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Titel: Familjeanställdas arbetsmotivation i familjeföretag – En studie 

med fokus på altruism och prestationsbaserade belöningar 

Datum: 2012-05-21 

Författare: Caroline Sy och Noor Sharif 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Utbildning: Civilekonomprogrammet med redovisninginriktning, 

Linnéuniversitetet i Växjö, 240 hp 

Kurs: 4FE03E, Examensarbete för Civilekonomprogrammet, 30 hp 

 

Bakgrund och problem: Majoriteten av världens ekonomier domineras av 

familjeföretag, inklusive Sverige. Trots att dessa företag är en vanlig företagsform 

i världen, finns det ett begränsat forskningsfält gällande altruism och 

prestationsbaserade belöningar i familjeföretag. Familjeföretag är speciella 

eftersom det sker en sammanlänkning mellan familj och företag. Studien 

fokuserar på hur prestationsbaserade belöningar kan påverka familjeanställdas 

arbetsmotivation. Det är dock svårt att studera familjeanställdas arbetsmotivation 

utan att ta hänsyn till altruism, dvs. att familjemedlemmar prioriterar andra 

familjemedlemmars intressen framför sina egna intressen pga sin lojalitets- och 

pliktkänsla gentemot familjen, därför har vi även lagt fokus på altruismens 

effekter på arbetsmotivationen och dess bakomliggade faktorer släktavstånd och 

kön. 

Syfte: Syftet med vår studie är att få insikt om altruismens och 

prestationsbaserade belöningars påverkan på familjeanställdas arbetsmotivation i 

familjeföretag. 

Metod: Vår uppsats har genomförts med en kvantitativ metod där empirin 

samlades in genom en webbenkät. Vi utförde ett slumpmässigt urval av svenska 

aktiebolag. Som ett komplement till enkäten har vi utfört en kvalitativ 

förundersökning genom en fallstudie av ett företag. 

Slutsats: Studiens resultat visar att familjeanställda motiveras av motivatorerna 

altruism, monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Vidare fann 

vi att familjeanställda med hög altruism motiverades mindre av monetära 

prestationsbaserade belöningar än familjeanställda med låg altruism. Därmed kan 

vår studie bidra till att täcka det forskningsgap som finns om altruismens direkta 

effekt på arbetsmotivationen samt altruismens modererande effekt på sambandet 

mellan monetära prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation. I övrigt 

visade sig graden av altruism inte påverkas av den familjeanställdes kön och 

släktavstånd till huvudägare. 
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Abstract 

Title: Family employees’ work motivation in family businesses – A 

 study focusing on altruism and performance-based rewards 
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Background and problem: The majority of the world's economies are dominated 

by family businesses, including Sweden. Although these companies are a common 

business model in the world, there is a limited field of research regarding altruism 

and performance-based rewards in family businesses. Family businesses are 

special because there is a link between family and business. The study focuses on 

how performance-based rewards can affect family employees’ work motivation. 

However, it is difficult to study family employees’ work motivation without 

regard to altruism, ie family members prioritize other family members' interests 

above their own interests because of their loyalty and duty to the family, therfore 

we also have put focus on altruism’s effects on work motivation and its 

underlying factors kin distance and gender. 

Purpose: The aim of our study is to gain insight into altruism’s and performance-

based rewards’ influences on family employees' work motivation in family 

businesses. 

Method: Our study was carried out by a quantitative method where empirical data 

were gathered through a web questionnaire. This was performed on a random 

sample of Swedish stock companies. As a complement to the survey, we 

conducted a qualitative investigation through a case study of a company. 

Conclusion: Our result demonstrates that family employees are motivated by the 

motivators altruism, monetary and non-monetary performance-based rewards. We 

also found that family employees with high altruism were motivated less by 

monetary performance-based rewards than family employees with low altruism. 

Thus, our study help to cover the researchgap regarding altruism’s direct effect on 

work motivation and altruism’s moderating effect on the relationship between 

monetary performance-based rewards and work motivation. Moreover we proved 

that the degree of altruism was not affected by the family employee’s gender and 

kin distance to main owners. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Majoriteten av världens ekonomier domineras av familjeföretag, inklusive Sverige 

(Ahlgren, 2011; Le Breton-Miller & Miller, 2009; Emling, 2000). I Sverige är tre 

fjärdedelar av alla företag familjeföretag och dessa står för ungefär en fjärdedel av 

BNP och 20 % av sysselsättningen (Harkén, 2011).  Trots att dessa företag är en 

vanlig företagsform i världen, finns det ett begränsat forskningsfält gällande 

familjeföretag (Eddleston och Kellermanns, 2007, Schulze et al, 2001, Le Breton-

Miller och Miller, 2009).  Annelie Karlsson, som är ekonomie doktor och vd för 

nätverket Family Business Network, menar att om vi inte förstår hur familjer äger 

och leder företag, förstår vi inte heller svenskt näringsliv (Gustafsson, 2003). 

Enligt en statistik är den genomsnittliga livscykeln för ett familjeföretag 25 år, 

vilket även överensstämmer med den tiden grundaren arbetar i företaget. Endast 

30 % av familjeföretagen når den andra generationen och ett vanligt problem är 

dålig ledning (Johansson & Lewin, 1992). 

 

Det saknas en allmän definition av familjeföretag (Karlsson, 2000; Chua et al, 

1999; Eddleston & Kellermanns, 2007), därför definierar olika forskare begreppet 

olika (Chua et al, 1999; Karlsson, 2000). Chua et al (1999) har dock granskat 250 

artiklar inom familjeföretagsforskningen för att därefter föreslå en definition. 

 

”The family business is a business governed and/or managed with the intention to 

shape and pursue the vision of the business held by a dominant coalition 

controlled by members of the same family or a small number of families in a 

manner that is potentially sustainable across generations of the family or 

families.”  (Chua et al, 1999, s 25) 

 

Familjeföretag är speciella då det sker en överlappning mellan familj och företag 

(Johansson & Lewin, 1992, Chua et al, 1999). Det som kännetecknar 

familjeföretag är bl a att familjen har en dominerande ägarandel, stort inflytande, 

beslut tas med familjen i åtanke och att företaget drivs med syftet att föra det 

vidare till framtida generationer (Ahlgren, 2011). Familjen kan ses som ett 
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psykologiskt system med emotionella grunder där tonvikt ligger vid lojalitet, 

omtanke och omvårdnad mellan familjemedlemmarna
1
. Företagssystemet kan 

däremot ses som ett uppgiftsinriktat system med fokus på utförande och resultat. 

Dessa två oförenliga system överlappar varandra i familjeföretag och kan leda till 

destruktiva konflikter specifika för familjeföretag. Det är alltså svårt att studera 

familjeföretag utan att ta hänsyn till de psykologiska värdena, därför är det inte 

ovanligt att det inom familjeföretagsforskningen sker en sammanlänkning mellan 

ekonomi och psykologi (Johansson & Lewin, 1992). 

 

En psykologisk faktor i familjesystemet är altruism (Schulze et al, 2001). 

Altruism är den känslomässiga intensiteten som finns mellan 

familjemedlemmarna och därmed inom familjeföretaget. Denna känslomässiga 

intensitet gör att familjemedlemmarna värdesätter varandra samt är omtänksamma 

och lojala mot varandra, vilket skapar ett engagemang både gentemot familjen och 

företaget (Schulze et al, 2003). Familjemedlemmar prioriterar alltså andra 

familjemedlemmars intressen framför sina egna intressen (Schulze et al, 2001). 

Altrustiskt beteende behöver inte enbart gälla familjemedlemmar men de 

altruistiska banden mellan familjemedlemmar är enligt Lubatkin et al (2005) 

starkare och mer varaktiga jämfört med banden mellan obesläktade individer. 

Därmed skulle en familjemedlem vara mer altruistisk gentemot andra 

familjemedlemmar än gentemot icke-familjemedlemmar. Forskare som Lubatkin 

et al (2005); Schulze et al (2001; 2003); Chrisman et al (2007); Le Breton-Miller 

och Miller (2009) samt Eddleston och Kellermanns (2007) använder begreppet 

altruism i deras studier när de egentligen menar nepotism. Nepotism har bara 

fokus på altruism mellan släktingar och innebär att gynna just släktingar framför 

obesläktade individer (Nicholson, 2008). Med hänsyn till ovanstående forskare är 

begreppet altruism en allmän använd definition i jämförelse med begreppet 

nepotism, därför kommer vi att följa dessa forskares resonemang och använda oss 

av begreppet altruism.  

 

                                                
1 En familjemedlem är kopplad till en familj genom blod, äktenskap eller samboskap. 
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Graden av altruism kan påverkas av familjemedlemmarnas släktavstånd till 

varandra pga olika grader av sammanhållning. Familjemedlemmar med hög 

altruism kan t ex förväntas ha en hög kommunikation och högt samarbete, vilket 

minskar eventuella familjekonflikter och själviska beteenden och därmed gynnas 

familjeföretagets välfärd (Bammens et al, 2008; Eddleston & Kellermanns, 2007). 

Familjemedlemmars kön kan tänkas vara en annan faktor som kan påverka hur 

altruistisk en familjemedlem är gentemot sin familj och därmed gentemot 

familjeföretaget då forskare som Ford och Lowery (1986) menar att kvinnor är 

mer omsorgsinriktade jämfört med män. 

 

Företag är beroende av sina medarbetares kompetens och arbetsmotivation. 

Arbetsmotivation är en individs önskan till att arbeta. Ett sätt att motivera 

anställda till att arbeta i enlighet med verksamhetens mål är genom styrmedlet 

prestationsbaserade belöningar (Arvidsson, 2005). De prestationsbaserade 

belöningarna kan vara både monetära som icke-monetära (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). Monetära prestationsbaserade belöningar är pengar i form av 

t ex ökad fast lön och bonusar, medan icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar är av psykologisk karaktär som t ex erkännande och ökat ansvar 

(Arvidsson, 2005). Dessa två former av prestationsbaserade belöningar skapar ett 

värde för de anställda och därför innehåller sällan ett prestationsbaserat 

belöningssystem enbart en av formerna (Merchant & Van der Stedde, 2007).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Frågan är om familjeanställda
2
 måste erbjudas prestationsbaserade belöningar och 

andra styrmekanismer för att kunna motiveras till att arbeta mot familjeföretagets 

mål, eller om de genom altruism gentemot familjeägare
3
 redan är motiverade nog 

till att göra sitt bästa i arbetet. Då den familjeanställde kan ha olika släktrelationer 

till olika familjeägare kan den familjeanställde vara olika altruistisk gentemot 

olika familjeägare. Eftersom den största delen av företaget ägs av  

                                                
2 En familjeanställd är en familjemedlem som är anställd av familjeföretaget. 
3 En familjeägare är en familjemedlem som innehar en ägarandel av familjeföretaget. 
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huvudägarna
4
, kan därför den familjeanställdes grad av altruism gentemot 

företaget förklaras av den familjeanställdes altruism gentemot huvudägarna. Dock 

förutsätter det att den familjeanställde inte är ensam huvudägare i 

familjeföretaget, eftersom den familjeanställde inte kan vara altrusitisk mot sig 

själv. Det finns enligt Schulze et al (2001) inget klart teoretiskt eller empiriskt 

svar till frågan om det räcker med altruism för att få den familjeanställde till att 

arbeta mot familjeföretagets mål, mestadels då familjeföretag fått lite 

uppmärksamhet inom den företagsekonomiska forskningslitteraturen. Dessutom 

råder det delade meningar bland forskare inom stewardshipteorin och agentteorin 

vad gäller altruismens och prestationsbaserade belöningars effekter på 

familjeföretag (Chrisman et al, 2007). 

