat finansierad av skatteintäkter och blir därmed kontrollerad av speciella 

lagar exempelvis offentlighetsprincipen som enligt Iseskog (2008) innebär att alla har rätt att 

ta del av i princip alla offentliga handlingar. Privata sektorn är organisationer som drivs med 

mål om vinstmaximering och finansieras bland annat av ägare, lån och riskkapitalister. 

Burgess och Ratto (2003) har i en studie kommit fram till att den offentliga sektorn har fler 

intressenter att ta hänsyn till i jämförelse med den privata sektorn. 

 

Offentliga sektorn har enligt Bergqvist (1994) monopol på vissa marknader och därmed finns 

det ingen konkurrens på de marknaderna. När det råder monopol på marknader har 

organisationerna inte samma press på sig att vara effektiva som när det råder oligopol 

eftersom det vid monopol är en enda aktör som får tillhandahålla just den tjänsten eller varan i 

landet enligt Bergqvist (1994).  

 

Regiformerna har enligt Höckertin (2007) vissa skillnader som beror på ägarformen. Det som 

är utmärkande för en offentlig sektor är enligt författaren att den existerar för att fullfölja mål 
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som baseras på och styrs av politiska beslut, organisationen är hierarkiskt uppbyggd och 

arbetsprocessen är starkt formaliserad. De högsta cheferna i offentliga organisationer utses av 

lokala politiker, sedan rekryterar dessa i sin tur chefer till lägre chefspositioner. 

Kommunikationen i den offentliga sektorn sker vertikalt, från högsta chefen ner till arbetarna 

och vice versa.  

 

Anställningen i den offentliga sektorn är enligt Perry och Wise (1990) uppbyggd av att de 

anställda arbetar i samhällets tjänst och det är ens plikt att arbeta för samhället. Offentliga 

organisationer använder sig enligt Jonsson (1992) till större del av icke-monetära incitament. 

Fottler (1981) har i en studie kommit fram till att anställda i den offentliga sektorn värderar 

monetära belöningar lägre än vad anställda i den privata sektorn gör. Detta är även något som 

Khojasteh (1993) talar för. Houston (2000) kom i en studie fram till att om belöningssystem i 

den offentliga sektorn ska vara framgångsrika bör de kretsa kring belöningar som inte är 

monetära utan sådan som gör att de anställda kan känna att de gör något bra. 

 

Hypotes 1: Icke-monetära belöningar förekommer mer i den offentliga sektorn än i den 

privata sektorn. 

 

Enligt Jonsson (1992) använder organisationer i den privata sektorn till stor del monetära 

incitament för att se till så att de anställda men även ledningen arbetar så effektivt som 

möjligt. Organisationernas ägare sporrar de anställda med monetära och/eller icke-monetära 

belöningar. Författaren framhäver att det finns ett samband mellan motivation, 

arbetstillfredsställelse och effektivitet.  

 

Arbetstillfredsställelse och hängivelse till arbetet visade sig i en studie gjord av Fottler (1981) 

vara större hos anställda i privata organisationer än hos anställda i offentliga organisationer. I 

samma studie visade det sig även att anställda i den privata sektorn uppskattar monetära 

belöningar mer än vad anställda i den offentliga sektorn gör.  

 

Hypotes 2: Monetära belöningar förekommer mer i den privata sektorn än i den offentliga 

sektorn. 

 

3.3 Behov 
Morgan (1999) beskriver Maslows behovstrappa genom att de anställda kan motiveras och 

utföra ett bättre arbete när de känner att de tillfredsställer de olika behoven i behovstrappan. 

Individer börjar nederst i behovstrappan med att tillfredsställa behoven. De grundläggande 

behoven är exempelvis trygg arbetsmiljö och sedan går individen uppåt i behovstrappan. 

Genom att de anställda kan klättra i behovstrappan, får de fler behov tillfredsställda efterhand 

och det medför att de blir mer motiverade och engagerade i sitt arbete och kommer enligt 

Maslows behovstrappa då att arbeta effektivare fast till samma lön. Arbetsgivare måste alltså 

se till så att det finns möjlighet för den anställde att kunna komma högre upp i behovstrappan, 

genom att tillfredsställa de behoven som finns på varje trappsteg. På första trappsteget finns 

de fysiologiska behoven som enligt Morgan (1999) kan beskrivas som att den anställde får lön 

varje månad och känner sig trygg i arbetsmiljön. Det andra steget handlar om att individen ska 

känna en trygghet i sin anställning men även att det finns en karriärmöjlighet. Nästa steg är de 

sociala behoven, här handlar det om att individen ska kunna vara social med sina 

arbetskamrater, både på arbetsplatsen men även kunna umgås och hitta på saker utanför 

arbetsplatsen med sina kollegor. Det fjärde steget i trappan handlar om jaget, egot. Den 

anställde ska få ha ett visst ansvar för sitt arbete och få vara självständig men ska få respons 

för det utförda arbetet. Det sista och femte steget i behovstrappan är självförverkligande, på 
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detta trappsteg betyder arbetet mycket för den anställde och denne uppmuntras till 

engagemang och ansvar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 3.2: Mashlows behostrappa 
 

Varför individer är olika i sitt beteende och väljer olika arbetsgivare kan vara för att de har 

olika behovstrappor. De fysiologiska behoven är de mest grundläggande behoven, exempelvis 

sömn och hunger. Dessa behov är lika för individer oavsett vilken sektor de arbetar inom. 

Nästa steg på trappan är att känna trygghet. Detta behov skiljer sig åt mellan sektorerna. En 

offentligt anställd känner mer trygghet i sin anställning, då organisationer i den offentliga 

sektorn inte har som mål att vara vinstmaximerande utan istället att serva medborgarna. En 

privat anställd har inte lika stor trygghet i sin anställning eftersom privata organisationer får 

slåss om att vara kvar på marknaden och anställningen blir därmed osäkrare än vad en 

anställning är i den offentliga sektorn. Tredje steget som vi nämnt ovan är det sociala behovet 

vilket även det är lika inom sektorerna. Både privat och offentligt anställda har ett behov av 

att umgås med andra individer. På fjärde steget ska egot tillfredställas. En privat anställd 

tillfredsställer sitt ego genom sin prestation till vinstmaximering i organisationen. En 

offentligt anställd tillfredsställer istället sitt ego genom att erhålla en högre och väl ansedd 

titel och/eller ge sitt stöd till samhället. Det femte och sista steget som innebär 

självförverkligande är också det lika inom de två sektorerna eftersom alla människor har ett 

behov av självförverkligande. 

 

3.4 Förväntningar 
Förväntningsteorin innebär att individer har förväntningar om att belöningar kommer att 

erhållas när ett visst mål har uppnåtts eller när individen utfört en viss arbetsuppgift. Det är 

förväntningen om att individen kan erhålla en belöning som ökar motivationen hos denne. Det 

grundläggande i förväntningsteorin är att förstå olika samband mellan prestation, resultat, 

belöning och den individuella tillfredsställelsen. Förväntningsteorin handlar enligt Bergqvist 

(1994) och Schaffer (2008) om att individer blir motiverade när deras personliga 

förväntningar blir uppfyllda. För ledare är det viktigt att få en djup förståelse för de anställdas 

förväntningar och att arbeta för att förbättra relationerna med de anställda. Det finns enligt 

Schaffer (2008) tre kriterier för att öka motivationen hos en individ. Det första kriteriet 

handlar om att den anställde måste ha förväntningar om att sin ansträngning inför en viss 

uppgift bidrar till att uppgiften färdigställs, alltså värdet av att utföra arbetet. Det andra 

kriteriet handlar om sambandet mellan det individen presterar och det som denne får ut av 

prestationen, alltså resultatet av sina handlingar. Det tredje och sista kriteriet är hur individen 

värderar den möjliga belöningen som denne kan erhålla. Om individen inte uppskattar och 

värdesätter belöningen kommer denne inte vara villig att arbeta hårdare för att nå målet och 

erhålla belöningen. Enligt Bergqvist (1994) är det lättare för en individ att nå ett mål desto 

mer eftertraktad den förväntade belöningen är och om individen själv kan vara med och 
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påverka de variabler som mäts och som ligger till grund för om belöningen ska delas ut eller 

inte.  

 

Vroom (1995) talar för att det finns ett antal olika antaganden som kan göras gällande 

förväntningar. Om en individ enligt författaren vet att den faktiska sannolikheten att en 

belöning erhålls efter en handling kommer att ske med 100 procent så förväntar sig denne att 

en belöning kommer att erhållas. Om sannolikheten för att en individ ska erhålla en belöning 

inte är så stor kommer inte heller förväntan vara lika stor på att en belöning kommer att 

erhållas i slutändan. Hur berättigat är det att anta att människor korrekt kan beräkna den 

faktiska sannolikheten för händelser? Under vissa förhållanden kan ett sådant antagande vara 

motiverat. Om en individ har mycket erfarenhet av hur denne har handlat i olika situationer 

tidigare och fått respons efter de handlingarna denne har utfört så kan denne person bättre 

förutse hur stor chansen är att en belöning erhålls. Till exempel kan en arbetstagare som har 

arbetat för samma chef i många år göra en bättre bedömning av hur stor sannolikheten är att 

chefen kommer att godkänna dennes arbete eller inte beroende på tidigare händelser. För en 

nyanställd är det inte lika realistiskt att förutse om arbetet blir godkänt eller inte då denne inte 

har samma erfarenheter av vad chefen godkänner. Om en individ vet att en handling kommer 

leda till att en belöning erhålls kommer individen att fortsätta göra denna handling med en 

förväntan om att en belöning kommer att erhållas igen.  

 

Enligt Robertson (2006) ökar belöningarna i både den privata och offentliga sektorn stadigt. 

Mest ökar belöningarna i den privata sektorn och därmed ökar även förväntningarna bland de 

anställda mer i denna sektor. När de anställda exempelvis förväntar sig bonus i belöning ett år 

kommer de även skapa sig en förväntning om att erhålla bonus eller liknande belöning i 

fortsättningen. 

 

Anställda i den offentliga sektorn förväntar sig inte i samma utsträckning att prestationer 

kommer att bli belönade som anställda i privata organisationer, detta visade sig i en studie 

gjord av Fottler (1981). Jabes och Zussman (1988) och Rawls et al (1975) talar för att 

individer är olika och förväntar sig därmed olika belöningar. En individ som förväntar sig att 

erhålla en typ av belöning kan enligt Jabes och Zussman (1988) bli missnöjd om han/hon får 

en annan typ av belöning, individen kan då känna att den inte har presterat tillräckligt bra, 

därför är det viktigt att veta vilken typ av belöning som tillfredsställer de olika individerna 

mest. 

 

Hypotes 3: I privat sektor belönas de anställda mer efter sina förväntningar än de anställda 

inom den offentliga sektorn. 

 

3.5 Kultur och normer 
Den institutionella teorin sägs enligt Scott (2001) byggas av tre faktorer; normativa, 

reglerande och kulturella. Den normativa faktorn bygger på värderingar och normer, hur man 

ska agera i situationer för att uppnå mål på ett lämpligt sätt. Den andra faktorn som är den 

reglerande faktorn säger att det är lagar och regler som styr organisationen, därmed är det den 

som skapar reglerna i organisationen. Centrala begrepp inom den reglerande faktorn är 

egennytta, makt och rädsla. För att påverka de framtida handlingarna i den riktning 

organisationen avser kan bestraffningar, belöningar och sanktioner användas. Sista faktorn 

som den institutionella teorin byggs av är den kulturella faktorn där det beskrivs varför 

individer beter sig som de gör i organisationen. 
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Enligt Suddaby (1988) är en fråga i den institutionella teorin varför organisationer tar till sig 

beteenden, som kan bli normer som inte alltid överensstämmer med de ekonomiska mål som 

finns i organisationen. Normer kan både individer och organisationer ta till sig både medvetet 

och omedvetet. Ett skäl till varför individer och organisationer tar till sig dessa beteenden kan 

vara att de saknar makt i sina handlingar, saker görs utan att de vet varför de gör det. Individer 

och organisationer gör som de gör för att det är legitimt. Enligt Eriksson- Zetterquist (2009) 

kan institutionell teori jämföras med kulturbeteende, en tradition som exempelvis svenskarnas 

midsommarfirande. För oss svenskar är det självklart att äta sill, binda en midsommarkrans 

och dansa runt midsommarstången. För människor i andra kulter som aldrig varit med om 

midsommarfirande tidigare kan detta verka absurt, de förstår inte vårt beteende och våra 

traditioner kring midsommar eftersom de inte är tränade i det. Som människa är man 

begränsad i sitt tänkande och kan inte se saker på ett annat sätt än det man är tränad i att se det 

på. För andra människor är midsommarafton som vilken annan dag som helst. I en 

organisation finns det enligt Suddaby (1988) normer och traditioner, det är inte alltid det finns 

ett samband mellan dessa och organisationens mål eftersom individer och organisationer kan 

ta till sig normer både medvetet och omedvetet.  

 

Ett skäl till varför individer beter sig som de gör i en organisation kan enligt Eisenhardt 

(1988) förklaras genom den institutionella teorin där individer beter sig historiskt. Individer 

fångar upp godkända beteenden och fortsätter att bete sig så eftersom det har blivit legitimt 

inom organisationen eller i regiformen.  

 

Enligt Gatu (2006) är belöningssystemen i den offentliga sektorn utformade efter traditioner 

till skillnad från belöningssystemen i den privata sektorn där belöningssystemen är mer 

modernt och flexibelt utformade. Att privata organisationer använder sig av modernare och 

mer flexibla belöningar kan beskrivas med att de organisationerna har hårdare konkurrens och 

därmed tvingas till rörliga ersättningar. 

 

Enligt Fischer (2008) spelar organisatoriska och kulturella särdrag roll för de belöningar som 

organisationerna delar ut till sina anställda. En organisation tar enligt Fernandez-Alles, 

Cuevas-Rodríguez och Valle-Cabrera (2006) till sig de strukturer och processer som stämmer 

överens med de normer och värderingar som finns inom den sektor organisationen är verksam 

i. Sättet som en organisation belönar på i en regiform är enligt Fernandez-Alles et al (2006) 

inte alltid rationellt utan belöningssystemet kan grundas på de normer och värderingar som 

finns i organisationen.  

 

Hypotes 4: Anställda i den offentliga sektorn belönas mer utifrån kultur och tradition än 

anställda i den privata sektorn. 

 

Den offentliga sektorn styrs enligt Szulkin (1989) av politiska beslut och den privata sektorn 

styrs till största del av ägarna men även av olika marknader. I den offentliga sektorn är målen 

enligt författaren till större del svårare att mäta. Eftersom den offentliga sektorn styrs av 

politiska beslut är även deras mål mer politiskt inriktade jämfört med de mål som finns i den 

privata sektorn, vars mål är mer marknadsorienterade och styrs då av hur marknader ser ut, 

men även av ägarnas målsättningar (Szulkin, 1989). I den offentliga sektorn arbetar 

individerna för att erbjuda en bra service och för att få nöjda medborgare, det främsta målet är 

alltså inte att vara vinstdrivande men organisationen vill ändå inte gå med förlust. 

 

Det som utmärker den privata sektorn är enligt Höckertin (2007) att de grundläggande målen 

är ekonomiska. Privata organisationer kan själva bestämma vilka projekt de vill involvera sig 
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i eftersom de inte har några allmänna skyldigheter, så länge de är lagliga. I den privata sektorn 

är organisationsformen enligt Höckertin (2007) ”platt” och därmed råder en låg grad av 

hierarki och arbetsprocessen är inte formaliserad. Chefer i den privata sektorn kan antingen 

vara en anställd eller en av ägarna. Hur stort inflytande ägaren har i organisationen kan bero 

på hur många aktier och andelar denne innehar. Kommunikationen är enkel men omfattande i 

den privata sektorn. 

 

Hypotes 5: Anställda i den privata sektorn belönas mer efter organisationens ekonomiska 

situation än anställda i den offentliga sektorn. 

 

3.6 Agentteori 
Agentteorin beskriver hur delegationen av rättigheter ser ut och påverkar beteendet i 

organisationen. Teorin utgår från att en principal delegerar arbete och visst ansvar till en eller 

flera agenter. Det kan hända att principalen och agenten arbetar mot olika mål och om så är 

fallet gäller det för principalen att få agenten att arbeta mot rätt mål igen. Eisenhardt (1985) 

och Kunz och Pfaff (2002) menar att principalen som är riskneutral anställer en riskavert 

agent. Det är inte säkert att det alltid är så, då risk är en dimension. Vi kan exempelvis inte 

anta att en familjeföretagare som har satsat allt i sitt företag är riskneutral. För att denna agent 

enligt Kunz och Pfaff (2002) ska vara villig att ta risker så måste det redan i 

anställningskontraktet finnas med att agenten får ta på sig en viss del av risken i 

organisationen så att agenten kommer handla för att maximera nyttan av sina handlingar, 

alltså de handlingar agenten gör för att maximera principalens nytta. Genom att agenten tagit 

på sig en del av risken redan i kontraktet så leder detta enligt Kunz och Pfaff (2002) till att 

denne kommer att arbeta effektivare. Enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (2009) utgår 

agentteorin från att agenten är ovillig att ta risker om denna inte får kompensation för det, 

genom exempelvis högre lön eller annan avkastning, agenten är alltså riskavert. Enligt 

Sundgren et al (2009) utgår även teorin ifrån att agenten vill ha kompensation för det arbete 

denna utfört men också ifrån att agenten inte gör en större insats än vad som behövs, för att få 

en viss kompensation. I den klassiska agentteorin görs en avvägning mellan incitament och 

kompensationer för att få fram det ultimata kontraktet, mellan agenten och principalen, då 

agenten tar en viss risk då denna inte alltid kan förutse vad den kommande lönen blir 

(Sundgren et al, 2009).  

 

Eisenhardt (1985) beskriver att ett problem med agentteorin är hur belöningssystemet skall 

utformas så att rätt saker belönas. I agentteorin har teoretiker enligt Eisenhardt (1995) kommit 

fram till två strategier som går att välja mellan när det ska kontrolleras hur agenten har lyckats 

gällande det som principalen och agenten kom överens om i kontraktet, antingen att ett 

beteende belönas eller att ett resultat belönas. I den första strategin observeras agentens 

beteende. Både principalen och agenten vet vad agenten har gjort och varför denne blir 

belönad. I den andra strategin vet agenten vad denne har gjort men det vet inte principalen, så 

principalen vet inte om agenten har betett sig lämpligt. Om principalen belönar agenten för att 

denne har nått de mål som finns i kontraktet men utan att veta hur agenten har betett sig kan 

detta leda till att agenten kan smita undan från vissa arbetsuppgifter. Principalen vet alltså inte 

om agenten har uppfört sig så som de har kommit överens om för att uppnå det som parterna 

kom fram till i kontraktet. Trots sämre ansträngningar kan ett bra resultat inträffa och genom 

bättre ansträngningar kan ett sämre resultat inträffa. I den sistnämnda strategin kan 

principalen välja att ta fram information mot en kostnad för att se om agenten betett sig 

lämpligt och belöna utifrån detta eller så belönar principalen agenten utifrån det resultat denne 

har lyckats uppnå.  

 



15 

 

Petersen (1993) talar för att det finns flertalet faktorer som beskriver handlingarna mellan 

principalen och agenten. Bland annat så handlar en faktor om agentens personlighet, alltså 

hans inställning till att utföra arbetet. Agenten kan exempelvis vara pålitlig eller opålitlig, 

effektiv eller lat, men det behöver inte alltid handla om motsatser, en person kan vara energisk 

men ineffektiv. En annan faktor som Petersen (1993) tar upp är att det händer saker som 

varken principalen eller agenten kan styra över. 

 

Som nämnts innan så utmärks organisationer i den offentliga sektorn enligt Höckertin (2007) 

av att de är mer hierarkiskt uppbyggda än organisationer i den privata sektorn. Gomez-Mejia 

och Wiesman (1997) talar för att det finns flertalet belöningskriterium, ett av dessa är att 

organisationen belönar utifrån individens roll och position i organisationen. Här spelar det roll 

vilken hierarkisk position den anställde har i organisationen.  

 

Hypotes 6: I den offentliga sektorn belönas de anställda mer efter individens roll och position 

i organisationen än i den privata sektorn. 

 

3.7 Värdefångst 
Property rights kan lättast beskriva som värdefångst, hur individer värderar saker olika. Det 

vill säga att individer agerar olika beroende på hur de fångar värdet av det de gör, sin insats 

eller på det den erhåller. Exempelvis är det svårt att värdera de liv en läkare räddar per år och 

belöna utifrån detta. Det är lättare att ge en belöning till någon som ökar försäljningen i en 

organisation, där konkreta siffror finns på vad utfallet blir.  

 

Enligt Furubotn och Pejovich (1972) är inte organisationen i sig i fokus utan individerna antas 

söka efter deras eget intresse och maximera deras egen nytta utifrån vilken typ organisationen 

är. Ett exempel på property rights kan vara som Furubotn och Pejovich (1972) jämför med hur 

olika människor värdesätter ett hus beroende på närliggande saker såsom om det finns en 

bensinstation i närheten eller liknande. 

 

Property rights teoretiker har länge hävdat enligt Bozeman och Kingsley (1998) att de 

grundläggande beteendeskillnader mellan privat och offentlig sektor härstammar från de olika 

ägandeformerna i organisationerna, att de värderar saker olika. De talar även för att då ägarna 

värderar uppnådda mål olika i de olika organisationerna kan de även tänkas belöna de 

uppnådda målen olika. En sak som kan leda till att det värdesätts olika i den privata och 

offentliga sektorn är att de anställda i den offentliga sektorn arbetar för sin samhälleliga tjänst 

och för att få nöjda medborgare och de anställda i den privata sektorn oftast arbetar för 

vinstmaximering. 
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3.8 Sammanfattande bild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3.3: Sammanfattande teoribild 

 

Med den här bilden vill vi sammanfatta våra hypoteser. Den översta rutan visar det vi 

undersöker i uppsatsen; belöningssystemets utformning. Rutan under, regiform visar att vi 

valt att undersöka belöningssystemets utformning i olika regiformer. Under rutan regiform 

finns två rutor: offentlig sektor och privat sektor, och det är de regiformer vi valt att avgränsa 

oss till i vår undersökning. I den offentliga sektorn tänker vi oss att organisationerna belönar 

sina anställda i störst utsträckning med icke-monetära belöningar, detta symboliseras av att 

rutan för icke-monetära belöningar är större än rutan för monetära belöningar. Under den 

offentliga sektorn finns det även två rutor med belöningskriterium: traditioner och roll och 

position. Dessa kriterier har vi här eftersom vi tror att offentliga organisationer till största del 

belönar efter dessa kriterier. Under privat sektor är rutan för monetära belöningar större än 

rutan för icke-monetära belöningar, detta är eftersom vi tänker oss att den privata sektorn 

belönar i större utsträckning med monetära belöningar än icke-monetära belöningar. Bilden 

visar även på att den privata sektorn belönar efter kriterierna: anställdas förväntningar och 

organisationens ekonomi.  

 

3.9 Sammanfattning av hypoteser 
Hypotes 1: Icke-monetära belöningar förekommer mer i den offentliga sektorn än i den 

privata sektorn. 

 

Hypotes 2: Monetära belöningar förekommer mer i den privata sektorn än i den offentliga 

sektorn. 

 

Hypotes 3: I privat sektor belönas de anställda mer efter sina förväntningar än de anställda 

inom den offentliga sektorn. 

 

Hypotes 4: Anställda i den offentliga sektorn belönas mer utifrån kultur och tradition än 

anställda i den privata sektorn. 
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Hypotes 5: Anställda i den privata sektorn belönas mer efter organisationens ekonomiska 

situation än anställda i den offentliga sektorn. 