 

Agentteorins grundantagande är att individer är ekonomiska självmaximerare som 

förväntas agera i egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). När företagets ägande 

och kontroll är separerade kommer den anställde (agenten) inte att agera i enlighet 

med ägarens (principalens) intresse. Monetära prestationsbaserade belöningar kan 

därför uppmuntra agenten till att arbeta i enlighet med ägarens intresse (Fama, 

1980).  Wallander (2009) kritiserar agentteorins antagande om att monetära 

prestationsbaserade belöningar kan minska agenters opportunism och menar att 

agenter inte skulle arbeta bättre bara för att erhålla de monetära 

prestationsbaserade belöningarna. Monetära prestationsbaserade belöningar är 

dessutom krångliga, kostsamma och resulterar ofta i för höga utbetalningar som 

skapar dålig PR för företaget (Wallander, 2009). 
 

 

Enligt Jensens och Mecklings (1976) klassiska agentteori förekommer dock inga 

agentproblem när det gäller familjeföretag. Detta eftersom agenten och 

principalen normalt är samma person eller består av familjemedlemmar med 

liknande intressen (Jensen & Meckling, 1976), vilket gör styrmekanismer som 

monetära prestationsbaserade belöningar onödiga (Schulze et al, 2001).   Dock är 

detta inget vi vill fokusera på i uppsatsen eftersom vi är intresserade av 

                                                
4 Med huvudägare menas den familjemedlem som äger flest aktier i familjeföretaget. Om det finns 

flera familjemedlemmar som äger flest aktier i familjeföretaget, då de äger lika stora andelar, är 

alla dessa familjemedlemmar huvudägare. 
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familjeanställda som inte är ensamma huvudägare, dvs. där kontroll och ägande är 

separerade. Vår uppsats kommer istället att lägga fokus på den alternativa 

agentteorin där forskare som Steier (2003) och Schulze et al (2001; 2003) har en 

annan ståndpunkt gällande agentproblem i familjeföretag. De menar att det råder 

altruismasymmetri mellan familjeägare och familjeanställda, vilket skapar nya 

agentproblem. Altruismassymetri uppstår när principalens altruism gentemot 

agenten inte besvaras i lika hög grad, dvs. när agenten inte stävar efter familjens 

och företagets bästa fullt ut (Schulze et al, 2003). Dessa familjeanställda tenderar 

att åka snålskjuts då familjeägare har självkontrollproblem, dvs. att de är alltför 

generösa och har svårt att diciplinera familjeanställda pga principalens rädsla för 

att skada de familjeanställdas välfärd. Familjeägare kan ta icke-optimala beslut 

och erbjuda familjeanställda högre löner pga de emotionella banden som 

familjemedlemmar har. Dessutom tenderar familjeägare att anställa 

familjemedlemmar trots att de saknar de rätta kompetenserna och de finner det 

även oerhört svårt att sparka dem vid missnöje (Schulze et al, 2001, Chua et al, 

2009). 

 

Enligt Nordqvist (2005) samt Corbetta och Salvato (2004) finns det behov av mer 

forskning som tar hänsyn till de positiva aspekterna och fördelarna som en familj 

kan bidra med till familjeföretaget. En teori som tar hänsyn till detta är 

stewardshipteorin. Stewardshipteorin utgår ifrån att altruism i familjeföretag ska 

ses som något positivt då familjeanställdas (stewarders) intressen kommer att 

ligga i linje med företagets framgång. Detta eftersom de familjeanställdas altruism 

gentemot familjeägarna genom familjebanden främjar en högre grad av lojalitet, 

ömsesidigt beroende och större engagemang för familjeföretagets långsiktiga 

välstånd, vilket även främjar starkare familjeband. Dessutom motiveras 

familjeanställda inte enbart av ekonomisk självmaximering, utan de motiveras 

mer av icke-monetära prestationsbaserade belöningar (Chrisman et al, 2007, 

Eddleston & Kellermanns, 2007; Knapp et al, 2011). Att bli uppskattad och få en 

klapp på axeln kan vara väldigt viktigt för den familjeanställdes arbetsmotivation 

(Svensson & Wilhelmson, 1988). Om familjeföretag ändå inför styrmekanismer 

som monetära prestationsbaserade belöningar, kommer familjemedlemmarna 

enligt stewardshipteorin att känna av en styrningsmiljö som minskar deras 
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arbetsmotivation, vilket försämrar företagets prestation (Eddleston & 

Kellermanns, 2007, Chrisman et al, 2007). Därmed vill familjeanställda vill visst 

arbeta mot företagets mål, göra sitt bästa i arbetet och är villiga att uppfattas som 

socialt accepterade, därför behövs inga monetära prestationsbaserade belöningar 

(Knapp et al, 2011). Istället kan icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

som beröm och uppmuntran öka dessa individers arbetsmotivation ytterligare, då 

pengar enligt stewardshipteorin inte är allt.  

 

Chrisman et al (2004, refererad av Karra et al, 2006) har också funnit empiriska 

bevis på att familjeinflytande i företag kan minska agentproblem. Även andra 

empiriska studier har påvisat att altruism ger familjeföretag en konkurrensfördel i 

jämförelse med icke-familjeföretag (Karra et al, 2006). Dock finns också empirisk 

forskning som bevisat motsatsen, dvs. att det finns större och andra agentproblem 

i familjeföretag än i icke-familjeföretag pga att altruismens negativa effekter 

överträffar fördelarna (Gomez-Mejia et al, 2001, Chua et al, 2009; Schulze et al, 

2001; 2003, Steier, 2003). Det råder alltså delade meningar mellan agentteorin 

och stewardshipteorin vad gäller altruismens och prestationsbaserade belöningars 

effekt på familjeanställdas arbetsmotivation, vilket skapar ett intresse för oss att 

undersöka hur verkligheten ser ut. Det är alltså inte bara en teoretisk fråga om det 

finns agentproblem i familjeföretag och om prestationsbaserade belöningar kan 

minska dessa agentproblem, utan det är även en empirisk fråga om vilken teori 

som bäst beskriver verkligheten. 

 

Det speciella med familjeföretag är som tidigare framgått, att det är känslor 

inblandade i företaget (Johansson & Lewin, 1992). Därmed kan familjeanställdas 

altruism gentemot huvudägarna påverka de prestationsbaserade belöningars effekt 

på arbetsmotivationen. Trots att majoriteten av världens ekonomier domineras av 

familjeföretag (Schulze et al, 2001) finns det däremot en väldigt begränsad 

forskning om prestationsbaserade belöningar till familjeanställda (Carrasco-

Hernandez & Sánchez-Marín, 2007), vilket förstärker vår studies relevans. 

Familjeföretag kan med hjälp av vår studie få en ökad kunskap om 

prestationsbaserade belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation, för 

att kunna skapa effektivare belöningssystem. Även en ökad förståelse för det 
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komplexa sambandet mellan prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation 

i alla typer av företag kan erhållas, genom att altruism inkluderas, vilket kan bidra 

till en helhetsbild av prestationsbaserade belöningars effekt på anställdas 

arbetsmotivation. Dyer (2003) menar att de flesta företagsekonomiska 

forskningsstudierna behöver inkludera familjeaspekter som en variabel med tanke 

på att familjer finns i de allra flesta företagen idag. Genom att ta hänsyn till 

familjeaspekter i forskningsstudierna, kan tidigare forskningsresultat förändras 

väsentligt eller så kan tidigare teorier stärkas. Därmed kan vi med vår studie bidra 

med ny kunskap inom både familjeföretagsforskningen och inom 

belöningsforskningen. Dessutom är bolagsstyrning ett av de viktigaste områdena 

att studera (Dyer, 2003), vilket inkluderar prestationsbaserade belöningars effekt 

på anställdas arbetsmotivation. Prestationsbaserade belöningars effekter är också 

ett allmänt outforskat område (Arvidsson, 2005). 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den framförda problemdiskussionen mynnar vårt problem ut till följande 

problemformulering: 

 

Hur påverkar altruism och prestationsbaserade belöningar familjeanställdas 

arbetsmotivation i familjeföretag? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med vår studie är att få insikt om altruismens och prestationsbaserade 

belöningars påverkan på familjeanställdas arbetsmotivation i familjeföretag. 
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1.5 Disposition  

 

Kapitel 7 – Slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi vårt syfte genom att redogöra för våra slutsatser som utgår 

från analysen. Här kommer även förankring av våra slutsatser till tidigare forskning 
att göras. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

Kapitel 6 – Analys 

I detta kapitel kommer vi att förklara och diskutera samband och skillnader mellan 

vårt empiriska resultat och våra hypoteser med utgångspunkt från teorin och 
förundersökningen. Först började vi med en teoretisk diskussion om vilken motivator 

som visade störst effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. Därefter diskuteras 

respektive hypotes. 

Kapitel 5 - Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska resultatet från 

enkätundersökningen för våra testade hypoteser. Först görs inledanade analyser som 
är en förutsättning för resterande analyser. De resterande analyserna består av 

urvalsanalys, univariat analys, bivariat analys och multivariat analys. Detta görs med 

hjälp av datorprogrammet för statistisk analys SPSS. 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I detta kapitel framförs val och beskrivning av metoder som användes för att 

genomföra vår empiriska studie. Med andra ord redogör och motiverar vi för vald 
forskningsstrategi, undersökningsdesign, metod för datainsamling och 

operationalisering. Vidare framförs urval och genomförande,  analys av bortfall, hur 

datan bearbetats samt metodkritik. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en diskussion om familjebegreppet. Därefter redogörs 

huvudsakliga och relevanta teorier för vårt syfte, vilka är forskning om 
arbetsmotivation, former av prestationsbaserade belöningar, altruism, agentteori, 

stewardshipteori, ägarandel, släktavstånd och kön för att sedan utvecklas till 

hypoteser. 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra och motivera för vald forskningsansats samt 

valda teorier. Dessa val visar vårt tillvägagångssätt för att uppnå vårt syfte.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra och motivera för vald forskningsansats 

samt valda teorier. Dessa val visar vårt tillvägagångssätt för att uppnå vårt syfte.  

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns skilda teoretiska synvinklar om altruismens och prestationsbaserade 

belöningars effekter på familjeanställdas arbetsmotivation i familjeföretag, dvs. 

agentteorin och stewardshipteorin. Utifrån dessa teoretiska synvinklar kan vi 

utforma empiriskt testbara hypoteser för att försöka klargöra hur det ligger till i 

verkligheten. Vi kommer därav att välja en deduktiv forskningsansats som innebär 

att vi utifrån en teoretisk referensram utformar hypoteser, vilka testas och 

analyseras mot empirisk data (Bryman & Bell, 2005). Motsatsen till den 

deduktiva forskningsansatsen är den induktiva forskninsansatsen, som innebär att 

vi utifrån insamlad empirisk data formulerar teorier (Bryman & Bell, 2005). 

Nackdelen med denna induktiva metod är dock att den skulle försvåra 

generaliseringen av vår teori då det empiriska materialet enbart hade utgått ifrån 

en viss situation (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom det redan finns starka 

teorier på området kommer vi inte direkt forma någon ny teori, utan snarare stärka 

eller försvaga teorierna med hjälp av våra empiriska bevis. 