 

Hypotes 6: I den offentliga sektorn belönas de anställda mer efter individens roll och position 

i organisationen än i den privata sektorn. 
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Kapitel 4: Empirisk metod 
Inledningsvis i detta kapitel beskrivs hur vi har gått till väga i den empiriska undersökningen. 

Efter detta beskrivs hur vi gjort vårt urval av respondenter. Därefter följer 

operationaliseringen av enkäten och kapitlet avslutas med en bortfallsanalys. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
För att undersöka om regiformen har någon betydelse för belöningssystemets utformning har 

vi valt en kvantitativ undersökning i form av surveyundersökning eftersom vi vill ha in ytlig 

information från många organisationer eftersom vi vill kunna dra generella slutsatser om vårt 

problem. Alternativ till att göra en kvantitativ undersökning hade enligt Jacobsen (2002) varit 

att göra en kvalitativ undersökning där vi hade fått in djupare information från färre 

respondenter och då skulle vi inte kunna dra generella slutsatser gällande vårt problem. Då vi 

valt att undersöka om regiformen har någon betydelse för belöningssystemet kommer vi att 

göra vår surveyundersökning i organisationer som verkar i både den offentliga och den privata 

sektorn.  

 

Det instrument som främst används när en undersökare gör en kvantitativ undersökning är ett 

frågeformulär där det finns givna svarsalternativ att välja mellan (Jacobsen, 2002). När ett 

problem undersöks med hjälp av en kvantitativ metod är det viktigt att undersökaren har god 

kunskap om problemet som ska undersökas och kan formulera svarsalternativ så bra att 

respondenten som svarar på undersökningen hittar ett svarsalternativ som passar dennes 

verklighet (Jacobsen, 2002).  

 

Belöningar är något som det ofta talas om och därför vill vi undersöka om regiformen har 

någon betydelse för belöningssystemet som olika organisationer använder sig av. Därför vill 

vi kunna dra generella slutsatser som representerar hela populationen därav valet av 

kvantitativ undersökning. 

 

4.2 Urval 
Jacobsen (2002) beskriver att vid en kvantitativ ansats undersöks ett stort antal enheter. Detta 

görs för att få en bild på hur det ser ut i en hel population. Organisationer väljs ut till ett 

stickprov och när svaren från stickproven analyseras ska det kunna liknas med hela 

populationen (Jacobsen, 2002). Det var inte möjligt för oss att undersöka alla organisationer 

inom den privata och offentliga sektorn i hela landet eftersom vi har begränsad tid på oss. 

Därför är det viktigt att vi gör ett urval av organisationer. Vi valde först ut fyra branscher där 

det finns både privata och offentliga organisationer, de valda branscherna är energi-, vård-, 

renhållnings- och fastighetsbranschen. Vi tog sedan fram e-mailadresser till organisationerna 

vi valt ut inom de olika branscherna och sektorerna. Organisationer valdes ut oberoende 

geografisk plats eftersom vi ville få en bild av hur det ser ut i hela Sverige och inte i ett visst 

geografiskt område. Vi valde att sända ut enkäten till organisationernas personalchef eller en 

representant med liknande tjänst eftersom det är den individ i organisationen som har bäst 

kännedom om organisationens belöningar.  

 

4.3 Datainsamling 
Primärdata är enligt Holme och Solvang (1997) data som forskaren själv har samlat in genom 

exempelvis intervjuer och surveyundersökningar till sin forskning. I vårt fall kommer primär 

data vara de enkätsvar vi kommer att erhålla. Sekundärdata är data som är publicerad för 

annat ändamål än forskarens, någon annan har alltså samlat in den data (Kinnear & Taylor, 

1996).  
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4.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) handlar validitet om informationens giltighet, 

om forskaren mäter det som avses att mäta. I vårt fall handlar det om att se om det finns 

skillnader i belöningssystemet mellan de två regiformerna. För att öka giltigheten på frågorna 

i enkäten har vi skickat ut den till flertalet testpersoner eftersom vi ville få reda på om 

frågorna i enkäten uppfattades som vi tänkt och om svaren på frågorna ger den informationen 

vi vill ha och därefter bearbetat enkäten efter deras synpunkter. Med reliabilitet menar 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) om mätinstrumentet ger pålitlig information, om det 

är reliabelt skulle andra forskare komma fram till samma sak vid ytterligare en undersökning 

på ett annat urval av organisationer. För att stärka reliabiliteten i undersökningen har vi använt 

oss av tidigare forskning och undersökningar när vi har utvecklat vår bild. 

 

4.5 Operationalisering 
Operationalisering innebär enligt Holme och Solvang (1997) att forskaren går från teori till 

empiri. Forskarna samlar in information för att kunna undersöka sina förväntningar. Det gäller 

för oss att få in den information som behövs för att kunna undersöka vårt problem. För att 

undersöka om regiformen har någon betydelse för hur belöningssystemen i organisationerna 

är utformade, valde vi att göra en surveyundersökning eftersom vi vill samla in övergripande 

information om vår problemställning, detta gör vi för att försöka dra generella slutsatser. 

 

Wärneryd (1993) talar för att vid utformningen av en enkät ska undersökaren använda sig av 

en sju eller elva gradig skala istället för en två eller fem gradig skala eftersom detta har visats 

sig ge ett bättre resultat eftersom att respondenten då känner att något av stegen passar in på 

deras åsikt. Vi valde därför att använda oss utav en sju gradig svarsskala. Wärneryd (1993) 

talar även för att namnge ytterligheterna. Vi valde att till största del ha påståenden i enkäten 

men även frågor som respondenterna får ta ställning till eller besvara med; om det stämmer 

helt och hållet eller stämmer inte alls, eller om det inte alls används eller uteslutande används 

detta. När vi skulle bestämma oss för de ytterligheter som vi valt att användas oss av i 

svarsalternativen valde vi att ha två olika typer av ytterligheter eftersom vi både har frågor 

och påståenden som respondenterna fick ta ställning till och svara på, det var då inte möjligt 

för oss att använda samma ytterligheter. När vi bestämde oss för motsatsen till ytterligheten 

”inte alls” så hade vi en del problem med att komma fram till en motsats som skulle komma 

att fungera genomgående på frågorna men vi valde till slut att använda oss utav ”uteslutande 

används detta” eftersom att det fungerade på alla frågor och var det som var mest tydligt i vad 

vi menade. Vi har valt att skicka ut vår enkät elektroniskt till respondenterna. Vårt följebrev 

till enkäten finns som bilaga 1. För att öka svarsfrekvensen har vi även valt att skicka ut ett 

påminnelsebrev, detta finns som bilaga 2.  

 

Eftersom vi i vår uppsats vill undersöka om regiformen har någon betydelse för 

belöningssystemets utformning började vi att fråga respondenterna vilken sektor och bransch 

som de tillhör. Detta gjorde vi för att kunna veta vilken sektor och bransch som har svarat vad 

och kunna analysera om belöningarna skiljer sig åt mellan de olika regiformerna och 

branschen för att vi ska kunna kontrollera att skillnader i belöningarna inte hade med olika 

branscher att göra. Vi har valt energi-, vård-, renhållnings-, och fastighetsbranschen eftersom 

det är här som det finns organisationer som verkar i både den privata och offentliga sektorn. 

Vi valde även att fråga vilken position som respondenten har i organisationen för att veta om 

enkäten blev vidarebefordrad till någon annan i organisationen. Det är detta som behandlas i 

frågorna 1-3. 
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Vi valde att undersöka tjänstemännens belöningar eftersom det var här vi trodde det skulle 

vara de största skillnaderna i belöningarna eftersom det enligt Gomez-Mejia och Wiseman 

(1997) kan tänkas vara de högre tjänsterna i en hierarki som belönas mest för att andra 

anställda ska vilja nå upp till dessa tjänster.  

 

Smitt et al (2002) skriver i sin bok om en undersökning där de kommit fram till att tjänstebil 

var något som prioriterades som belöning hos anställda i olika organisationer. Vi vill då se om 

tjänstebil förekommer som belöning i våra undersökta organisationer och om detta kan variera 

i sektorerna, vilket ledde till frågan: 

 

Förekommer det att tjänstebil är en belöning i organisationen? 

 

Uppskattning/beröm talar Merchant och Van der Steede (2007) för är en belöning som kan 

användas i organisationer. Utifrån detta har vi formulerat frågan: 

 

Förekommer det att uppskattning/beröm är en belöning i organisationen? 

 

I en undersökning gjord av Eftodi och Petersson (2005) kom de fram till att en av de 

belöningar som uppskattas mest inom Lunds kommun är att kunna utnyttja flextid. Eftersom 

flextid uppskattas väldigt mycket inom Lunds kommun ville vi undersöka om det är vanligt 

förekommande som belöningsform bland andra organisationer inom både den offentliga och 

privata sektorn och har då valt att ställa frågan: 

 

Förekommer det att flextid är en belöning i organisationen? 

 

Enligt Merchant och Van der Steede (2007) kan en belöning vara att de anställda blir 

befordrade inom organisationen. För att se om detta är en typ av belöning som förkommer i 

våra undersöka organisationer och om det kan tänkas skilja sig åt mellan sektorerna har vi valt 

att ställa följande fråga: 

 

Förekommer det att tjänstemännen blir befordrade som belöning? 

 

Anthony och Govindarajan (2001) talar för att en belöning kan vara att en individ får ökat 

ansvar på arbetsplatsen. För att undersöka om detta förekommer som belöning i våra 

undersökta organisationer har vi ställt följande fråga: 

 

Förekommer det att ökat ansvar är belöning i organisationen? 

 

Att låta sina anställda gå på interna och externa utbildningar men även att låta dem utvecklas 

inom organisationen är något som enligt Merchant och Van der Steede (2007) är en typ av 

belöning. Utifrån detta har vi ställt frågan: 

 

Förekommer det att utbildning/utveckling är en belöning i organisationen? 

 

Anthony och Govindarajan (2001); Merchant och Van der Steede (2007) talar för att 

bonusutdelning är en belöning som kan delas ut till individer i organisationer. För att se om 

bonus förekommer som belöning i våra undersökta organisationer har vi valt att ta med 

följande fråga: 

 

Förekommer det att bonus är en belöning i organisationen? 



21 

 

Löneökning kan ses som en självklarhet för vissa individer, men det är något som Merchant 

och Van der Steede (2007) nämner som en sorts belöning som organisationer kan använda sig 

av. För att se om löneökning förekommer som belöning hos våra undersökta organisationer 

har vi valt att ställa följande fråga till respondenterna: 

 

Förekommer löneökning som en belöning i organisationen? 

 

Staten ger ut pension till medborgare i samhället, vilken kallas för den allmänna pensionen. 

Arbetsgivaren sätter även undan pension till de anställda i organisationen, den så kallade 

tjänstepensionen. Enligt Merchant och Van der Steede (2007) kan extra pensionsförmåner 

utöver dessa ges till anställda i en organisation som en belöningsform. För att se om detta 

även är förekommande i våra undersökta organisationer har vi valt att ta med frågan: 

 

Förekommer det att extra pensionsförmåner är en belöning i organisationen? 

 

Det finns olika sorters aktiviteter som organisationer kan använda sig av för att belöna sina 

anställda, detta kan göras i många olika former exempelvis kan de anställda åka på 

konferenser eller kan en personalfest anordnas när de anställda har presterat. Vi vill undersöka 

om aktiviteter kan förekomma i organisationerna som en belöning och har då ställt följande 

fråga till respondenterna: 

 

Förekommer det andra aktiviteter (personalfest, konferenser, utflykter o dylikt) som belöning i 

organisationen? 

 

Anthony och Govindarajan (2001); Merchant och Van der Steede (2007) talar för att de 

anställda kan erhålla aktier/optioner i organisationen som en form av belöning. Utifrån detta 

har vi formulerat frågan: 

 

Förekommer aktier/optioner som belöning i organisationen? 

 

Enligt Merchant och Van der Steede (2007) kan ledighet eller extra semesterdagar förekomma 

som belöningar i organisationer och därför har vi valt att ställa följande fråga till 

respondenterna: 

 

Förekommer extra semesterdagar som belöning i organisationen? 