 

Den deduktiva forskningsansatsen kritiseras dock för att anpassa den empiriska 

datasinsamlingen till forskarens teoretiska förväntningar av det empiriska 

materialet (Jacobsen, 2002). Trots detta har vi ändå valt att utgå från en deduktiv 

forskningsansats då det är viktigt att skapa en teoretisk förståelse för den 

empiriska populationen, för att kunna veta vad det är för något vi ska undersöka 

(Wallén, 1996). 

 

2.2 Teorival 

Forskningen om familjeföretag är splittrad och det råder motstridiga åsikter när 

det gäller prestationsbaserade belöningar. Agentteorin och stewardshipteorin är 

två framstående teorier kring altruism, prestationsbaserade belöningar och 

arbetsmotivation i ett familjeföretagssammanhang (Le Breton-Miller & Miller, 
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2009), därför har vi främst använt oss av de då agentteorin och stewardshipteorin 

gav oss en god grund till hur dessa faktorer hängde ihop. Dessa två teorier har 

skilda synpunkter om samma sak och har därmed bidragit till en helhetsbild över 

området. Även om stewardshipperspektivet gav en god förståelse till fördelarna 

med att ha familjeanställda i familjeföretag, misslyckades teorin med att ta itu 

med den dystra bilden av altruism som kan skapa agentproblem. Omvänt 

misslyckades agentteorin med att förklara de positiva aspekterna av altruism som 

att tillit, generositet och lojalitet kan gynna företaget (Le Breton-Miller & Miller 

(2009).   Flera forskare insisterar på att agentteorin enbart ska användas 

tillsammans med kompletterande teorier för att kunna uppvisa en mer realistisk 

bild av det mänskliga komplexa beteendet och en sådan kompletterande teori är 

stewardshipteorin (Le Breton-Miller & Miller, 2009). Dessa teorier kompletterar 

varandra och kan tillsammans ge en större förståelse för altruismens och 

prestationsbaserade belöningar effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. Även 

om dessa två teorier är motstridiga, utgör den teoretiska referensramen av en 

integrerande ansats. Detta görs genom att ta hänsyn till graden av altruism som 

kan förklara om familjeanställda har en stewardmotivation eller en 

agentmotivatation. Familjeanställdas kön och släktavstånd till huvudägarna är två 

viktiga dimensioner som kan påverka graden av altruism, dvs. hur altrustisk den 

familjeanställde är gentemot huvudägarna och därmed gentemot familjeföretaget. 

Dessa två faktorer kan alltså förklara existensen av symmetrisk och asymmetrisk 

altruism dvs. graden av altruism gentemot huvudägarna. Därmed blev det 

intressant att ta upp tidigare forskning om kön och släktavstånd. 

 

En familj kan definieras på många olika sätt, för att klargöra vad vi egentligen 

menar med en familj utför vi därför en diskussion om själva begreppet familj. Då 

vi avsåg att ta reda på prestationsbaserade belöningars effekt på  familjeanställdas 

arbetsmotivation, var det även relevant att redogöra för prestationsbaserade 

belöningars former och arbetsmotivation, för att bättre kunna förstå relationerna 

mellan prestationsbaserade belöningar, altruism och arbetsmotivation. 



 

 

 

 

  17 (140) 
 

3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en diskussion om familjebegreppet. Därefter redogörs 

huvudsakliga och relevanta teorier för vårt syfte, vilka är forskning om 

arbetsmotivation, former av prestationsbaserade belöningar, altruism, agentteori, 

stewardshipteori, ägarandel, släktavstånd och kön för att sedan utvecklas till 

hypoteser. 

 

3.1 Familj 

Det kan vara svårt att få grepp om begreppet familj då olika forskare har definierat 

begreppet olika (Churchill & Hatten, 1987; Tillman & Nam, 2008; Davis & Daly, 

1997; Nicholson, 2008), därför ska vi inleda vår teoretiska referensram med en 

diskussion om just begreppet familj. Med hjälp av denna diskussion kan en bättre 

förståelse för vårt studieområde erhållas, då vårt syfte med vår studie var att 

studera just familjeföretag och hur sambandet mellan prestationsbaserade 

belöningar och arbetsmotivation kunde se ut för familjeanställda. Churchill och 

Hatten (1987) framför att familjeanställda skiljer sig från icke-familjeanställda 

pga de emotionella relationerna som har bildats utanför familjeföretaget, vilket 

kan påverka vilka motivatorer de motiveras av i arbetet.  Arbetsmotivationen kan 

alltså påverkas av att det sker en interaktion mellan den familjeanställdes 

familjerelationer och affärsmässiga relationer, vilket är det unika med 

familjeföretag. 

 

Olika forskare har som sagt definierat familj olika (Churchill & Hatten, 1987; 

Tillman & Nam, 2008; Davis & Daly, 1997; Nicholson, 2008), två av dessa 

forskare är Churchill och Hatten (1987).  De har lagt fokus på den naturliga 

biologiska kraften och menar att en familj binds samman genom blod och 

gemensamma erfarenheter. Neyer och Lang (2003) hävdar däremot att en partner 

tillhör en individs närmaste relationer, därför inkluderar den vanliga formella 

definitionen på familj förutom blod, även äktenskap och adoption. Dessa individer 

förutsätts dock bo tillsammans (Tillman & Nam, 2008), vilket enligt Tillman och 

Nam (2008) ger en begränsad beskrivning av vad som utmärker en familj. 

Exempelvis kan ett gift par med barn och barnbarn fortfarande betraktas som en 
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familj, trots att de inte delar bostad. Forskare som Davis och Daly (1997) samt 

Nicholson (2008) framför därför att en familj inte behöver bo tillsammans, det 

räcker med att familjemedlemmarna är släkt och regelbundet integrerar med 

varandra. Tillman och Nam (2008) samt Davis och Daly (1997) påstår att detta är 

fullt möjligt i dagens samhälle som erbjuder möjligheter till olika transportsätt och 

kommunikationskanaler, vilka kan hjälpa familjemedlemmarna att hålla 

regelbunden kontakt.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kommer vi att definiera en familj som en grupp 

individer som är släkt med varandra genom genetisk härkomst eller genom ingifte 

och samboskap. Att vi även inkluderar ingifta och sambor i vår familjedefinition 

är för att de enligt Neyer och Lang (2003) tillhör de nämaste relationerna hos en 

individ samt för att ta hänsyn till den sociala interaktionens betydelse för 

familjerelationerna. Dessa individer förutsätts dock inte bo tillsammans eftersom 

den sociala interaktionen kan upprätthållas genom dagens kommunikationskanaler 

och transportsätt (Tillman & Nam, 2008; Davis & Daly, 1997). 

 

3.2 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation är enligt Arvidsson (2005) en individs önskan till att arbeta. 

Arbetsmotivationsteorier kan delas in i två inriktningar: Innehållsteorier och 

processteorier. Innehållsteoretiker fokuserar på att identifiera och prioritera 

anställdas behov, drivkrafter, incitament och mål, dvs. vad som motiverar 

mänskligt beteende i arbetet. Exempel på innehållsteoretiker är Alderfers (1972, 

refererad av Wallgren, 2011) ERG (Existence, Releation, Growth) teori, Herzberg 

et als (1959, refererad av Wallgren, 2011) tvåfaktorteori och McClellands (1987, 

refererad av Wallgren, 2011) arbetsteori. Processteoretiker fokuserar däremot på 

att identifiera arbetsmotivationsvariabler och klargöra deras inbördes samband, 

dvs. hur arbetsmotivation påverkar mänskligt beteende (Wallgren, 2011). 

Exempel på processteoretiker är Vrooms (1964, refererad av Wallgren, 2011) 

förväntningsteori samt Locke och Lathams (1990, refererad av Wallgren, 2011) 

målsättningsteori. 

 

Arbetsmotivation har en central roll i forskningen, trots det är begreppet 
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arbetsmotivation fortfarande svårt att precist definiera och kvantifiera. 

Arbetsmotivation är ett hypotetiskt begrepp och ska studeras som en del av en 

teorikedja (Wallgren, 2011). Wallgren (2011) påstår att teorikedjan kan bestå av 

följande delar: 

 

Motivatorer  Arbetsmotivation  Beteende  Arbetstillfredsställelse 

 

Det finns flera forskare som har försökt att definiera arbetsmotivation (Wallgren, 

2011) och en av de är Pinder (1984, refererad av Wallgren, 2011) som har 

definierat arbetsmotivation enligt följande: 

 

“Work motivation is a set of energetic forces that originate both within as well as 

beyond an individual's being, to initiate workrelated behaviour, and to determine 

its form, direction, intensity, and duration.” (Pinder, 1984, s. 8, refererad av 

Wallgren, 2011) 

 

Det finns tre typer av arbetsmotivation: Inre arbetsmotivation, yttre 

arbetsmotivation och interaktiv arbetsmotivation. Inre arbetsmotivation är 

individuell och uppstår när den anställde finner nöje i själva arbetet. Den inre 

arbetsmotivationen kan uppmuntras och främjas av motivatorn icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar som utvecklingsmöjligheter, erkännande och ökat 

ansvar (Wallgren, 2011; Arvidsson, 2005). En teori som antar att anställda drivs 

av den inre arbetsmotivationen är stewardshipteorin (Knapp et al, 2011; Le 

Breton-Miller & Miller, 2009). Yttre arbetsmotivation är också individuell, men 

uppstår när den anställde erbjuds yttre motivatorer för att kompensera för den 

anställdes britsfälliga nöje i själva arbetet (Wallgren, 2011). Monetära 

prestationsbaserade belöningar som ökad fast lön och personaloptioner, är 

motivatorer som kan öka den yttre arbetsmotivationen (Wallgren, 2011; Smitt et 

al, 2002; Arvidsson, 2005). En teori som antar att anställda drivs av den yttre 

arbetsmotivation är agentteorin (Knapp et al, 2011; Le Breton-Miller & Miller, 

2009). Interaktiv arbetsmotivation handlar istället om den sociala delen av den 

anställdes arbetsmotivation, då den speglar individens relationer till sociala  

grupper och normer på arbetsplatsen (Wallgren, 2011). Eftersom altruism kan 
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motivera den familjeanställde till att arbeta i enlighet med huvudägarnas intressen 

samtidigt som den är en social egenskap hos den familjeanställde kan altruism 

betraktas som en interaktiv motivator. Altrusim, som gör att familjemedlemmar 

värdesätter varandra och visar varandra omtänksamhet, lojalitet och plikt (Schulze 

et al, 2003), kan motivera och fungera som en vägvisare för hur familjeanställda 

bör arbeta för att familjeföretaget ska kunna överleva och drivas vidare av 

framtida generationer (se figur 1 för en sammanfattning av arbetsmotivation och 

dess motivatorer). 

 

Figur 1: Arbetsmotivationstriangel med motivatorer (egen anpassaning av Wallgrens (2011) 

motivationstriangel). 

 

 

Olika individer kan ha olika kombinationer av interaktiv, yttre och inre 

arbetsmotivation. Därmed kan olika individer motiveras av olika kombinationer 

av altruism, monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Vissa 

individer kan motiveras i hög grad av altruism och i låg grad av monetära och 

icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Medan andra individer kan 

motiveras i hög grad av monetära prestationsbaserade belöningar och i låg grad av 

altruism och icke-monetära pretationsbaserade belöningar. På detta sätt kan 

altruism, monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar komplettera 

varandra då alla är motivatorer som kan bidra till individens totala 

arbetsmotivation. Det kan finnas olika grader av altruism, dvs. olika grader av 

känslomässig intensitet inom olika familjer, vilket kan påverka 

familjemedlemmens engagemang gentemot familjen och därmed gentemot 

familjeföretaget (Schulze et al, 2003). Ju högre altruism den familjeanställde har 

gentemot huvudägarna i familjeföretaget, desto högre arbetsmotivation har den 
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familjeanställde. 

 

Hypotes 1: Altruism är positivt relaterat till familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

På samma sätt som för altruism kan det tänkas att de andra motivatorerna, dvs. 

monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar, har en direkt 

påverkan på familjeanställdas arbetsmotivation. I familjeföretag finns det som 

tidigare nämnts två överlappande system, nämligen företagssystemet och 

familjesystemet (Johansson & Lewin, 1992). Monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar kan anses tillhöra företagssystemet då de är av 

individuell karaktär i företaget, medan altruism kan anses tillhöra familjesystemet 

då den är av social karaktär inom familjen som därmed förs över till 

familjeföretaget. 

 

3.3 Former av prestationsbaserade belöningar 

Med prestationsbaserade belöningar menas att anställda erhåller belöningar när 

deras prestationer bidrar till företagets mål (Arvidsson, 2005). Beroende på de 

prestationsbaserade belöningarnas form och vad anställda motiveras av, kan olika 

prestationsbaserade belöningsformer få olika effekter på anställdas 

arbetsmotivation (Svensson & Wilhelmson, 1988). Prestationsbaserade belöningar 

är ett sätt för företaget att öka dess anställdas arbetsmotivation och skapa 

förutsättningar för de anställda att arbeta effektivare (Svennsson & Wilhelmson, 

1988). Detta kräver förstås att de anställda upplever de prestationsbaserade 

belöningarna som motiverande och betydelsefulla (Anthony & Govindarjan, 

2001). De prestationsbaserade belöningarnas former kan variera och omfatta allt 

ifrån en löneökning, beröm från chefen till en utbildning (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). Arvidsson (2005) framför att det förekommer två 

huvudformer av prestationsbaserade belöningar: Monetära prestationsbaserade 

belöningar och icke-monetära prestationsbaserade belöningar. 

 

3.3.1 Monetära prestationsbaserade belöningar 

Monetära prestationsbaserade belöningar är av finansiell karaktär som ökad fast 

lön och bonusar. Bonusar är kontanter, personaloptioner, aktier och andra rörliga 
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ersättingsformer (Smitt et al, 2002). De anställdas yttre arbetsmotivation ökar när 

de erbjuds dessa yttre motivatorer (Wallgren, 2011). Eftersom alla individer 

förutsätts vara ekonomiska nyttomaximerare enligt agentteorin blir alltså den 

monetära prestationsbaserade belöningen den effektivaste formen av belöning. 

Om de anställda inte erbjuds monetära prestationsbaserade belöningar, kommer de 

anställda att agera efter sitt eget intresse.  Anställda får alltså incitament till att 

arbeta optimalt om de får monetära belöningar för deras prestationer (Jensen & 

Meckling, 1976; Anthony & Govindarjan, 2001). De anställdas känsla av trygghet 

kan dock förstöras om en alltför stor del av deras belöningssystem är rörlig 

(Anthony & Govindarajan, 2006). Samuelson (2004) framför att en lämplig 

fördelning mellan fast och rörlig lön är att införa 80/20-regeln, dvs. 80 % av lönen 

ska vara fast och 20 % av lönen ska vara rörlig. 

 

3.3.2 Icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

Icke-monetära prestationsbaserade belöningar är av psykologisk karaktär som 

erkännande, ökat ansvar, befordran, nya arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter (Deci & Ryan, 1985). De anställdas inre arbetsmotivation 

kan främjas av icke-monetära prestationsbaserade belöningar (Wallgren, 2011). 

Företaget kan alltså främja de anställdas inre arbetsmotivation genom att erbjuda 

icke-monetära prestationsbaserade belöningar som god kultur, ledarskap och 

arbetssätt (Arvidsson, 2005). Detta resonemang utgår stewardshipteorin ifrån som 

förutsätter att individer är osjälviska till sin natur samt vill göra ett genuint bra 

jobb ifrån sig (Davis et al, 1997). De anställda kan uppskatta de icke-monetära 

prestationsbaserade belöningarna minst lika mycket som de montära 

prestationsbaserade belöningarna, vilket kan vara orsaken till att företag vanligtvis 

tillämpar en kombination av dessa (Merchant & Van der Stede, 2007). 

 

3.3.3 Kritik mot prestationsbaserade belöningar 

Företag som inte beaktar hur anställda föredrar att belönas kan erbjuda fel form av 

prestationsbaserade belöningar, vilka kan resultera i en motsatt effekt där de 

anställdas arbetsmotivation försämras. Det är olika från person till person vilken 

form av prestationsbaserade belöningar en individ vill ha. Vissa individer vill ha 

icke-montetära prestationsbaserade belöningar som ökat ansvar, eftersom de vill 
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känna att de har en viss kontroll över deras arbetssituation. Dessa individer kan se 

monetära prestationsbaserade belöningar som ett hot mot deras kontroll, vilket 

kan minska deras inre arbetsmotivation. Monetära prestationsbaserade belöningar 

kan alltså tränga undan de anställdas inre arbetsmotivation i arbetet, vilket 

försämrar arbetsresultatet (Arvidsson, 2005; Kohn, 1993). Dessutom poängterar 

Kohn (1993) att den monetära prestationsbaserade belöningen bonus inte fungerar 

då den inte ökar de anställdas arbetsmotivation långsiktigt, utan endast kortsiktigt. 

De anställda kommer endast att förbättra prestationen så pass mycket att kriterien 

för att erhålla bonusen uppfylls och inte prestera bätte än så. För att de anställda 

ska prestera bättre än kriterien måste de motiveras genom icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar som fokuserar på den inre arbetsmotivationen 

(Armstrong, 1999).  På detta sätt kan icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar ha en kraftfullare effekt på arbetsmotivationen än de monetära 

prestationsbaserade belöningarna (Arvidsson, 2005). 

 

Empiriska studier har också visat att anställda rankar icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar högre än de monetära prestationsbaserade 

belöningarna. Herzberg et al (1957, refererad av Rynes et al 2004) sammanställde 

16 studier där anställda fick ranka olika former av belöningar. Lön rankades 

endast på sjätte plats. De fem högst rankade belöningarna var istället säkerhet, 

intressant arbete, utvecklingsmöjligheter, uppskattning samt företag och 

företagsledning. En annan empirisk studie utförd av Jurgensen (1978, refererad av 

Rynes et al, 2004) hade samlat in data från 50 000 anställda från Minneapolis Gas 

Company över en 30 års period. Studien visade att lön endast rankades på femte 

plats för män och på sjunde plats för kvinnor. Männen rangordnade säkerhet, 

utveckling, jobbtyp och företag högre än lön. Medan kvinnorna rangordnade 

jobbtyp, företag, säkerhet, chef, utveckling och medarbetare högre än lön. 

 

Det finns dock ett gap mellan vilka former av prestationsbaserade belöningar 

anställda säger sig motiveras av och vilka former av prestationsbaserade 

belöningar de med sina handlingar visar sig motiveras av. Rynes et al (2004) 

framför att anställda tenderar att underrapportera hur viktig lönen är i 

undersökningar. Det finns empirirska studier som visat att lönen är mycket 
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viktigare i människors faktiska val och beteenden än i deras självrapporter om vad 

som motiverar dem. Detta kan bero på brist på självinsikt eller uppriktighet då lön 

enligt sociala normer inte ska vara huvudkällan till arbetsmotivationen. Det finns 

en hög risk för att anställda svarar på ett visst sätt eftersom de vill uppfylla en 

social önskevärdhet, vilket kan vara orsaken till att monetära prestationsbaserade 

belöningar rankas lågt. Rynes et al (2004) framför att det finns starka empiriska 

bevis som visar att lönen är en kraftfull motivator, kanske till och med den mest 

kraftfulla motivatorn för de anställda. Pengar kan förutom att täcka de basala 

behoven som mat och skydd, även täcka behov som social status, bra framtid för 

sina barn samt möjlighet att gå i pension tidigt och njuta av en ökad fritid. Lön 

kan även användas som en måttstock för att individen presterat väl, vilket kan 

tillfredställa den anställdes behov av självförverkligande. Pengar har alltså enligt 

Rynes et al (2004) en bred användbarhet och många symboliska betydelser som 

kan underlätta uppnåelsen av alla typer av behov. 

 

3.4 Altruismens indirekta påverkan på arbetsmotivationen 

Något som särskiljer familjeföretag från icke-familjeföretag är som tidigare 

nämnts altruism (Eddleston & Kellermanns, 2007), vilket kan påverka 

prestationsbaserade belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. 

Altruism kan alltså ha en modererande effekt på sambandet mellan 

prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation, vilket kan ses utifrån två 

infallsvinklar. Den första infallsvinkeln är agentteorin som antar att 

familjanställda är ekonomiska nyttomaximerare, dvs. att de styrs av en ekonomisk 

rationalitet (Sharma, 2004). Agentteorin kan delas in i den klassiska och 

alternativa agentteorin då dessa teorier får skilda synpunkter när det gäller 

familjeföretag (Sharma, 2004). Enligt den klassiska agentteorin behövs inte 

monetära prestationsbaserade belöningar i familjeföretag, då familjeanställdas 

nuvarande och eventuellt större framtida ägarandel minskar deras incitament till 

att agera opportunistiskt (Jensen & Meckling, 1976). Den alternativa agentteorin 

hävdar däremot att familjeanställda som erhåller altruistiska fördelar från 

familjeägare inte kommer att besvara altruismen i lika hög grad, vilket kallas för 

assymetrisk altruism. Detta ger upphov till nya agentproblem och ett sätt att 

minska denna asymmetriska altruismen är genom just  styrmekanismer som 
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monetära prestationsbaserade belöningar, vilka ska motivera de familjeanställda 

till att arbeta effektivare (Schulze et al, 2001, 2003).  

 

Den andra infallsvinkeln är kontrasten till agentteorins ekonomiska motivation, 

vilken är stewardshipteorin som är av psykologisk och social karaktär (Davis et 

al, 1997). Stewardshipteorin hävdar att individer istället styrs av en kollektivistisk 

rationalitet och att individerna kommer att agera i enlighet med företagets intresse 

då de finner en högre nytta av att samarbeta än av att agera i egenintresse (Le 

Breton-Miller & Miller, 2009). Det uppstår därmed en symmetrisk altruism 

mellan familjeägare och familjeanställda, därför kan istället icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar motivera och skapa utrymme för individerna till 

att arbeta effektivt (Eddleston & Kellermanns, 2007). 

 

Agentteorin och stewardshipteorin argumenterar alltså för att altruism i 

familjeföretag kan vara ömsesidig respektive inte ömsesidig mellan 

familjemedlemmarna, dvs. symmetrisk respektive asymmetrisk altruism. Dessa 

teorier ger därmed motstridiga infallsvinklar på altruismens indirekta påverkan på 

arbetsmotivationen, vilket kommer att redogöras mer ingående i följande avsnitt.  

 

3.4.1 Asymmetrisk altruism  

Den klassiska agentteorin utvecklad av Jensen och Meckling (1976) beskriver 

agentrelationen som ett kontrakt där ägaren kallad för principal delegerar ett 

arbete till en anställd som kallas för agent (Rapp & Thorstensson, 1994). Agenten 

driver företaget medan principalen står för risktagandet (Eisenhardt, 1989). 