 

Gomez-Mejia och Wiseman (1997) talar för att det är viktigt att organisationen ser på hur 

individer har presterat när de ska dela ut en belöning. Utifrån detta har vi formulerat följande 

påstående: 

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att se på hur individen har 

presterat. 

 

Enligt Gomez-Mejia och Wiseman (1997) kan det finnas ett samband mellan den belöning 

som organisationen delar ut och utbudet/efterfrågan av tjänstemän som råder på 

arbetsmarknaden. Detta är även något som Gatu (2006) har kommit fram till. Påståendet som 

respondenterna får ta ställning till är:  

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att se hur utbudet/efterfrågan av 

tjänstemän är på arbetsmarknaden. 
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Beroende på den individuella karaktären belönar organisationen, exempelvis högre utbildning 

och mer erfarenhet kan ge högre belöning enligt Gomez-Mejia och Wiseman (1997). Vi vill 

undersöka hur viktigt det är för de organisationer vi valt att belöna utifrån detta. 

Respondenterna får därför ta ställning till följande påstående: 

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man ser på den enskildes 

karaktär såsom kunskap och förmågor. 

 

Gomez-Mejia och Wiseman (1997) tar upp den enskilde individens roll och position i 

organisationen som en viktig grund för belöningar, eftersom vi vill se om belöningssystemets 

utformning skiljer sig åt mellan regiformerna har vi utformat följande påstående:  

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man ser på den enskildes roll 

eller position i organisationen. 

 

Det har diskuterats mycket i media den senaste tiden om att organisationer delar ut belöningar 

trots att det är lågkonjunktur och det har gått mindre bra för organisationerna. Därför får 

respondenterna ta ställning till följande påstående: 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till hur det går ekonomiskt för organisationen när belöningar ska 

delas ut. 

 

När organisationer ska belöna kan de enligt Gomez-Mejia och Wiseman (1997) bestämma 

belöningens storlek och typ utifrån vad en jämbördig person erhåller. För att ta reda på om de 

organisationer vi undersökt använder sig av detta som en viktig grund när de ska belöna valde 

vi att ha med påståendet som lyder:  

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att belöna individen efter vad en 

liknande tjänst erhåller i belöning. 

 

Som vi skrev i teoriavsnittet så kan en organisation bland annat styras av normer och 

traditioner. Detta är något som har undersökts av Fischer (2008) som kom fram till att inom 

den offentliga sektorn belönar organisationer individer på samma grunder som tidigare. 

Därför får respondenterna ta ställning till följande påstående:  

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man belönar som 

organisationen alltid har gjort.  

 

Malmström och Danielsson (2009) har kommit fram till att det finns en stark förväntan mellan 

individens prestation och monetära belöningar. Detta i en organisation som karaktäriseras av 

en hög grad av kundintensitet. De uppmärksammade även att individer i samma situation inte 

förväntade sig icke-monetära belöningar i samma grad. Detta vill vi se om det kan ha en 

koppling till offentlig eller privat sektor, fast utan kundintensiteten. För att se om detta är 

något som de två sektorerna anser vara olika viktigt har vi formulerat följande påstående:  

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man belönar efter de 

förväntningar som de anställda har.  

 

 

 



23 

 

Gomez-Mejia och Wiseman (1997) tala för att det är viktigt att belöna efter hur en individ har 

presterat, vi vill undersöka om det kan finnas skillnader i hur viktigt organisationerna anser 

det vara att belöna efter hur en individ har presterat i jämförelse med hur en grupp individer 

har presterat. Vi har då formulerat följande påstående: 

 

När organisationen ska belöna grundas belöningen på hur en grupp individer har presterat. 

 

Bergqvist (1994) har undersökt hur belöningar och prestationer korrelerar med varandra inom 

fyra fall i den offentliga sektorn. Utifrån detta valde vi att ha med följande påstående:  

 

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få individer att prestera bättre. 

 

I en studie gjord av Gevert och Jacobsson (2008) har de kommit fram till att beteenden som 

leder till att organisationens mål uppfylls är de beteenden som ska belönas. För att se om detta 

anses vara ett viktigt syfte med belöningar även i våra undersökta organisationer får 

respondenterna ta ställning till följande påstående:  

 

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få effektiva beteenden att upprepas. 

 

Elhage och Kullberg (2009) har i sin undersökning kommit fram till att en stor del av 

belöningssystemets syfte i svenska organisationer är att rekrytera och få personal att stanna 

kvar i organisationen i och med detta har vi valt att undersöka ifall det även är så i de 

organisationer som vi har valt att undersöka. Vi har då formulerat följande påståenden: 

 

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att locka till sig nya tjänstemän. 

 

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få tjänstemän att stanna kvar i 

organisationen. 

 

Gatu (2006) talar för att vissa individer väljer en lägre löneökningstakt i utbyte mot en högre 

anställningstrygghet. I en studie gjord av Jurkiewicz et al (1998) visade det sig att det finns 

skillnader mellan privat och offentligt anställda gällande anställningstryggheten. Utifrån detta 

har vi formulerat följande påstående: 

 

De tjänstemän som söker sig till organisationen söker sig dit för anställningstryggheten. 

 

4.6 Bortfallsanalys 
De respondenter som inte svarat på enkäten kallas för bortfall enligt Jacobsen (2002), alla 

dessa bortfall har en inverkan på om det ska gå att generalisera sin undersökning eller inte. 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att analysera sitt bortfall om undersökaren vill kunna 

generalisera. Eftersom vi vill kunna generalisera vår undersökning är det viktigt att vi 

analyserar de bortfall vi har.  

 

Det första bortfallet är redan när vi går från organisationer som verkar i alla sektorer, till 

endast de organisationer som verkar inom de båda sektorerna. Detta kallas enligt Jacobsen 

(2002) för att gå från den teoretiska populationen (alla) till den faktiska populationen (de som 

vi kan uttala oss om). I vårt fall blir den faktiska populationen de organisationer som finns 

både i privata och offentliga sektorn. Vid det andra bortfallet ställer forskaren vissa krav på 

urvalet enligt Jacobsen (2002), vårt krav är att organisationerna måste finnas inom branscher 

som verkar i de båda sektorerna Vårt andra bortfall blir när vi begränsar urvalet av 
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organisationer till att de måste verka i branscher som finns inom både privat och offentlig 

sektor. Vi skickade ut enkäten till sammanlagt 387 stycken organisationer, varav 55 till 

organisationer i den privata sektorn och 332 till organisationer i den offentliga sektorn. Det 

tredje bortfallet görs när enkäten har skickats ut och respondenterna antingen inte fått vår 

enkät eller väljer att inte svara på den. Vi fick totalt in 201 svar av de 387 enkäterna som vi 

skickade ut, vilket ger en svarsfrekvens på 51,94%. Det sista bortfallet sker enligt Jacobsen 

(2002) när respondenten väljer att inte svara på alla frågor i enkäten. Av de 201 svar som vi 

fick in kan vi använda oss av 155 stycken vilket ger oss en svarsfrekvens på 40%, av de 55 

enkäterna som vi skickade till organisationer i den privata sektorn kan vi använda oss av 15 

svar vilket ger en svarsfrekvens på 27,27% och inom den offentliga sektorn kunde vi använda 

oss av 140 enkätsvar vilket ger en svarsfrekvens på 42,17%. Att vi inte kunde använda oss av 

alla svar vi fått in var för att respondenterna valt att inte fullfölja enkäten. Något som vi märkt 

är att flertalet respondenter har valt att avsluta enkäten efter de tre första frågorna. Nästa stora 

bortfall var efter fråga sex och ytterligare en fråga som varit utmärkande att respondenterna 

valt att avsluta enkäten efter var fråga 13. I vår undersökning har vi fått in fler fullständiga 

svar från respondenterna i den offentliga sektorn än från respondenterna i den privata sektorn. 

Vi hade för avsikt att även kunna jämföra mellan de olika branscherna men då vi inte fått in 

svar från alla branscherna är detta inte möjligt. 

 

Svarsfrekvensen var högre i den offentliga sektorn än vad den var i den privata, 42,17% 

respektive 27,27%. En anledning till varför vi fått en högre svarsfrekvens från den offentliga 

sektorn kan vara för att vi där hade fler respondenter att skicka ut till eftersom det finns fler 

organisationer i de branscher som vi valt att undersöka där. Vi hade hoppats på en högre 

svarsfrekvens från den privata sektorn. I och med att svarsfrekvensen var så låg från 

respondenterna i den privata sektorn blir det svårare att generalisera deras svar gällande 

belöningssystemets utformning.  

 

4.7 Kapitelsammanfattning 
Vi har valt att använda oss av en surveyundersökning i form av en enkät. I 

operationaliseringen argumenterar vi för valet av enkätfrågor. Enkätfrågorna har vi formulerat 

utifrån våra hypoteser. Urvalet av organisationer utgår från att organisationerna verkar inom 

en bransch som finns i både den privata och den offentliga sektorn. Kapitlet avslutats med en 

bortfallsanalys på enkäten, där vi fann att svarsfrekvensen var betydligt högre i den offentliga 

sektorn än i den privata. Detta gör det svårt för oss att kunna dra generella slutsatser. 
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Kapitel 5: Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras den empiriska data som har samlats in via enkäter. Först ges en 

överskådlig beskrivning över hur respondenterna för organisationerna i de båda sektorerna 

har svarat. Vidare i kapitlet analyseras datamaterialet för att sedan avslutas med en 

hypotesprövning. 

 

5.1 Beskrivning av datamaterialet 

Enkäten skickades ut till sammanlagt 387 stycken organisationer och av de fick vi totalt in 

155 stycken avslutade enkätsvar, vilket ger en svarsfrekvens på 40%. Av de 55 enkäter som 

skickades till organisationer inom den privata sektorn fick vi totalt in 15 avslutade enkätsvar 

och svarsfrekvensen blir 27,27%. 332 stycken enkäter skickades till organisationer inom den 

offentliga sektorn och av dessa fick vi in 140 avslutade enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 

42,17%. 

 

Vi har testat den data vi fått in och utifrån detta sett att den inte är normalfördelad, eftersom 

vår data inte är normalfördelad måste vi göra icke-parametriska tester enligt Körner och 

Wahlgren (2006). Av de enkäter som avslutades från respondenterna för organisationerna i 

den privata sektorn har vi som ovan nämnt få svar vilket gör det svårt för oss att dra generella 

slutsatser men även göra vissa tester. Vi har valt att sätta signifikans nivån till 5% men med 

ett visst överseende upptill 10%, de sist nämnda räknar vi som svagt signifikanta. 

 

För att få en överskådlig bild över hur respondenterna för organisationerna i de båda 

sektorerna har svarat har vi valt att sammanställa tabeller som visar på till vilken grad 

belöningarna förekommer i sektorerna. Tabellerna visar även på hur viktigt det är att ta 

hänsyn till belöningskriterierna och vad syftet med sektorernas belöningar är. För att se 

fullständig frekvenstabell över hur respondenterna har svarat finns detta i bilaga 3. 

 

I bilaga 5 och 6 finns Pearsons och Spearmans korrelationstest, där visas vilka belöningar som 

korrelerar med varandra och hur signifikanta dessa samband är för varje sektor. 
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5.1.1 Belöningar 

I tabell 5.1 har svarsalternativ 2 (i mycket liten utsträckning) och 3 (i liten utsträckning) 

slagits samman till att bli i liten utsträckning. Svarsalternativ 4 (i lika stor utsträckning som 

andra belöningar) fick ha kvar sitt gamla namn. De som blev ihop slagna till i stor 

utsträckning består utav svarsalternativ 5 (i stor utsträckning), 6 (i mycket stor utsträckning) 

och svarsalternativ 7 (uteslutande används detta). Tabellen nedan visar att tjänstebil inte 

förekommer till stor grad som belöning i någon av sektorerna men den förekommer i liten 

utsträckning i den privata sektorn som belöning. Bonus är en belöning som förekommer mest 

i den privata sektorn i olika utsträckningar och i den offentliga sektorn förekommer bonus 

knappt alls. En belöning som förekommer ofta i båda sektorerna är ökat ansvar, det 

förekommer hos 93,4% av organisationerna i den privata sektorn och hos 85,7% av 

organisationerna i den offentliga sektorn. Aktiviteter är också en vanligt förekommande 

belöning i båda sektorerna men det är mest i liten utsträckning som den förekommer. 