Riskbäraren, dvs. principalen, har ett residualkontrakt med företaget, vilket 

innebär att han får acceptera att hans utdelning kommer allt eftersom och att den 

är osäker. Eftersom agenten driver företaget, besitter han normalt mer information 

än principalen som inte har full kontroll över företaget (Fama, 1980). Det råder 

alltså en informationsasymmetri. Detta försvårar därmed ur principalens synvinkel 

bedömningen över hur riskfyllda besluten är som agenten tar. Agentproblem 

uppstår då båda parter är ekonomiska självmaximerare och agenten förväntas 

agera i egenintresse och inte efter principalens intresse, därmed kan 

informationsassymmetrin utnyttjas av agenten (Jensen & Meckling, 1976). 
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Enligt Jensen och Meckling (1976) är det betydelsefullt att kontrollera och 

sammanföra agentens intressen med principalens intressen, vilket skapar 

agentkostnader. Dessa består av tre typer av kostnader: övervakningskostnader, 

incitamentkostnader och avvikelsekostnader som uppkommer då agentens beslut 

inte maximerar principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Principalen kan 

alltså styra agenten till att arbeta i principalens intresse genom att erbjuda 

incitament i form av monetära prestationsbaserade belöningar (Rapp & 

Thorstensson, 1994). Monetära prestationsbaserade belöningar kan sammanföra 

principalens och agentens intresse då företagets risk involveras med agentens risk 

(Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 2007). Företag har normalt både 

övervakningssystem och prestationsbaserade belöninggsystem. 

Prestationsbaserdae belöningssystem är dock viktigare för att styra agenten i rätt 

riktning eftersom principalen inte lätt kan övervaka agentens beteende och 

utförande av arbetsuppgifter (Anthony & Govindarjan, 2001). 

 

Enligt den klassiska agentteorin finns det dock obetydliga eller snarare inga 

agentproblem i företagsformen familjeföretag. då ägare och anställda oftast är 

samma person eller utgörs av familjemedlemmar vars intressen sannolikt ligger 

nära varandra (Jensen & Meckling, 1976, Fama & Jensen 1983). Eftersom 

familjeanställda kan inneha ägarandelar, kommer det alltså inte att ske en 

separation mellan ägande och kontroll (Fama & Jensen, 1983; Jensen & 

Meckling, 1976).  Dessa familjeägare som även är anställda i företaget, har redan 

sina personliga förmögenheter knutna till företaget genom sina residualkontrakt 

med företaget (Jensen & Meckling, 1976). Detta förhållande minskar 

informationsasymmetrin och opportunistiska beteenden, vilket minskar risken för 

missbruk av företagets resurser (Schulze et al, 2001; Karra et al, 2006). Med andra 

ord kommer familjerelaterade principaler och agenter att leda till minskade 

agentproblem, då familjemedlemmarna kommer att prioritera företagets intresse 

framför sitt eget intresse (Sharma, 2004). Familjeföretag har därför ett litet behov 

av att skydda sig mot agentproblem (Schulze et al, 2001). Styrmekanismer som 

monetära prestationsbaserade belöningar kommer därmed inte att motivera 

familjeanställda i någon högre utsträckning, då familjeanställda med ägarandelar 
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redan har intressen som ligger i linje med andra ägares intressen. Monetära 

prestationsbaserade belöningssystem blir alltså onödiga och deras kostnader 

försämrar enbart företagets resultat (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Något den klassiska agentteorin inte har tagit hänsyn till är altruismens negativa 

effekter på familjeföretaget (Chua et al, 2009), vilket forskare som Schulze et al 

(2001; 2003) och Lubatkin et al (2005) har tagit hänsyn till i den alternativa 

agentteorin. Familjemedlemmar som är huvudägare med stor kontroll över 

företagets resurser kan pga altruism ha incitament till att utnyttja sin maktposition 

till att utföra alltför generösa handlingar mot sina familjeanställda (Le Breton-

Miller & Miller, 2009). Exempelvis kan de erbjuda familjeanställda gåvor, höga 

löner och trygga anställningar, vilket slösar på företagets resurser på ett 

ogynnsamt sätt (Schulze et al, 2001, 2003). Schulze et al (2001) framför att 

ledande positioner i företaget kan bestå av familjemedlemmar trots att de saknar 

de rätta kompetenserna i verksamheten. 

 

När principalens altruism gentemot agenten inte besvaras i lika hög grad uppstår 

asymmetrisk altruism. Familjeanställda kan friåka genom att t ex smita ifrån sina 

arbetsuppgifter och låta familjeägarna fullgöra deras åtaganden när familjeägares 

och familjeanställdas ansvar överlappar varandra (Schulze et al, 2003, Chrisman 

et al, 2007). Denna situation uppstår då familjeägare känslomässigt finner det 

svårt att övervaka och diciplinera sina familjeanställda, dvs. när familjeägare har 

självkontrollproblem (Gomez-Mejia et al (2001, refererad av Karra et al 2006). 

 

Gomez-Mejia et al (2001, refererad av Karra et al 2006) fann i sin studie att 

positiv särbehandling av familjeanställda ledde till ökade agentproblem istället för 

minskade agentproblem i familjeföretag. Lösningen är enligt Gomez-Mejia et al 

(2001, refererad av Karra et al 2006) och Schulze et al (2001; 2003) att använda 

sig av monetära prestationsbaserade belöningar och binda dem till företagets 

resultat, vilka kan övervakas effektivt och utvärderas objektivt. Agenten får 

genom sina monetära prestationsbaserade belöningar ta del av företagets risk, 

vilket ökar agentens motivation till att prestera bättre. Monetära 

prestationsbaserade belöningar bör alltså i motsats till Jensen och Mecklings 
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(1976) argument införas för att minska agentproblem, då risken för t ex friåkning 

kan vara lika vanligt i familjeföretag som det är i andra företagsformer (Schulze et 

al, 2001). Ju högre altruism den familjeanställde har gentemot huvudägarna, desto 

mindre motiveras den familjeanställde av monetära prestationsbaserade 

belöningar. Därmed kan altruism ha en modererande effekt på sambandet mellan 

monetära prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation. 

 

Hypotes 2: Altruism är negativt relaterat till monetära prestationsbaserade 

belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

3.4.2 Symmetrisk altruism   

Stewardshipteorin kritiserar agentteorin för att enbart utgå ifrån ett 

individualistiskt synsätt på individer. Stewardshipteorin som har sina rötter inom 

sociologin, har en bredare syn på mänskligt beteende och menar att människan 

drivs av andra behov än enbart de ekonomiska, såsom självförverkligande, socialt 

inflytande, lojalitet och generositet (Le Breton-Miller & Miller, 2009). 

Förespråkare av stewardshipteorin har ett kollektivistiskt synsätt på individer 

kallade för stewarder och menar att de kommer vid val mellan sin egen vinning 

och sitt företags vinning, alltid att prioritera företagets vinning framför sin egen 

vinning. Anledningen till denna prioritering är att stewarden finner att han eller 

hon erhåller en högre nytta av ett kollektivistiskt beteende än av ett 

individualistiskt beteende och därmed agerar stewarden pro-organisatorisk och 

tillförlitlig (Davis et al, 1997). 

 

Stewardshipteorin uppmuntrar till ökat engagemang bland individer och denna 

filosofi är vanlig bland framgångsrika familjeföretag. I familjeföretag som 

karaktäriseras vara högt altruistiska, förväntas familjemedlemmarna vara mycket 

engagerade och ha höga förväntningar på att se företaget blomstra. Även om 

familjeanställda inte innehar ägarandelar i familjeföretaget, kan altruism skapa en 

känsla av ett psykologiskt ägande som motiverar dem till att bete sig på ett sätt 

som gynnar företaget. Det är en gemensam familjeplikt att verka för företagets 

bästa.  Familjeanställda kan alltså ses som ansvariga väktare över familjeföretaget 

(Eddleston & Kellermanns, 2007). Denna altruism bidrar till att 
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familjemedlemmarna bryr sig om varandra och drivs av att vara lojala och 

engagerade både gentemot familjen och företaget (Bammens et al, 2008). Detta 

eftersom familjens förmögenhet, karrärmöjligheter och anseende är alla kopplade 

till verksamhetens utfall. Då familjeföretag tenderar att ha icke-finansiella mål 

som att föra över företaget till framtida generationer, kommer familjeanställda att 

vårda företaget så långt det går (Le Breton-Miller & Miller, 2009). 

 

Stewardshipteorin utgår från att de som behandlas generöst, kommer att agera på 

liknande sätt tillbaka (Le Breton-Miller & Miller, 2009), därför fokuserar 

stewardshipteorin på ömsesidig altruism, dvs. symmetrisk altruism, som 

uppmuntrar familjemedlemmarna till att utöva självkontroll och överväga 

effekterna av sina handlingar på familjeföretaget (Eddleston & Kellermanns, 

2007). Davis et al (1997) menar därför att betydelsen av styrmekanismer som 

monetära prestationsbaserade belöningar bör minska enormt då anställda ändå 

kommer att agera i enlighet med ägarnas intresse. För att individen ska kunna 

agera som en steward måste det skapas utrymme för det. Monetära 

prestationsbaserade belöningar skulle i sådant fall inte uppfylla sitt syfte och 

skulle till och med kunna underminera stewarden så att dess motivation sänks då 

stewarden inte känner sig betrodd (Davis et al, 1997). Istället drivs stewarder av 

den inre motivationen och motiveras av icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar, jämfört med agenter som drivs av den yttre motivationen och 

motiveras av monetära prestationsbaserade belöningar (Knapp et al, 2011). 

Chrisman et al (2004, refererad av Karra et al, 2006) har dessutom funnit 

empiriska bevis på att familjeinflytande i företag kan minska opportunistiska 

beteenden. Även andra empiriska studier har påvisat att altruism ger 

familjeföretag en konkurrensfördel i jämförelse med icke-familjeföretag (Karra et 

al, 2006). Därmed kan altruism ha en modererande effekt på sambandet mellan 

icke-monetära prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation. 

 

Hypotes 3: Altruism är positivt relaterat till icke-monetära prestationsbaserade 

belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. 
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3.4.3 Ägarandel 

Forskare som Daily och Dollinger (1992)  och Kang (2000)  har spekulerat i att 

familjeföretag är en av de minst kostsamma och den mest effektiva 

organisationsformen för styrning då individerna äger aktier i företag. Det sker 

allså som tidigare nämnts enligt Jensen & Meckling (1976) ingen seperation 

mellan ägande och kontroll, vilket förenar familjeanställdas intressen med 

familjeägares intressen. Familjeföretag behöver därför inte erbjuda monetära 

prestationsbaserade belöningar för att motivera sina familjeanställda. Alla 

familjeanställda behöver dock inte inneha ägarandelar i företaget, dessutom kan 

storleken på familjeanställdas ägarandelar skilja sig åt där vissa har stora och 

andra små. Detta kan tänkas påverka hur motiverad den familjeanställde är till att 

arbeta. La Porta et al (1999) framför att ju större andel den anställde äger av 

företaget, desto större är intresset av att se till att företaget sköts på rätt sätt.  

Familjeanställda med stora ägarandelar kan alltså tänkas agera mer som 

principaler, därmed skulle de familjeanställda diciplinera sig själva och andra 

familjeanställda i sin omgivning. 

 

Enligt Carrasco-Hernandez och Sánchez-Marín (2007) finns det dessutom studier 

som visar på att familjeanställdas monetära ersättningsnivåer tenderar att bli lägre 

ju större ägarandelar de anställda äger i familjeföretaget. En familjeanställd som 

innehar en stor ägarandel kan föredra en lägre monetär ersättningsnivå för att öka 

företagets värde och aktieägarvärde (Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 

2007). Därmed kan ägarandel ersätta andra monetära prestationsbaserade 

belöningar. 

 

Altruism kan däremot påverka sambandet mellan ägarandel och arbetsmotivation. 

Familjeanställda med hög altruism gentemot huvudägare och som innehar en låg 

eller ingen ägarandel alls i familjeföretaget, kan fortfarande ha en hög 

arbetsmotivation. Detta eftersom altruism kan skapa en känsla av ett psykologiskt 

ägande, vilket motiverar de familjeanställda till att bete sig på ett sätt som går i 

linje med företagets bästa oavsett ägarandel (Corbetta & Salvato, 2004). 

Psykologiskt ägande är relaterat till en känsla av ett gemensamt ansvar för 

familjeföretaget (Eddleston & Kellermanns, 2007). Graden av altruism gentemot 
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huvudägarna kan alltså påverka ägarandelens effekt på arbetsmotivationen så att 

den anställdes beteende kan liknas mer vid en steward. Ju högre altruism, desto 

mindre effekt har ägarandel på arbetsmotivationen pga av det psykologiska 

ägandet. Ju lägre altruism, desto större effekt har ägarandel på arbetsmotivationen 

pga att den familjeanställdes altruism gentemot huvudägarna är för låg för att 

skapa en känsla av ett psykologiskt ägande. Altruism får därmed en modererande 

effekt på sambandet mellan ägarandel och och arbetsmovtivation vilket leder oss 

till följande hypotes.  

 

Hypotes 4: Altruism är negativt relaterat till ägarandels effekt på 

familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

3.5 Faktorer som kan påverka graden av altruism 

Altruism kan påverka familjeanställdas arbetsmotivation direkt eller indirekt via 

prestationsbaserade belöningar. Altruism kan dock enligt Eddleston och 

Kellermanns (2007) ha olika nivåer av intensitet, vilket kan leda till olika nivåer 

av direkta och indirekta effekter på arbetsmotivationen.  Eddleston och 

Kellermanns (2007) framför att en hög grad av altruism kan förstärka 

familjebanden och de familjeanställdas engagemang i arbetet.  Vid låg altruism 

kan däremot arbetsmotivationen minska och ens eget intresse kan ta företräde 

framför företagets intresse, vilket ökar sannolikheten för ett opportunistiskt 

beteende och att relationskonflikter uppstår. Relationskonflikter är negativt 

känslomässigt laddade personliga konflikter gentemot andra, vilka skapar känslor 

av irritation, bitterhet och oro. Dessa känslor kan minska de familjeanställdas 

lojalitet och välvilja vilket förstör de pro-organistiska beteendena som förknippas 

med en steward (Eddleston och Kellermanns, 2007) och skapar istället ett mer 

agent liknande beteende. Graden av altruism kan bestämmas genom den 

familjeanställdes släktavstånd till huvudägarna och vilket kön den familjeanställde 

tillhör. 

 

3.5.1 Släktavståndets påverkan på altruism  

Dyer (2003) framför att när man studerar familjerelationer, är det viktigt att 

identifiera om individerna tillhör den närmaste familjen eller den utökade familjen 
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då detta kan påverka samspelet mellan individerna. Enligt Davis och Harveston 

(2001) är släktavstånd en uppenbar anledning till varför familjemedlemmars 

åsikter kan avvika vad gäller familjeföretaget. Ju längre släktavståndet är, desto 

svagare är familjebanden. Den sociala interaktionen som sker i familjen kan skapa 

starka förtroendefulla relationer bland familjemedlemmarna som förs över till 

familjeföretaget, men enligt empiriska studier tenderar nivån av förtroende och 

altruism mellan familjemedlemmar att minska med släktavstånd. Detta kan 

förklaras av att när man inte är nära släkt, träffas man inte lika ofta och dessa allt 

färre sociala interaktioner mellan familjemedlemmarna begränsar möjligheten till 

att utveckla ömsesidiga förtroenden (Bammens et al, 2008). 

 

Familjeföretaget ägs normalt av en kontrollerande ägare i den första generationen. 

I detta stadium är förhållandet mellan familjeägaren och den familjeanställde som 

mest gynnsam för familjeföretaget. När familjeföretaget går igenom den andra 

generationen och ägs av syskon blir familjerelationerna svagare.  Relationerna i 

den tredje generationen, där ägarna utgörs av kusiner, är den svagaste. Detta kan t 

ex bero på att kusiner inte har haft en gemensam barndom och samma föräldrar 

som syskon normalt har haft, vilket påverkar styrkan på familjerelationerna 

(Gersick et al, 1997).  Schulze et al (2003) hävdar därför att företag bestående av 

familjeanställda som inte är nära släkt har pga altruism, incitament till att 

prioritera och agera för en välfärd som gynnar ens egna nära familj först, snarare 

än att agera för en välfärd som gynnar släktingar på långt håll.  Lubatkin et al 

(2005) går så långt och menar att altruism som särskiljer familjeföretag, är helt 

förlorat under den tredje generationen, där ägarna utgörs av kusiner. Detta 

eftersom familjen vuxit i olika grenar vilket försvårar altruismens bidrag till att 

skapa starka familjerelationer och engagemang i familjeföretaget. Ju längre 

släktavståndet är, desto mindre intensiva blir familjerelationerna mellan 

familjeanställda och huvudägare. Familjerelationerna liknar istället de mer 

objektiva som finns mellan huvudägare och icke-familjeanställda.  Graden av 

altruism skulle därmed enligt Churchill och Hatten (1987) bli svagare ju längre 

släktavståndet är.  

 

Hypotes 5: Släktavstånd är negativt relaterat till familjeanställdas altruism. 
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Eftersom släktavstånd kan påverka altrusim (Bammens et al, 2008) kan det finnas 

en högre risk för asymmetrisk altruism ju längre släktavståndet är mellan 

familjeanställda och huvudägare. Familjeanställda med längre släktavstånd till 

huvudägare kan därför tänkas agera mer som agenter, medan de familjeanställda 

med kortare släktavstånd till huvudägare istället kan tänkas agera mer som 

stewarder. Monetära respektive icke-monetära prestationsbaserade belöningars 

betydelse  för att öka familjeanställdas arbetsmotivation, förutsätts alltså att öka 

respektive minska ju längre släktavståndet är mellan familjeanställda och 

huvudägare. 

 

3.5.2 Könets påverkan på altruism 

Frågan om kvinnors och mäns moral skiljer sig åt har varit väldigt omdiskuterat i 

litteraturen (Ford & Lowery, 1986). Gilligan et al (1982, refererad av Ford & 

Lowery, 1986) utförde en empirisk studie som visade att betydligt fler kvinnor (75 

%) än män (14 %) använde en övervägande omsorgsinriktning vid morala 

konflikter. En annan empirisk studie utförd av Ford & Lowery (1986) stödjer att 

kvinnor är mer omsorgsinriktade än män. Kritik mot dessa påståenden har 

framförts av Brabeck (1983, refererad av Ford & Lowery, 1986) som hävdar att 

många människor finner dessa påståenden intuitivt tilltalande och att de är viktiga 

sanningar, även om det inte finns klara empiriska bevis för dem. Det finns till och 

med empiriska bevis som motsäger dessa påståenden. Brabeck (1983, refererad av 

Ford & Lowery, 1986) menar att de kan vara mytiska sanningar istället för 

empiriska sanningar då dessa mytiska sanningar tillfredsställer människornas 

emotionella och kulturella behov. Det råder alltså delade meningar om manliga 

och kvinnliga familjeanställdas moral skiljer sig åt. Genom att formulera en 

hypotes för sambandet mellan kön och altruism kan vi klargöra om kvinnor 

verkligen är mer altruistiska än män. 

 

Hypotes 6: Kvinnliga familjeanställda är mer altruistiska än manliga 

familjeanställda. 
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Sangmook (2005) kom dessutom fram till att det finns en signifikant skillnad 

mellan mäns och kvinnors preferenser. Kvinnor föredrog icke-monetära 

belöningar, medan män föredrog monetära belöningar. Även Jurgensen (1978, 

refererad av Rynes, Gerhart & Minette, 2004) fann i sin empiriska studie att män 

värdesätter monetära belöningar högre än kvinnor. Med andra ord kan kvinnliga 

familjeanställda ha en symmetrisk altrusim gentemot huvudägarna och liknas vid 

stewarder, vilka motiveras av icke-monetära prestationsbaserade belöningar. 

Manliga familjeanställda kan däremot ha en asymmetrisk altruism gentemot 

huvudägarna och istället liknas vid agenter, vilka motiveras av monetära 

prestationsbaserade belöningar. 

 

3.6 Sammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning av vår teoretiska referensram (se figur 2) och en 

sammanfattning av våra hypoteser (se tabell 1). 

 

Figur 2: Vår teorimodell. 
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Tabell 1: Sammanfattning av våra hypoteser. 

Hypotesnr Beskrivning Diagram 

1 Altruism är positivt relaterat till 

familjeanställdas 

arbetsmotivation. 

 

2 Altruism är negativt relaterat till 

monetära prestationsbaserade 

belöningars effekt på 

familjeanställdas 

arbetsmotivation. 
 

3 Altruism är positivt relaterat till 

icke-monetära 

prestationsbaserade belöningars 

effekt på familjeanställdas 

arbetsmotivation. 
 

4 Altruism är negativt relaterat till 

ägarandels effekt på 

familjeanställdas 

arbetsmotivation. 
 

5 Släktavstånd är negativt 

relaterat till familjeanställdas 

altruism. 

 

6 Kvinnliga familjeanställda är 

mer altruistiska än manliga 

familjeanställda. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel framförs val och beskrivning av metoder som användes för att 

genomföra vår empiriska studie. Med andra ord redogör och motiverar vi för vald 

forskningsstrategi, undersökningsdesign, metod för datainsamling och 

operationalisering. Vidare framförs urval och genomförande, analys av bortfall, 

hur datan bearbetats samt metodkritik. 

 

4.1 Förundersökning  

4.1.1 Forskningsstrategi 

Vi har i vår studie lagt mycket vikt på altruismens direkta och indirekta påverkan 

på familjeanställdas arbetsmotivation, eftersom det är ett starkt karaktärsdrag för 

familjeföretag (Karra et al, 2006). Dock kan familjeföretag mycket möligt ha 

andra starka karaktärsdrag än just altruism, vilka kan påverka familjeanställdas 

arbetsmotivation. Vår empiriska undersökning började därför med en kvalitativ 

förundersökning, för att se om det kunde finnas andra starka karaktärsdrag hos 

familjeföretag än altruism, men även för att kunna skapa en insikt om hur våra 

motivatorer i verkligheten påverkade arbetsmotivationen. Med en kvalitativ metod 

kan forskaren få fram grunddata med många nyanser från ett fåtal respondenter, 

vilket är lämpligt för explorativa frågeformuleringar (Jacobsen, 2002). Dessa 

karaktärsdrag kan sedan beaktas vid utformningen av den kvantitativa metoden, 

för att få en rikligare bild av familjeföretag. Med en kvantitativ metod kan 

forskaren däremot få fram grunddata med få nyanser men från många 

respondenter, vilket är lämpligt för testande problemformuleringar (Jacobsen, 

2002). Eftersom vår undersökningsmetod bestod av en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod kallas den för metodtriangulering. Nackdelar i den 

kvalitativa metoden är ofta fördelar i den kvantitativa metoden, därmed 

kompletterar dessa metoder varandra. För att öka den interna giltigheten i vår 

kvantitativa undersökning kom en kvalitativ förundersökning till nytta. Med andra 

ord motverkar metodtriangulering svagheter som uppkommer vid val av enbart en 

undersökningsmetod (Jacobsen, 2002). 
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Kvalitativ metod ska i enlighet med Jacobsen (2002) användas när man vill ha en 

öppen och flexibel undersökningsmetod, vilket passade oss eftersom vi ville ge 

respondenterna utrymme till att uttala sig om aspekter som de ansåg vara viktiga i 

familjeföretag gällande arbetsmotivation. Med flexibel undersökningsmetod 

menas att ändringar kan göras i takt med fortskridandet av undersökningen. 