Medianen är 2 i den privata sektorn, vilket motsvarar i lika stor grad som andra och 1 i den 

offentliga sektorn, vilket innebär i liten grad. I den privata sektorn ser vi att förekomsten av 

belöningar, oberoende om de är monetära eller icke-monetära är fler än i den offentliga 

sektorn. De belöningar som förekommer i störst grad i den offentliga sektorn är de icke-

monetära belöningarna. Medianen är högre i den privata sektorn om den inte är samma i 

sektorerna. Att medianen är högre i den privata sektorn innebär att belöningarna förekommer i 

större utsträckning i de organisationerna. Detta tyder på att hypotes 1 kan förkastas och att 

hypotes 2 inte kan förkastas. I bilaga 4 finns medianvärden före vi har slagit samman de olika 

svarsalternativen. 

 
Tabell 5.1: I vilken utsträckning förekommer belöningarna i sektorerna. 

  

  I lika stor   Median efter  

I liten grad 
grad som 

andra I stor grad sammanslagning  

PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN  

Tjänstebil 40,0% 8,5% 6,7% 0,0% 6,7% 1,4% 1 1  

Uppskattning/Beröm 13,4% 12,2% 20,0% 18,6% 66,6% 63,5% 3 3  

Flextid 26,7% 15,0% 13,3% 11,4% 40,0% 31,4% 2 1  

Befordran 33,3% 40,0% 20,0% 14,3% 20,0% 5,0% 1 1  

Ökat ansvar 26,7% 29,3% 26,7% 34,3% 40,0% 22,1% 2 2  

Utbildning/Utveckling 33,4% 35,7% 6,7% 32,9% 53,4% 20,7% 3 2  

Bonus 33,3% 4,2% 20,0% 0,7% 26,7% 0,7% 1 1  

Löneökning 13,3% 20,0% 40,0% 20,7% 40,0% 47,9% 2 2  

Extra pensionsförmåner 33,3% 17,9% 13,3% 0,7% 13,4% 0,7% 1 1  

Aktiviteter 66,7% 70,7% 33,3% 15,7% 0,0% 0,0% 2 1  

Aktier/Optioner 13,4% 0,7% 6,7% 0,7% 6,7% 0,0% 1 1  

Extra semesterdagar 46,6% 11,4% 0,0% 2,1% 6,7% 1,4% 1 1  
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5.1.2 Belöningskriterium 

I tabell 5.2 och 5.3 har vi slagit ihop svarsalternativ 2 (stämmer i mycket liten grad) och 3 

(stämmer i liten grad). Svarsalternativ 4 (stämmer någorlunda) fick ha kvar sitt gamla namn. 

Stämmer i stor grad är en hopsättning av svarsalternativ 5 (stämmer i stor grad), 6 (stämmer i 

mycket stor grad) och 7 (stämmer helt och hållet). Hur individen har presterat är det som 

respondenterna i de båda sektorerna anser vara det viktigaste kriteriet när organisationen ska 

dela ut belöningar. Medianen för detta påstående var för den offentliga sektorn 3 (stämmer i 

stor grad) och i den offentliga sektorn 3 vilket innebär stämmer i stor grad. Ett annat 

belöningskriterium som ansågs vara viktigt för respondenterna i de båda sektorerna var den 

enskilde individens karaktär. Båda dessa kriterier (hur individen har presterat och den 

enskildes karaktär) är sådana kriterier där organisationerna tar hänsyn till individen och inte 

till saker som individen inte kan vara med och påverka. Organisationens ekonomi är ett 

kriterium som respondenterna för den privata sektorn svarat att de grundar sina belöningar på 

i stor grad. Detta är något som tyder på att hypotes 5 inte kan förkastas. I bilaga 4 finns 

medianvärden före vi har slagit samman de olika svarsalternativen. 

 
Tabell 5.2: Vad beror en utdelad belöning på. 

  Stämmer i  Stämmer Stämmer i Media efter  

  liten grad någorlunda stor grad sammanslagning  

  PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN  

Hur individen har presterat 13,3% 7,2% 6,7% 15,7% 73,3% 67,2% 3 3  

Utbud och efterfrågan 26,6% 33,6% 20,0% 19,3% 13,4% 11,4% 1 1  

Den enskildes karaktär 6,7% 17,9% 40,0% 17,9% 46,7% 49,3% 2 2  

Roll och position 13,3% 25,0% 26,7% 20,0% 13,4% 17,2% 2 1  

Organisationens ekonomi 6,7% 24,3% 13,3% 18,6% 53,4% 40,0% 3 2  
Vad liknande tjänst 
erhåller 20,0% 27,1% 40,0% 24,3% 20,0% 22,2% 2 1  

Tradition 40,0% 41,4% 6,7% 10,0% 0,0% 15,7% 1 1  

Anställdas förväntningar 46,7% 48,5% 13,3% 10,0% 0,0% 5,0% 1 1  

Grupp individ presterat 20,0% 34,3% 33,3% 21,4% 20,1% 19,3% 2 1  

 

5.1.3 Syftet med belöningar 

Respondenterna för organisationerna i den privata sektorn instämmer till större del med vad 

syftena med belöningarna är. Alla (100%) respondenter för organisationer i den privata 

sektorn anser i någon grad att ett viktigt syfte med belöningar är att få effektiva beteenden att 

upprepas. Det är fler respondenter för den offentliga sektorn som anser att tjänstemännen 

söker sig dit för anställningstryggheten än vad det är i den privata sektorn. I bilaga 4 finns 

medianvärden före vi har slagit samman de olika svarsalternativen. 

 
Tabell 5.3: Syftet med sektorernas belöningar. 
      I lika stor     Media efter 

   I liten grad 
grad som 

andra I stor grad sammanslagning 

  PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN PRIV OFFEN 

Få individer att prestera bättre 67,0% 12,9% 13,3% 22,1% 73,3% 57,8% 3 3 

Få effektiva beteenden att upprepas 6,7% 8,6% 6,7% 20,7% 86,7% 63,6% 3 3 

Locka till sig nya tjänstemän 20,0% 32,1% 26,7% 22,1% 46,7% 31,4% 2 2 

Få tjänstemän att stanna kvar 6,7% 22,2% 13,3% 18,6% 73,3% 53,6% 3 3 

Anställningstryggheten 20,0% 35,8% 20,0% 25,7% 20,1% 25,7% 1 2 
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5.2 Faktoranalys och Mann-Whitney test av belöningar 
Vi valde också att göra en faktoranalys för att se om olika typer av belöningar tenderar att 

hänga ihop, exempelvis om en sektor använder sig av en monetär belöning är det då vanligt 

förekommande att den även använder sig av andra monetära belöningar. Vi fick ner 

belöningarna från tolv stycken till fyra stycken grupper av belöningar som tenderade att hänga 

ihop. I faktoranalysen som finns som bilaga 7, framgick vilka belöningar som tenderar att 

hänga ihop. Belöningarna kunde delas in i fyra olika grupper. Vi kunde se att två av 

grupperna endast bestod av monetära belöningar, i en tenderade extra semesterdagar och extra 

pensionsförmåner att hänga ihop. Denna grupp valde vi att kalla för monetär 1. Den andra 

gruppen av monetära belöningar som tenderade att hänga ihop var tjänstebil, bonus och 

aktier/optioner och denna fick namnet monetär 2. Den tredje gruppen belöningar som tenderar 

att hänga ihop var icke-monetära belöningarna; ansvar, befordran, flextid och utbildning. Den 

fjärde gruppen bestod av en kombination, av en monetär belöning och två icke-monetära 

belöningar. Kombinationen består av belöningarna uppskattning/beröm, löneökning och 

aktiviteter. På de grupper av belöningar som vi fick fram i faktoranalysen gjorde vi ett Mann-

Whitney test för att se vilken sektor som rankade vilken grupp av belöning högst. Tabell över 

Mann-Whitney testet finns också som bilaga 7. 

 

5.3 Mann-Whitney på belöningskriterier 
När ett Mann-Whitney test görs syns det om en grupp rankar en eller flera variabler högre än 

den andra gruppen, det behöver inte vara jämn fördelning av observationer mellan grupperna, 

i vårt fall behöver inte observationerna vara lika många i varje sektor enligt Norusis (1998). I 

Mann-Whitney testet fick vi fram att det inte är någon större skillnad i hur viktigt 

respondenterna för de olika sektorerna anser det vara att belöna de anställda utifrån hur den 

enskilde individen har presterat, hur utbudet och efterfrågan av tjänstemän är på marknaden, 

hur den enskildes karaktär är exempelvis den kunskap och förmåga som den anställde besitter. 

Det var inte heller någon skillnad mellan de två sektorerna gällande att belöna utifrån vad en 

liknande tjänst erhåller i belöning eller i att belöna efter vad en grupp individer har presterat. 

Ett sjätte belöningskriterium som inte skiljde sig markant åt mellan sektorerna var att 

organisationerna belönar utifrån vad de anställda förväntar sig att få i belöning. Värdena i 

tabellen 5.4 tyder på att privata sektorn belönar mer efter de anställdas förväntningar, denna 

skillnad är inte stor och inte heller statistiskt säkerställd men den finns där. Detta tyder på att 

hypotes 3 förkastas. 

 

Vi kan däremot se en skillnad i hur viktigt respondenterna för sektorerna anser det vara när de 

ska belöna utifrån den enskilde individens roll och position i organisationen. Respondenterna 

för den privata sektorn var de som ansåg det vara viktigare. Detta visar på att hypotes 6 

kommer att förkastas. Ett annat belöningskriterium som skiljer sig åt i regiformerna är hur 

viktigt det är att ta hänsyn till hur det går ekonomiskt för organisationen när en belöning ska 

delas ut. Här fann vi en väldigt stark signifikant skillnad mellan de båda sektorerna (0,005). 

Detta tyder på att hypotes 5 inte kommer att förkastas. Det tredje belöningskriteriet där det 

finns en skillnad i hur respondenterna för organisationerna i respektive sektor värderar hur 

viktigt det är att ta hänsyn till organisationens traditioner när en belöning ska delas ut. Denna 

signifikans (0,082) var inte lika stark som de andra signifikanserna, därav att det bara finns en 

antyd till att skillnaden är statistiskt säkerställd. Detta är något som vi antar i hypotes 4.  
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Tabell 5.4: Rangordning, belöningskriterium. 
Rangordning 

  
Sektor 

Medel 
rankning Signifikans 

Z-
Värde 

Hur individen har presterat Privat 79,70 
0,874 -0,159 

Offentlig 77,82 

Utbud och efterfrågan av 
tjänstemän på marknaden 

Privat 79,57 
0,883 -0,147 

Offentlig 77,83 

Den enskildes karaktär Privat 88,93 
0,315 -1,006 

Offentlig 76,83 

Tjänstemannens roll och 
position i organisationen 

Privat 102,53 
0,021 -2,300 

Offentlig 75,37 

Organisationens ekonomi Privat 108,77 
0,005 -2,827 

Offentlig 74,70 

Vad liknande tjänst erhåller Privat 85,10 
0,510 -0,658 

Offentlig 77,24 

Organisationens tradition Privat 59,47 
0,082 -1,74 

Offentlig 79,99 

De anställdas förväntningar Privat 81,77 
0,722 -0,356 

Offentlig 77,60 

Hur en grupp individer har 
presterat 

Privat 86,03 
0,457 -0,745 

Offentlig 77,14 

 

Vi har även valt att göra ett Mann-Whitney test mellan våra variabler monetära belöningar 

(tjänstebil, bonus, löneökning, extra pensionsförmåner, aktier/optioner och extra 

semesterdagar) och icke-monetära belöningar (uppskattning/beröm, flextid, befordran, ökat 

ansvar, utbildning/utveckling och aktiviteter) för att se hur belöningarna rankas i hur vanligt 

förekommande de är i de två sektorerna. I tabellen nedan kan vi se att de monetära 

belöningarna förkommer oftare i den privata sektorn än vad de gör i den offentliga sektorn. 