Genom att de tillfrågade i förhand inte har bestämda svarsalternativ att välja 

mellan kan de ge en mer ”riktig” bild av deras förståelse för ett fenomen eller en 

situation, därmed har kvalitativa studier ofta en hög intern giltighet. Nackdelen 

med denna undersökningsmetod är att det är resurskrävande att göra ingående 

undersökningar, därför kommer många variabler att prioriteras framför många 

respondenter, vilket leder till generliseringsproblem. Dessutom leder 

nyansrikedomen till att den erhållna informationen kan vara för komplex för 

undersökaren att hantera. Samtidigt kan den kvalitativa undersökningen leda till 

undersökningseffekt på grund av den intima relationen som skapas mellan 

forskaren och respondenten. Flexibiliteten kan leda till dramatiska förändringar av 

den ursprungliga undersökningen, vilket kan göra att man blir osäker på vad man 

sysslar med och aldrig känner sig klar (Jacobsen, 2002). Vi var medvetna om 

riskerna med en kvalitativ metod och tog hänsyn till dem innan, under och efter 

vår kvalitativa undersökning. 

 

4.1.2 Undersökningsdesign 

Fyra vanliga typer av undersökningsdesign inom den företagsekonomiska 

forskningen är tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och 

komparativ design. Tvärsnittsdesignen används när forskaren vill studera många 

fall vid en viss tidpunkt för att kunna hitta samband mellan ett antal variabler. Den 

longitudinella designen avser att studera förändringar hos ett urval över tid. Den 

grundläggande formen av fallstudie innebär att forskaren fördjupar sig i och 

ingående studerar ett enda fall. Den komparativa designen används när forskaren 

vill jämföra två eller fler kontrasterande fall med varandra (Bryman & Bell, 

2005). Då vi med den kvalitativa förundersökningen avser att göra en djup studie 

av ett fall och inte avser göra en ytlig studie av flera fall anser vi att 

fallstudiedesignen var den mest lämpliga undersökningsdesignen för vår 

förundersökning. När det gäller vår kvantitativa undersökning, som utgör 
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huvuddelen av vår empiriska undersökning, avser vi att undersöka altruism, 

prestationsbaserade belöningsformer och arbetsmotivation för ett stort urval vid 

en viss tidpunkt. Detta för att öka generaliserbarheten av vårt empiriska resultat, 

därför har vi valt att använda oss av en tvärsnittsdesign för vår kvantitativa 

undersökning. 

 

Om studiens problemformulering fokuserar på frågorna hur eller varför blir en 

fallstudie den fördelaktiga undersökningsmetoden. Detta eftersom sådana frågor 

eftersträvar förklarande svar (Yin, 2007) och inte generaliserbarhet till andra fall 

eller till en population. Respondenterna i fallstudien kan alltså inte vara 

representativa för andra fall eller för en population. Fallstudier kan istället 

behandla den komplexitet som det specifika fallet uppvisar (Bryman & Bell, 

2005). En sådan undersökningsmetod studerar det som händer i en viss kontext, t 

ex i en viss situation, i en viss organisation eller i ett visst sammanhang, för att 

förstå något speciellt i kontexten. Syftet är att beskriva och förstå (Jacobsen, 

2002). Familjeföretag är en komplex och speciell företagsform med överlappande 

system samt har många egenskaper och variabler. Då vår studies 

problemformulering dessutom handlar om hur altruism och prestationsbaserade 

belöningar påverkar familjeanställdas arbetsmotivation, blev fallstudien en 

lämplig undersökningsmetod för vår förundersökning. Fallstudiedesignen 

kritiseras bl a för att ta lång tid och att det som tidigare nämnts är svårt att 

generalisera utifrån ett enda fall (Yin, 2007). Jacobsen (2002) menar dock att ju 

fler specifika och precisa hypoteser en studie innehåller, desto större är 

sannolikheten att undersökningen håller sig inom rimlig tidsram, vilket motiverar 

vårt val av fallstudie som undersökningsmetod. Vad gäller generaliserbarheten är 

frekvens dvs. statistisk generalisering inte fallstudiens primära syfte (Jacobsen, 

2002) och därför behandlade vi fallstudien som en förundersökning till en 

tvärsnittsstudie. 

 

4.1.3 Metod för datainsamling 

Information som samlas in för vetenskapliga undersökningar kallas antingen för 

primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som samlas in för första 

gången av forskaren för den aktuella studien. Sekundärdata är däremot 
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information som forskaren inte själv samlat in direkt från primärkällan (Jacobsen, 

2002). Vår kvalitativa datainsamling baserades på primärdata genom intervjuer 

och företagsbeök samt sekundärdata om företaget genom dokument som vi har 

fått från företaget. Fördelen med primärdatan var att vi fick in aktuell och relevant 

material medan fördelen med sekundärdatan var tidsbesparingen då materialet 

redan var insamlat och sammanställt. En nackdel med sekundärdata kan dock vara 

att det är svårare att få full kontroll över materialet och dess komplexitet jämfört 

med primärdatan (Bryman och Bell, 2005). 

 

Vi genomförde en explorativ fallstudie med intervjuer, företagsbesök och 

företagsdokument. Eftersom vår fallstudie fokuserade på familjeanställdas 

beteenden, var intervjuer en bra informationskälla, då intervjuer enligt Yin (2007) 

är bra att använda sig av när målet är att beröra något som har med individer att 

göra. Nackdelen med intervjuer är att respondenten kan få minnesförlust, inte 

lyckas uttrycka sina upplevelser och att intervjun endast består av åsikter utifrån 

repondentens synvinkel. Då vi använde intervjuerna till att utforma en bättre 

tvärsnittsstudie, innebär det att vi som Yin (2007) föreslår även tar hjälp av andra 

informationskällor, dvs. fallstudien kunde styrka eller försvaga respondenternas 

åsikter i enkätundersökningen. Dock ställde intervjuerna krav på oss att ställa 

välvilliga och icke-hotande frågor samtidigt som vårt mål med frågorna skulle 

kunna uppfyllas (Yin, 2007). Det finns två former av kvalitativa intervjuer vi 

kunde välja mellan, ostrukturerade respektive semistrukturerade intervjuer. Då vi 

ville använda intervjuerna till att belysa nyansrikedomen i en specifik 

problemformulering, dvs. hur altruism och prestationsbaserade belöningar 

påverkar familjeanställdas arbetsmotivation i familjeföretag, var semi-

strukturerade intervjuer mer lämpliga för vår studie (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vidare var vi intresserade av individuella synpunkter och inte gruppens 

gemensamma synpunkter. Olika familjeanställda har olika egenskaper som kön, 

ägarandel och släktavstånd till huvudägare samt kan ha olika beteenden och kan 

svara olika i en intervju. För att respondenten inte skulle bli påverkad av andra 

respondenters närvaro och inblandning, använde vi oss utav individuella 

intervjuer (Bryman & Bell, 2005).  
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Dessutom kommer vi att använda oss utav dokument från företaget som datakälla. 

Med dokument åsyftas sådant som finns därute, vilka inte har skapats i 

forskningssyfte. Företagsdokumenten kommer vi att använda som bakgrund till 

våra intervjuer, för att bättre förstå den situation och kontext respondenten 

befinner sig i och därmed bättre förstå respondenternas intervjusvar. Det finns tre 

sätt att tolka dokument på: Kvalitativ innehållsanalys, semiotik och hermeneutik. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att ta reda på underförstådda teman med hjälp 

av korta citat från dokumentet. Semiotik syftar till att studera kommunikationen 

av budskap genom en kulturs symboler. Hermeneutik syftar till att ta reda på 

textens mening utifrån upphovsmannens synvinkel, därför ska forskaren med 

hjälp av texten ta reda på den historiska och sociala kontexten upphovsmannen 

befann sig i vid skrivandets stund (Bryman & Bell, 2005). Då vi vill använda 

företagsdokumenten till att bättre förstå våra intervjusvar kommer vi att använda 

oss utav en hermeneutisk tolkning av företagsdokumenten, för att förstå världen 

utifrån företagets synvinkel och för att bättre förstå den omgivning fallföretaget är 

verksam i. 

 

Vi hade även kunna använda oss utav deltagande observation. Deltagande 

observation innebär att forskaren engagerar sig i en grupp under en lång tid 

genom observationer, genom att lyssna på samtal sinsemellan individerna samt 

genom samtal mellan forskaren och individerna (Bryman & Bell, 2005). Då vi 

endast avser använda fallstudien som en förundersökning samtidigt som vi har en 

begränsad tid att förfoga över kommer vi inte att genomföra en deltagande 

observation. Dämed kommer vi att nöja oss med de observationer och samtal vi 

får utifrån vårt företagsbesök i samband med intervjuerna. 

 

4.1.4 Operationalisering 

Då våra intervjuer var semistrukturerade använde vi oss av en flexibel 

intervjuguide med öppna frågor (Bryman & Bell, 2005), se tabell 3 för en översikt 

av våra syften med våra intervjufrågor och appendix 1 för vår intervjuguide. 
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Tabell 2: Sammanfattning av våra syften med våra intervjufrågor. 

Typ av frågor Frågor Syftena med frågorna 

Inledande frågor 1. Får vi lov att spela in 

intervjun? 

Möjligheten att spela in 

intervjun, för att eventuellt 

kunna genomföra en mer 

ingående analys av intervjun. 

2. Vill du vara anonym eller 

går det bra att använda ditt 

namn i uppsatsen? 

 

Respondentens anonymitet. 

Bakgrundsfrågor 3. Ägs mer än 50 % av 

företaget av en och samma 

familj (med familj menas 

personer som är släkt med 

varandra, också genom 

ingifte och samboskap)?  

4. Betraktar du företaget som 

ett familjeföretag? 

Om företaget är ett 

familjeföretag. 

5. Hur mycket äger du av 

familjeföretaget? 

8. Finns det planer på hur 

nästa generationsskifte ska 

ske? 

Respondentens direkta och 

indirekta (framtida) ägarandel i 

familjeföretaget. 

6. Hur många generationer 

har familjeföretaget funnits? 

7. Vilken generation tillhör 

du? 

 

Antalet generationer 

familjeföretaget har existerat i, 

om respondenten tillhörde 

huvudägarens/huvudägarnas 

familj och till vilken generation 

respondenten i sådant fall 

tillhörde. 

9. Hur många huvudägare 

tillhör samma familj? (Med 

huvudägare menas den eller 

de som äger flest aktier i 

familjeföretaget) 

10. Vilka familjerelationer 

har du till dessa huvudägare? 

 

Antalet huvudägare i 

familjeföretaget och vilket 

släktavstånd den anställde har 

till respektive huvudägare. 
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11. Vilken position har du i 

familjeföretaget? 

 

Om respondenten är anställd i 

familjeföretaget. 

Arbetsmotivationsfrågor 12. Vad fick dig att börja 

jobba på familjeföretaget? 

13. Vad driver dig i ditt 

arbete? Vad får dig att stiga 

upp på morgonen för att 

jobba? 