Även de icke-monetära belöningarna förekommer oftare i den privata sektorn än i den 

offentliga sektorn. Att de monetära belöningarna förekommer oftare i den privata sektorn än i 

den offentliga sektorn är statistiskt säkerställt genom en signifikant på 0,000. Att de icke-

monetära belöningarna förekommer oftare i den privata sektorn än i den offentliga är också 

statistiskt säkerställt men inte lika starkt (0,045). Detta tyder på att hypotes 1 kommer att 

förkastas och att hypotes 2 inte kommer att förkastas. 

 
Tabell 5.5: Rangordning, belöningar. 

 Rangordning 

  Sektor 
Medel 

rankning Signifikans Z-Värde 

Monetära 
belöningar 

Privat 120,27 
0,000 -3,866 

Offentlig 73,47 

Icke-monetära 
belöningar 

Privat 100,03 
0,045 -2,004 

Offentlig 75,64 
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5.4 Analys av hypoteser 
Vi har valt att testa varje hypotes genom Mann-Whitney test, där vi ser på skillnader mellan 

den privata och den offentliga sektorn. 

 

5.4.1 Hypotes1, Icke-monetära belöningar 

 H 1: Icke-monetära belöningar förekommer mer i den offentliga sektorn än i den privata 

sektorn. 

 
Tabell 5.6: Icke-monetära belöningar. 

Icke-monetära belöningar 

Sektor Medel rankning 

Privat 100,03   
Offentlig 75,64   

Signifikans 0,045   
Z-Värde -2,004   
 

Vi har testat detta genom ett Mann-Whitney test och detta test visade på att de icke-monetära 

belöningarna inte förekommer mer i den offentliga sektorn än i den privata och detta var 

statistiskt säkerställt till 0,045. Vi förkastar därför denna hypotes. 

 

5.4.2 Hypotes 2, Monetära belöningar 

 H 2: Monetära belöningar förekommer mer i den privata sektorn än i den offentliga 

sektorn. 

 
Tabell 5.7: Monetära belöningar. 

Monetära belöningar 

Sektor Medel rankning 
Privat 120,27   
Offentlig 73,47   
Signifikans 0,000   
Z-Värde -3,866   
 

Vi gjorde ett Mann-Whitney test och i detta test visade det sig att monetära belöningar 

förekommer mer i den privata sektorn än i den offentliga sektorn och detta var statistiskt 

säkerställt, därför förkastas inte denna hypotes. 
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5.4.3 Hypotes 3, Förväntningar 

 H 3: I privat sektor belönas de anställda mer efter sina förväntningar än de anställda inom 

den offentliga sektorn. 

 
Tabell 5.8: Förväntningar. 

Förväntning 

Sektor Medel rankning 
Privat 81,77   
Offentlig 77,60   
Signifikans 0,722   
Z-Värde -0,356   
 

I Mann-Whitney testet fick vi fram att organisationerna i den privata sektorn rankar det högre 

att belöna efter de anställdas förväntningar än vad organisationerna i den offentliga sektorn 

gör. Trots att respondenterna för organisationerna i den privata sektorn rankar det högre så är 

det inte statistiskt säkerställt och därför förkastar vi hypotesen. 

 

5.4.4 Hypotes 4, Tradition 

 H 4: Anställda i den offentliga sektorn belönas mer utifrån kultur och tradition än 

anställda i den privata sektorn. 

 
Tabell 5.9: Tradition. 

Tradition 

Sektor Medel rankning 
Privat 59,47   
Offentlig 79,99   
Signifikans 0,082   
Z-Värde -1,740   
 

Mann-Whitney testet visar att den offentliga sektorn belönar mer efter organisationens 

traditioner än den privata sektorn. Skillnaden är dock svagt signifikant men vi har valt att inte 

förkasta hypotesen. 
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5.4.5 Hypotes 5, Organisationens ekonomi 

 H 5: Anställda i den privata sektorn belönas mer efter organisationens ekonomiska 

situation än anställda i den offentliga sektorn. 

 
Tabell 5.10: Organisationens ekonomi. 

Organisationens ekonomi 

Sektor Medel rankning 
Privat 108,77   
Offentlig 74,70   
Signifikans 0,005   
Z-Värde -2,827   
 

Mann-Whitney testet visade att de anställda i den privata sektorn blir mer belönade efter hur 

organisationens ekonomiska situation ser ut än anställda i den offentliga sektorn. Detta 

resultat är statistiskt säkerställt till 0,5 % och därför förkastas inte denna hypotes. 

 

 

5.4.6 Hypotes 6, Roll och position 

 H 6: I den offentliga sektorn belönas de anställda mer efter individens roll och position i 

organisationen än i den privata sektorn. 

 
Tabell 5.11: Roll och position. 

Roll och position 

Sektor Medel rankning 
Privat 102,53   
Offentlig 75,37   
Signifikans 0,021   
Z-Värde -2,300   
 

I det Mann-Whitney test vi gjorde såg vi att anställda i den privata sektorn belönas mer än 

anställda i den offentliga sektorn efter individens roll och position i organisationen. Detta är 

statistiskt säkerställt och därför förkastar vi hypotesen. 

 

5.5 Sammanfattning av hypotesprövning 

Hypotes 1, Icke-monetära belöningar Förkastas 

Hypotes 2, Monetära belöningar Förkastas inte 

Hypotes 3, Förväntningar Förkastas 

Hypotes 4, Tradition Förkastas inte 

Hypotes 5, Organisationens ekonomi Förkastas inte 

Hypotes 6, Roll och position  Förkastas 
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Kapitel 6: Slutsatser 
I detta kapitel binder vi samman teori och analys, vi drar även egna slutsatser och reflekterar 

över de slutsatser vi dragit. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka finna skillnader i belöningssystemet i 

de två regiformerna; privat och offentlig sektor. Vår frågeställning lyder: Har regiformen 

någon betydelse för belöningssystemet? Vi har undersökt detta genom att testa våra hypoteser 

genom data vi samlat in via enkäter. Hypoteserna har vi skapat utifrån vår bild.  

 

6.1 Slutsatser och reflektioner 
Normer och traditioner är något som vi i vårt teoriavsnitt talar för finns i alla organisationer, 

men de behöver däremot inte stämma överens med organisationens mål eftersom individer 

och organisationer kan ta till sig normer och traditioner både medvetet och omedvetet. Teorin 

visar på att organisationer i den offentliga sektorn i större utsträckning belönar sina anställda 

efter organisationens traditioner. Vi fann även i vår undersökning att organisationerna i den 

offentliga sektorn belönar sina anställda mer efter traditioner än vad de gör i den privata 

sektorn. Individer i den privata sektorn förväntar sig i större utsträckning enligt Fottler (1981) 

att bli belönade efter utförda prestationer än vad de anställda i den offentliga sektorn gör. När 

vi gjort vår undersökning har vi sett en indikation på att den privata sektorn belönar mer efter 

vad de anställda förväntar sig än vad organisationerna i den offentliga sektorn gör. Att 

organisationer i den offentliga sektorn i större utsträckning belönar efter organisationens 

traditioner skulle kunna bero på att organisationerna där fortlöper som de alltid gjort. 

Traditionerna finns kvar sen gammalt och dessa hänger kvar från generation till generation. 

De som nyanställs när andra anställda går i pension eller slutar i den offentliga sektorn tar till 

sig de traditioner som organisationen redan skapat. Privata organisationer förändras efter hur 

marknaden ser ut för att klara av konkurrensen. Det är inte heller säkert att privata 

organisationer funnits lika länge och då kanske inte etablerat lika starka belöningstraditioner 

utan belönar istället efter vad de anställda förväntar sig. Eftersom belöningstraditionerna inte 

är lika starka i den privata sektorn kommer sättet de belönar de anställda på förändras i takt 

med att nya individer anställs. Eftersom de privata organisationerna belönar i större 

utsträckning efter de anställdas förväntningar kan det bli svårt att bygga upp starka 

belöningstraditioner i privata organisationer.  

 

Att de privata organisationerna till största del använder sig av monetära belöningar är något 

som nämnts i teorin, de anställda i den privata sektorn uppskattar enligt teorin även dessa 

belöningar mer än de icke-monetära belöningarna. Det resultat vi fått fram i undersökningen 

visar sig stämma överens med teorin, organisationer i den privata sektorn belönar i större 

utsträckning sina anställda med monetära belöningar än icke-monetära belöningar. Vår teori 

talade även för att de icke-monetära belöningarna skulle finnas i större utsträckning än de 

monetära belöningarna i den offentliga sektorn. Det visar sig i undersökningen att vi även här 

fick fram samma resultat som teorin beskriver, men det var ingen större skillnad mellan om de 

använder sig av monetära eller icke-monetära belöningar i den offentliga sektorn. Att det 

finns skillnader i hur de två sektorerna belönar med monetära eller icke-monetära belöningar 

skulle kunna bero på att den offentliga sektorn finansieras av skattemedel. Om de offentliga 

organisationerna skulle dela ut monetära belöningar till de anställda i organisationen kan detta 

resultera i missnöjda medborgare och detta stämmer inte överens med vad de anställda i den 

offentliga sektorn arbetar för.  
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Undersökningen visade att de icke-monetära belöningarna fanns i större utsträckning än de 

monetära belöningarna i den offentliga sektorn, men de icke-monetära belöningarna 

förekommer ändå i större utsträckning i den privata sektorn än i den offentliga. Det 

förkommer dock mer monetära belöningar än icke-monetära belöningar i den privata sektorn. 

Merchant och Van der Steede (2007) talar för att en kombination av monetära och icke-

monetära belöningar är det som organisationer ofta använder sig av vilket även visar sig i vår 

undersökning.  

 

Olika belöningar visade sig i undersökningen tendera att hänga ihop, några av dessa 

belöningar var: tjänstebil, bonus och aktier/optioner. Denna grupp av belöningar förekommer 

i större utsträckning i den privata sektorn än i den offentliga sektorn som belöning till 

tjänstemännen, vilket skulle kunna förklaras med att alla är monetära belöningar vilka 

förekommer i störst utsträckning i den privata sektorn. Att denna grupp av belöningar tenderar 

att hänga ihop i vår undersökning kan bero på att vi har undersökt tjänstemännens belöningar i 

organisationen. Hade vi istället undersökt arbetarnas belöningar hade antagligen inte dessa 

belöningar förekommit i lika stor utsträckning eftersom dessa belöningar förekommer mer 

bland högre positioner i organisationerna. 

 

Andra belöningar som tenderade att hänga ihop var: utbildning, befordran, ökat ansvar och 

flextid, vilka alla är icke-monetära belöningar. En förklaring till att dessa belöningar tenderar 

att hänga ihop kan finnas i att om en anställd får gå en utbildning, kommer ny kunskap in i 

organisationen, i och med detta kan den anställde bli befordrad inom organisationen och med 

en befordran kommer ofta ett ökat ansvar. Flextid är något som är vanligt förekommande 

bland tjänstemän i organisationer vare sig det anses vara en belöning eller inte. Hirsh (2008) 

talar i sin artikel för att dessa belöningar sänder ut en känsla av att organisationen bryr sig om 

sin personal. Nyligen har det varit och är till viss del fortfarande en svår ekonomisk tid för 

organisationer och det kan vara därför dessa belöningar tenderar att hänga ihop då de ger en 

känsla av att organisationerna fortfarande belönar och bryr sig om sina anställda. Trots att det 

inte blir någon större ekonomisk belastning för organisationen med dessa belöningar tjänar 

organisationen indirekt på att belöningarna delas ut eftersom ny kunskap tillförs till 

organisationen. Av de två sektorerna är det främst den privata sektorn som tenderar att dela ut 

dessa belöningar till de anställda.  

 

Något som vår undersökning även visar på är att både den offentliga och den privata sektorn 

använder sig i stor utsträckning av belöningen uppskattning/beröm. Att denna belöning 

används i stor utsträckning i de båda sektorerna kan förklaras genom att det inte blir en 

ekonomisk belastning för organisationen när denna belöning delas ut, vilket innebär att 

organisationen inte behöver tänka på ekonomin. Uppskattning/beröm är en belöning som 

förekommer i båda sektorerna i stor utsträckning, så här fann vi ingen skillnad mellan 

sektorerna. Det kan tänkas att detta är en belöning som ger en positiv effekt och uppskattas av 

de anställda. Om en individ har tillfört något bra till organisationen som ger positiva effekter 

kan den anställde bli mer motiverad i sitt arbete och tillföra organisationen mer nytta, vilket 

gynnar organisationen i slutändan. Att vi i vår undersökning fått fram att denna belöning 

förekommer i stor utsträckning i de båda sektorerna kan bero på att det har varit en svår 

ekonomisk tid i Sverige och uppskattning/beröm är en bra belöning att ge ut vid sådana 

tillfällen eftersom det inte blir någon ekonomisk belastning för organisationen. Detta är även 

något som Hirsh (2008) talar för är en bra belöning vid svåra ekonomiska tillfällen. 

 

Teorin talar för att privata organisationer tar mer hänsyn till hur organisationens ekonomiska 

situation ser ut än vad organisationer i den offentliga sektorn gör när en belöning ska delas ut, 
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detta har även vi kommit fram till i vår undersökning. Det visar sig alltså att respondenterna 

för de privata organisationerna rankar detta som ett viktigare belöningskriterium än vad 

respondenterna för de offentliga organisationerna gör. Organisationer i den privata sektorn har 

som främsta mål att vara vinstmaximerande vilket skiljer sig från vad offentliga 

organisationers främsta mål är. Detta kan vara en orsak till varför organisationer i den privata 

sektorn ser mer till hur organisationens ekonomiska situation ser ut än vad de offentliga 

organisationerna gör när en belöning ska delas ut.  

 

Samuelsson och Olve (2008) talar för att viktiga syften med belöningar är att få individer i 

organisationen att prestera bättre och att få effektiva beteenden att upprepas. Undersökningen 

vi gjorde visade att de främsta syftena respondenterna för båda sektorerna ansåg vara med 

belöningar var att få anställda i organisationen att prestera bättre och få effektiva beteenden 

att upprepas, vår undersökning stämde alltså överens med teorin. Vi fann heller ingen större 

skillnad i vad respondenterna för de båda sektorerna ansåg vara det viktigaste syftena med 

belöningar. Att organisationernas främsta syften med belöningar är att få individer att prestera 

bättre är något som både organisationen och individen vinner på i slutändan eftersom när 

individer vet att ett beteende är godkänt och uppskattas av organisationen kan beteendet mer 

naturligt komma att upprepas. 

 

Den enskildes roll och position i organisationen är något som Gomez-Mejia och Wiseman 

(1997) talar för har betydelse när organisationer ska dela ut belöningar. Desto högre upp 

individer befinner sig i hierarkin i desto större utsträckning belönas de. Teorin talar även för 

att offentliga organisationer oftare är mer hierarkiskt uppbygga och därmed belönas den 

anställde i den offentliga sektorn oftare efter den enskildes roll och position. När vi 

undersökte detta fick vi svar som talade emot vår teori, det visade sig att det i större 

utsträckning var de privata organisationerna som belönade efter den enskildes roll och 

position. Detta tror vi kan bero på att tjänstemännen inom den privata sektorn behöver belönas 

för att vilja stanna kvar i organisationen samtidigt som tjänstemännen inom den offentliga 

sektorn ser det mer som sin tjänst till samhället att arbeta inom den offentliga sektorn och 

serva medborgarna. 

 

Att det i den offentliga sektorn är både mindre monetära och icke-monetära belöningar kan 

tänkas kompenseras av att respondenterna för de offentliga organisationerna anser i högre 

grad att de anställda söker sig dit för anställningstryggheten och prioriterar detta. Att anställda 

i den offentliga sektorn känner en högre anställningstrygghet har Jurkiewicz et al (1998) 

kommit fram till i sin undersökning. En tanke om varför de båda belöningsformerna 

förekommer i lägre utsträckning i den offentliga sektorn kan tänkas förklaras i att de värderar 

anställningstryggheten högre än de belöningar som kan tänkas erbjudas i den privata sektorn. 

 

De två regiformerna; privat och offentlig sektor har olika målsättningar med sina 

organisationer och måste därför motivera sina anställda att arbeta mot olika mål. Generellt sätt 

förekommer belöningar oavsett form i större utsträckning i organisationer i den privata 

sektorn. Att belöningar förekommer i mindre utsträckning i den offentliga sektorn kan tänkas 

vara för att om de anställda där skulle erhålla många belöningar speciellt monetära belöningar 

skulle medborgarna bli upprörda eftersom det bland annat är deras skattepengar som delas ut. 

Det kan även vara för att de värderar det som en belöning i sig att arbeta för samhället och 

dess medborgare. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
När vi nu undersökt belöningssystem för tjänstemän i privat och offentlig sektor skulle det 

vara intressant att som vidare forskning undersöka om regiformen har någon betydelse för 

arbetarnas belöningssystem i de två sektorerna. 

 

Något annat vi funnit vara intressant att undersöka hade varit att se om det kan skilja sig åt i 

hur organisationer inom samma sektor belönar antingen arbetarna eller tjänstemännen i 

organisationerna. Ytterligare förslag till vidare forskning som vi funnit intressant under vår 

undersökning är att gå djupare in på vilka belöningskriterier som sektorerna använder sig av 

när en belöning ska delas ut. 

 

En annan tanke som väckts hos oss är om organisationer i den privata sektorn medvetet väljer 

att belöna annorlunda när det går ekonomiskt sämre, har de någon strategi för hur de skall 

belöna i ekonomiska kristider för att få organisationen att ändå prestera. 

 

6.3 Kapitelsammanfattning 
Det slutsatser vi dragit av vår undersökning är att de anställda i den privata sektorn belönas 

mer med både icke-monetära belöningar och monetära belöningar. Respondenterna för 

organisationerna i den privata sektorn anser det vara viktigare att belöna utifrån hur det går 

ekonomiskt för organisationen när en belöning ska delas ut. Respondenterna för 

organisationerna i den offentliga sektorn anser det vara viktigare att belöna efter 

organisationens traditioner.  
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Bilaga 1 – Brev till respondenterna 

 

 

Hej, 

 

Idag diskuteras det mycket kring belöningar som delas ut i organisationer. Vi tänker oss att 

anställda inom den privata och offentliga sektorn kan ha både ett behov av att få men även 

förväntar sig att få olika typer av belöningar. Detta har gjort oss intresserade av att se om 

belöningssystemen är utformade olika för tjänstemän som arbetar inom den privata respektive 

den offentliga sektorn. 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som undersöker skillnader i belöningssystem 

mellan offentliga och privata organisationer i vår kandidatuppsats i företagsekonomi. Vår 

handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

 

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och svaren vi får in från enkäten kommer att behandlas 

anonymt i undersökningen.  

 

När ni besvarar enkäten är det endast tjänstemännen och deras belöningar som ni ska ta 

hänsyn till. 

 

Vill ni ta del av resultatet gällande skillnader i belöningssystemets utformning i de två 

regiformerna skickar vi gärna det som vi kommer fram till. I slutet av enkäten finns möjlighet 

att fylla i er e-mailadress så att vi kan skicka resultatet till er. 

 

Har ni några frågor kontakta oss på e-mailadress (e-mailadress) eller kontakta oss på 

telefonnummer (telefonnummer). 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Malin Antonsson och Malin Borup 
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Bilaga 2 - Påminnelsebrev 
 

 

Hej igen! 

 

För ungefär en vecka sedan fick ni en enkät om belöningssystem i offentliga och privata 

organisationer. Har ni redan fyllt i enkäten så ber vi er bortse från detta mail. 

 

Vi tänker oss att anställda inom den privata och offentliga sektorn kan ha både ett behov av att 

få men även förväntar sig att få olika typer av belöningar. Detta har gjort oss intresserade av 

att se om belöningssystemen är utformade olika för tjänstemän som arbetar inom den privata 

respektive den offentliga sektorn. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja svara på denna. Det tar cirka 10 minuter 

att fylla i enkäten och vi skulle vilja ha era svar så snart som möjligt men senast den 3 maj 

2010. 

 

Svaren kommer att behandlas anonymt i undersökningen. 

 

Vill ni ta del av resultatet gällande skillnader i belöningssystemets utformning i de två 

regiformerna skickar vi gärna det som vi kommer fram till. I slutet av enkäten finns möjlighet 

att fylla i er e-mailadress så att vi kan skicka resultatet till er. 

 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

 

Har ni några frågor kontakta oss på e-mailadress (e-mailadress) eller kontakta oss på 

telefonnummer (telefonnummer). 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Malin Antonsson och Malin Borup 

 

 

mailto:malant07@student.hh.se
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Bilaga 3 – Tabell över fullständig svarsfrekvens 
 

Belöningar 
 

Svarsalternativ: 

1= Inte alls 

2= I mycket liten utsträckning 

3= I liten utsträckning 

4= I lika stor utsträckning som andra belöningar 

5= I stor utsträckning 

6= I mycket stor utsträckning 

7= Uteslutande det som används 

 

Förekommer det att tjänstebil är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 46,7% 6,7% 33,3% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%  

Offentlig 90,0% 7,1% 1,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7%  

         

Förekommer det att uppskattning/beröm är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 0,0% 6,7% 6,7% 20,0% 33,3% 33,3% 0,0%  

Offentlig 5,7% 2,9% 9,3% 18,6% 40,7% 16,4% 6,4%  

         

Förekommer det att flextid är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 20,0% 0,0% 26,7% 13,3% 20,0% 20,0% 0,0%  

Offentlig 42,1% 4,3% 10,7% 11,4% 20,0% 6,4% 5,0%  

         

Förekommer det att tjänstemännen blir befordrade som belöning? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 26,7% 20,0% 13,3% 20,0% 13,3% 6,7% 0,0%  

Offentlig 40,7% 16,4% 23,6% 14,3% 5,0% 0,0% 0,0%  

         

Förekommer det att ökat ansvar är belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 6,7% 20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 0,0%  

Offentlig 14,3% 14,3% 15,0% 34,3% 17,1% 5,0% 0,0%  

         

Förekommer det att utbildning/utveckling är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 6,7% 26,7% 6,7% 46,7% 6,7% 0,0%  

Offentlig 10,7% 13,6% 22,1% 32,9% 17,1% 3,6% 0,0%  

         

Förekommer det att bonus är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 20,0% 13,3% 20,0% 20,0% 13,3% 6,7% 6,7%  

Offentlig 94,3% 2,1% 2,1% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0%  
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Förekommer löneökning som en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 13,3% 40,0% 26,7% 13,3% 0,0%  

Offentlig 11,4% 9,3% 10,7% 20,7% 26,4% 17,9% 3,6%  

         

Förekommer det att extra pensionsförmåner är en belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 40,0% 13,3% 20,0% 13,3% 6,7% 6,7% 0,0%  

Offentlig 80,7% 7,9% 10,0% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0%  

         

Förekommer det andra aktiviteter (personalfest, konferenser, utflykter o dylikt)  

som belöning i organisationen?      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%  

Offentlig 13,6% 43,6% 27,1% 15,7% 0,0% 0,0% 0,0%  

         

Förekommer aktier/optioner som belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 73,3% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%  

Offentlig 98,6% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%  

         

Förekommer extra semesterdagar som belöning i organisationen? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 46,7% 33,3% 13,3% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0%  

Offentlig 85,0% 6,4% 5,0% 2,1% 0,0% 1,4% 0,0%  

 

 

 

Belöningskriterium 
 

Svarsalternativ: 

1= Stämmer inte alls 

2= Stämmer i mycket liten grad 

3= Stämmer i liten grad 

4= Stämmer någorlunda 

5= Stämmer i stor grad 

6= Stämmer i mycket stor grad 

7= Stämmer helt och hållet 

 

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att se på hur individen 

 har presterat.        

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 33,3% 26,7%  

Offentlig 10,0% 5,0% 2,1% 15,7% 17,9% 15,0% 34,3%  
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Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att se hur utbudet/efterfrågan 

 av tjänstemän är på arbetsmarknaden.      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 40,0% 13,3% 13,3% 20,0% 0,0% 6,7% 6,7%  

Offentlig 35,7% 25,0% 8,6% 19,3% 7,1% 2,9% 1,4%  

         

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man ser på den enskildes 

 karaktär såsom kunskap och förmågor.      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 6,7% 40,0% 0,0% 26,7% 20,0%  

Offentlig 15,0% 9,3% 8,6% 17,9% 15,7% 18,6% 15,0%  

         

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man ser på den enskildes 

 roll eller position i organisationen.      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 20,0% 0,0% 13,3% 26,7% 26,7% 6,7% 6,7%  

Offentlig 37,9% 17,1% 7,9% 20,0% 10,7% 3,6% 2,9%  

         

Det är viktigt att ta hänsyn till hur det går ekonomiskt för organisationen när belöningar 

 ska delas ut.        

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 6,7% 0,0% 13,3% 20,0% 6,7% 46,7%  

Offentlig 17,1% 10,7% 13,6% 18,6% 17,9% 10,0% 12,1%  

         

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att belöna individen efter 

 vad en liknande tjänst erhåller i belöning.     

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0%  

Offentlig 26,4% 17,1% 10,0% 24,3% 8,6% 10,0% 3,6%  

         

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man belönar som 

 organisationen alltid har gjort.      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 53,3% 20,0% 20,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%  

Offentlig 32,9% 27,1% 14,3% 10,0% 7,1% 4,3% 4,3%  

         

Det är viktigt när organisationen ska dela ut sina belöningar att man belönar efter de 

 förväntningar som de anställda har.      

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 33,3% 26,7% 20,0% 13,3% 6,7% 0,0% 0,0%  

Offentlig 36,4% 27,1% 21,4% 10,0% 2,9% 1,4% 0,7%  
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När organisationen ska belöna grundas belöningen på hur en grupp individer har presterat. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 26,7% 0,0% 20,0% 33,3% 6,7% 6,7% 6,7%  

Offentlig 25,0% 20,0% 14,3% 21,4% 11,4% 5,0% 2,9%  

Syften med belöningar 
 

Svarsalternativ: 

1= Stämmer inte alls 

2= Stämmer i mycket liten grad 

3= Stämmer i liten grad 

4= Stämmer någorlunda 

5= Stämmer i stor grad 

6= Stämmer i mycket stor grad 

7= Stämmer helt och hållet 

 

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få individer att prestera bättre. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 40,0%  

Offentlig 7,1% 2,9% 10,0% 22,1% 14,3% 21,4% 22,1%  

         

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få effektiva beteenden att upprepas. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 0,0% 40,0% 46,7%  

Offentlig 7,1% 2,9% 5,7% 20,7% 16,4% 26,5% 20,7%  

         

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att locka till sig nya tjänstemän. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 20,0% 26,7% 6,7% 20,0% 20,0%  

Offentlig 14,3% 15,0% 17,1% 22,1% 13,6% 12,1% 5,7%  

         

Ett viktigt syfte med organisationens belöningar är att få tjänstemän att stanna kvar 

i organisationen.        

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 6,7% 0,0% 6,7% 13,3% 33,3% 33,3% 6,7%  

Offentlig 5,7% 7,9% 14,3% 18,6% 20,7% 18,6% 14,3%  

         

De tjänstemän som söker sig till organisationen söker sig dit för anställningstryggheten. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Privat 40,0% 6,7% 13,3% 20,0% 6,7% 6,7% 6,7%  

Offentlig 12,9% 17,9% 17,9% 25,7% 13,6% 11,4% 0,7%  
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Bilaga 4 – Medianvärden innan sammanslagning 

 

Medianvärde på belöningarna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svarsalternativ: 

1= Inte alls 

2= I mycket liten utsträckning 

3= I liten utsträckning 

4= I lika stor utsträckning som andra belöningar 

5= I stor utsträckning 

6= I mycket stor utsträckning 

7= Uteslutande det som används 

 

 

 

Medianvärde på kriterium: Medianvärde på syften: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svarsalternativ: 

1= Stämmer inte alls 

2= Stämmer i mycket liten grad 

3= Stämmer i liten grad 

4= Stämmer någorlunda 

5= Stämmer i stor grad 

6= Stämmer i mycket stor grad 

7= Stämmer helt och hållet 

 

  

Median 

PRIV OFFEN 

Tjänstebil 2 1 

Uppskattning/Beröm 5 5 

Flextid 4 3 

Befordran 3 2 

Ökat ansvar 4 4 

Utbildning/Utveckling 5 4 

Bonus 3 1 

Löneökning 4 4 

Extra pensionsförmåner 2 1 

Aktiviteter 3 2 

Aktier/Optioner 1 1 

Extra semesterdagar 2 1 

  Median 

  PRIV OFFEN 

Få individer att prestera bättre 6 5 

Få effektiva beteenden att upprepas 6 5 

Locka till sig nya tjänstemän 4 4 

Få tjänstemän att stanna kvar 5 5 

Anställningstryggheten 3 4 

  Median 

  PRIV OFFEN 

Hur individen har presterat 6 5 

Utbud och efterfrågan 2 2 

Den enskildes karaktär 4 4 

Roll och position 4 2 

Organisationens ekonomi 6 4 

Vad liknande tjänst 
erhåller 4 3 

Tradition 1 2 

Anställdas förväntningar 2 2 

Grupp individ presterat 4 3 
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Bilaga 5 - Pearsons korrelations test 

 
Pearsons Korrelation 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Tjänstebil Per. Korr 1 -,107 -,013 ,047 -,064 -,026 ,181* ,123 ,297** -,055 ,130 ,120 

Sig.   ,207 ,878 ,584 ,451 ,759 ,032 ,147 ,000 ,521 ,126 ,158 

2. Bonus Per. Korr   1 ,182* ,170* ,179* ,342** ,058 ,324** -,013 ,192* -,008 ,104 

Sig.     ,031 ,044 ,034 ,000 ,494 ,000 ,877 ,023 ,924 ,222 

3. Löneökning Per. Korr     1 ,317** ,332** ,315** ,022 ,234** ,135 ,194* ,052 ,155 

Sig.       ,000 ,000 ,000 ,793 ,005 ,113 ,022 ,538 ,067 

4. Extra 
Pensionsförmåner 

Per. Korr       1 ,512** ,415** -,044 ,299** ,266** ,275** -,001 ,159 

Sig.         ,000 ,000 ,607 ,000 ,001 ,001 ,989 ,061 

5. Aktier/      
Optioner 

Per. Korr         1 ,592** -,069 ,245** ,225** ,282** ,026 ,229** 

Sig.           ,000 ,420 ,004 ,007 ,001 ,761 ,006 

6. Extra 
Semesterdagar 

Per. Korr           1 ,204* ,308** ,223** ,406** ,047 ,346** 

Sig.             ,015 ,000 ,008 ,000 ,582 ,000 

7. Uppskattning/ 
Beröm 

Per. Korr             1 ,062 ,107 ,045 -,023 ,158 

Sig.               ,466 ,209 ,595 ,791 ,062 

8. Flextid Per. Korr               1 ,183* ,300** ,058 ,211* 

Sig.                 ,031 ,000 ,494 ,012 

9. Befordran Per. Korr                 1 ,299** ,061 ,410** 

Sig.                   ,000 ,473 ,000 

10. Ökat ansvar Per. Korr                   1 ,035 ,286** 

Sig.                     ,679 ,001 

11. Utbildning/  
Utveckling 

Per. Korr                     1 -,038 

Sig.                       ,657 

12. Aktiviteter Per. Korr                       1 

Sig.                         

Per. Korr= Pearson Korrelation  Antal=140         

(*) = signifikant till 0,05, 2-tailed. 
 
 (**) = signifikant till 0,01, 2-tailed.      
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Bilaga 6 - Spearmans korrelations test 

 
Spearmans Korrelation 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Tjänstebil Korr.Koff 1,000 ,321 ,562* ,587* ,444 ,540* -,004 ,304 ,383 ,411 ,094 ,394 

Sig. . ,243 ,029 ,022 ,098 ,038 ,989 ,271 ,158 ,128 ,739 ,146 

2. Bonus Korr.Koff   1,000 ,140 ,221 ,021 ,166 ,284 ,004 ,401 ,612* ,289 ,496 

Sig.   . ,619 ,429 ,941 ,556 ,304 ,990 ,138 ,015 ,296 ,060 

3. Löneökning Korr.Koff     1,000 ,646** ,077 ,693** ,008 ,323 ,138 ,191 ,127 ,278 

Sig.     . ,009 ,786 ,004 ,978 ,240 ,624 ,496 ,652 ,316 

4. Extra 
Pensionsförmåner 

Korr.Koff       1,000 ,038 ,844** -,462 ,730** ,185 ,266 ,426 ,341 

Sig.       . ,893 ,000 ,083 ,002 ,509 ,339 ,114 ,214 

5. Aktier/      
Optioner 

Korr.Koff         1,000 ,296 ,057 ,030 ,292 ,361 ,185 ,297 

Sig.         . ,284 ,839 ,914 ,291 ,186 ,508 ,282 

6. Extra 
Semesterdagar 

Korr.Koff           1,000 -,451 ,548* ,115 ,129 ,226 ,239 

Sig.           . ,092 ,035 ,684 ,647 ,418 ,391 

7. Uppskattning/ 
Beröm 

Korr.Koff             1,000 -,410 -,038 ,354 -,097 ,406 

Sig.             . ,129 ,893 ,195 ,731 ,133 

8. Flextid Korr.Koff               1,000 ,383 ,221 ,341 ,276 

Sig.               . ,158 ,428 ,214 ,320 

9. Befordran Korr.Koff                 1,000 ,340 ,262 ,238 

Sig.                 . ,214 ,345 ,394 

10. Ökat ansvar Korr.Koff                   1,000 ,539* ,628* 

Sig.                   . ,038 ,012 

11. Utbildning/  
Utveckling 

Korr.Koff                     1,000 ,559* 

Sig.                     . ,030 

12. Aktiviteter Korr.Koff                       1,000 

Sig.                       . 

Korr.Koff= Korrelationskoefficient Antal=15         

(*) = signifikant till 0,05, 2-tailed.  (**) = signifikant till 0,01, 2-tailed.      
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Bilaga 7 – Faktoranalys och Mann-Whitney 
 

Faktoranalys av belöningar 

  
Icke-

monetär 
Monetär  

1 
Kombination 

 
Monetär 

2 

Flextid ,636 ,183 ,047 -,037 

Befordrade ,758 ,031 ,103 ,205 

Ökat ansvar ,801 ,069 ,191 ,038 

Utbildning och 
utveckling 

,603 ,216 ,478 ,026 

Extra 
pensionsförmåner 

,225 ,776 -,024 ,326 

Extra semesterdagar ,154 ,787 ,189 -,013 

Aktiviteter ,302 ,314 ,504 ,112 

Löneökning ,188 ,242 ,589 ,058 

Uppskattning och 
beröm 

,056 -,196 ,842 -,001 

Tjänstebil -,012 ,414 -,118 ,707 

Bonus -,009 ,309 ,226 ,588 

Aktier/optioner ,182 -,194 ,043 ,770 

 

 

 

 

Mann-Whitneys rangordning 

  
Sektor 

Medel 
rankning Signifikans Z-Värde 

Monetär 1 Privat 110,10 
0,000 -3,639 

Offentlig 74,56 

Monetär 2 Privat 129,60 
0,000 -6,626 

Offentlig 72,47 

Icke-monetär Privat 98,80 
0,058 -1,894 

Offentlig 75,77 

Kombination Privat 92,20 
0,194 -1,298 

Offentlig 76,48 

 

 

 

 