14. Vad får dig att återgå till 

jobbet efter en semester? 

15. Vad är speciellt med att 

jobba i ett familjeföretag? 

Nämn fördelar och 

nackdelar. 

16. Känner du som 

familjemedlem att du har ett 

större ansvar för 

familjeföretaget? På vilket 

sätt och varför? 

17. Ser du familjeföretagets 

problem som dina egna 

problem? Varför? 

Vilka motivatorer respondenten 

har i sitt arbete, dvs. ekonomi, 

altruism och liknande som kan 

påverka arbetsmotivationen. 

Belöningsfrågor i 

företagssystemet 

18. Kan du beskriva vilka 

former av belöningar som 

används. Monetära som 

rörlig lön, fast lön, bonus 

och fler ägarandelar? Icke-

monetära som befordran, 

beröm, klapp på axeln, fler 

utvecklingsmöjliheter, bättre 

arbetsuppgifter och större 

ansvar? 

Nuvarande prestationsbaserade 

belöningar i familjeföretaget. 

19. Låt säga du skulle få en 

löneförhöjning, vad skulle 

du föredra? 10 % högre fast 

lön eller 1 % högre 

beräkningsgrund för rörlig 

lön? Varför? 

Respondentens prioritering och 

tankar kring fast lön och rörlig 

lön. 



 

 

 

 

  43 (140) 
 

20. Om du erbjöds ett 

mindre intressant jobb, men 

skulle få 10 % högre fast 

lön, skulle du byta jobb då? 

Varför? 

21. Om du har utfört en 

arbetsuppgift bra, skulle du 

vilja bli belönad med en 

arbetsrelaterad utbildning 

eller med en bonus (en extra 

summa pengar utöver din 

vanliga lön)? Varför? 

Respondentens prioritering 

gällande monetära och icke-

monetära prestationsbaserade 

belöningar. 

Belöningsfrågor i 

familjesystemet 

22. Skulle du bli mer 

hängiven ditt arbete om 

huvudägarna som tillhör 

familjen uppskattade det? 

 

Familjerelationernas påverkan 

på respondentens 

arbetsmotivation. 

23. Om du erbjöds ett mer 

intressant jobb i ett annat 

företag som inte ägs av 

familjen, skulle du byta 

jobb, även om huvudägarna 

som tillhör familjen vill att 

du fortsätter att arbeta i 

familjeföretaget? 

Respondentens prioritering 

gällande företagssystemets och 

familjesystemets motivatorer. 

Övrigt Har du något annat att 

tillägga som kan vara 

intressent för vår uppsats? 

Andra upplysningar som kan 

vara relevanta för vår studie, 

utöver tidigare ställda frågor. 

 

4.1.5 Urval 

En åtskillnad kan göras mellan enfallsstudie och flerfallsstudie (Yin, 2007). 

Eftersom vi inte avser att göra jämförelser mellan olika fall likt en komparativ 

studie (Bryman & Bell, 2005) ansåg vi det vara tillräckligt med en enfallsstudie, 

då vi hellre ville göra en djup enfallstudie än en ytlig flerfallsstudie samtidigt som 

vårt motiv med fallstudien endast var att använda den som en förundersökning. 

Viktigt att nämna vid enfallsstudier är valet av fall. Vid val av fall ska forskaren 

beakta om fallet är sällsynt (Bryman och Bell, 2005) samt tillgänglighet av 
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information, geografisk närhet och andra bekvämlighetsfaktorer som möjliggör en 

mindre strukturerad och en mer långvarig relation med respondenterna (Yin, 

2007). Vi gjorde ett företagsbesök och intervjuade två familjeanställda från ett 

familjeföretag med en viss egenskap som gör det till ett sällsynt fall. Dessutom 

ligger företaget geografiskt nära oss. 

 

4.1.6 Empiriskt resultat 

Vi har intervjuat två familjeanställda från ett företag som ville förbli anonyma. I 

samband med intervjuerna utförde vi ett företagsbesök och fick efter besöket med 

oss hem material om företaget i form av böcker och broschyrer som enligt en av 

respondenterna kunde hjälpa oss att få en större inblick i deras verksamhet och 

värderingar.  Företagsbesöket och materialet gav oss en bakgrund till hur vi skulle 

tolka våra intervjuer. I tabell 3 framgår en sammanfattning av intervjuerna. Till 

följd av att respondenterna vi intervjuade ville vara anonyma kallar vi det 

intervjuade företaget och intervjupersonerna för ”Företag 1”, ”Respondent 1” och 

”Respondent 2”. Respondent 1 är en familjeanställd huvudägare, men inte ensam 

huvudägare. Respondent 2 är familjeanställd, men saknar ägarandelar i 

familjeföretaget. Vad gäller släktrelationen mellan de intervjuade är Respondent 2 

dottern till Respondent 1 som är pappan.  

 

Tabell 3: Sammanfattning av förundersökningens intervjuer 

Namn Intervjutyp Intervjulängd Intervjudatum 

Respondent 1 Ansikte mot ansikte 2 h 30 min 2012-03-19 

Respondent 2 Telefon 25 min 2012-03-30 

 

Vi ville i första hand genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, då frågor om 

arbetsmotivation, prestationsbaserade belöningar och altruism kan betraktas som 

känsliga. Intervjuer ansikte mot ansikte ska nämligen enligt Jacobsen (2002) 

användas när intervjun berör ett känsligt ämne och när intervjuaren vill minska 

risken för att respondenten inte talar sanning. Dock kunde vi endast intervjua 

Respondet 1 ansikte mot ansikte pga att Respondent 2 var sjuk den dagen vi 

besökte familjeföretaget. Eftersom det är kostnadskrävande med individuella 
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intervjuer och då vi ville undvika ytterligare förflyttningskostnader till och från 

familjeföretaget, bestämde vi oss för att göra en telefonintervju med Respondent 

2, vilket var ett billigare alternativ än intervju ansikte mot ansikte (Jacobsen, 

2002). Eftersom intervjun med Respondent 1 var ansikte mot ansikte fick vi 

möjlighet att spela in intervjun. Däremot fanns inte denna möjlighet under 

telefonintervjun med Respondent 2 pga brusningar när högtalaren var påsatt i 

telefonen. Vi kände att det var viktigare att kunna höra vad respondenten sa än att 

vi spelade in intervjun. Därmed fick vi istället föra anteckningar under och direkt 

efter telefonintervjun med Repondent 2. Huvudupplysningar från förundersökning 

följer nedan. 

 

- Det var viktigt för familjeanställda att få utvecklas på jobbet för att hålla 

igång arbetsmotivationen och ett sätt att kunna göra det på är genom att 

erbjudas nya och intressantare arbetsuppgifter, vilket båda respondenterna 

upprepade ett antal gånger. Därmed kommer en enkätfråga att utformas för 

intressantare arbetsuppgifter som en icke-monetär prestationsbaserade 

belöning (se avsnitt 4.3.3.9 i operationaliseringen av prestationsbaserade 

belöningar). Respondent 1 framförde t ex att han under sin tid i företaget 

har bytt position minst tio gånger, vilket uppskattades av Respondent 1 

som menar att utveckling och stimulerande arbetsuppgifter är otroligt 

motiverande och till och med viktigare än monetära prestationsbaserade 

belöningar. Respondent 1 ansåg att det inte är säkert att han skulle ha fått 

samma möjligheter till alla dessa positionsbyten i andra företag. Detta kan 

vara en anledning till varför familjemedlemmar söker sig till arbeten inom 

familjeföretag, dock måste de först och främst ha de rätta kunskaperna 

samtidigt som de ska se det som en möjlighet att utvecklas och klättra upp 

i hierarkin. Det blir alltså de engagerade och kompetenta familjeanställda 

som hamnar i familjeföretaget. 

 

- Icke-monetära prestationsbaserade belöningar hade en större effekt på 

familjeanställdas arbetsmotivation än vad monetära prestationsbaserade 

belöningar hade, dock hade altruism en ännu större effekt på 

familjeanställdas arbetsmotivation än vad icke-monetära och monetära 
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prestationsbaserade belöningar hade. Respondent 1 framförde att 

familjeanställda fick mindre monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar än icke-familjeanställda. Han ansåg att 

prestationsbaserade belöningar inte behövdes för familjeanställda i lika 

hög utsträckning som för de icke-familjeanställda. Detta är en indikation 

på att altruism har en större effekt än både monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar på familjeanställdas arbetsmotivation. När 

det gäller prioriteringen mellan monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar prioriterade båda respondenterna t ex 

arbetsrelaterad utbildning före bonus, eftersom det alltid finns något nytt 

att lära sig.  

 

”Pengar är inte allt, det är mycket viktigare att man trivs på jobbet. Det 

som styr motivationen är även det långsiktiga ägandet. Företaget ska 

förvaltas vidare, vi vill inte tanka ut företaget på pengar.” (Respondent 2)  

 

Respondent 1 framförde att huvudägarna tillhörande familjen inte alltid 

visade uppskattning till de familjeanställda. Mer uppskattning och beröm 

från huvudägarna samt lojalitet mot kommande generationer skulle 

nämligen öka Respondent 1 arbetsmotivation. 

 

- Respondenterna talade om att de kunde se företagets problem som sina 

egna problem eftersom de kände en plikt gentemot familjen och företaget. 

 

”Företaget är en del av familjen, jag har vuxit upp med familjeföretaget. 

När det går dåligt blir jag orolig för företagets framtid. Jag känner ett 

ansvar för företaget, dock är detta ansvar inte betungande. Jag vill ju 

gärna att företaget ska finnas kvar och föras vidare till framtida 

generationer. När det går dåligt för familjeföretaget och pappa blir 

orolig, kan känslorna smitta av sig på oss andra.” (Respondent 2) 

 

”Familjeanställda kan vara mer uthålliga i arbetet än icke-

familjeanställda, eftersom de kan känna en plikt gentemot företaget, det är 
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dock inget som huvudägarna tvingar fram, man ska jobba här av egen 

vilja.” (Respondent 1) 

 

Detta kan kopplas till altruism och genom att utforma en enkätfråga om 

man ser företagets problem som sina egna problem kan vi mäta ytterligare 

en aspekt av begreppet altruism (se avsnitt 4.3.3.7 i operationaliseringen 

av altruism). Med hänsyn till denna aspekt kan därför altruism tänkas ha 

en direkt effekt på familjeanställdas arbetsmotivation, vilket stärker 

relevansen av hypotes 1, dvs. att altruism är positivt relaterat till 

familjeanställdas arbetsmotivation. Samtidigt kan altruism ha en indirekt 

påverkan på relationen mellan prestationsbaserade belöningar och 

arbetsmotivation, då icke-monetära prestationsbaserade belöningar enligt 

förundersökningen prioriterades högre än de monetära prestationsbaserade 

belöningarna, vilket stärker relevansen av hypotes 2 och 3. Empirin från 

enkätundersökningen får dock avgöra om sambanden, dvs. det direkta och 

det indirekta sambandet verkligen är signifikanta för familjeanställdas 

arbetsmotivation. 

 

- Familjeanställda tenderade att ta med familjefrågor till arbetsmöten och 

tvärtemot, dvs. de tenderade att ta med arbetsfrågor till middagsbordet. 

Exempelvis tenderade familjeanställda att ta med familjekonflikter till 

arbetsmöten eller att ta med den positiva familjekulturen som präglades av 

lojalitet, plikt m m till arbetet. Detta visar att familjesystemet och 

företagssystemet integrerar med varandra. 

 

- Icke-familjeanställda hade en strikt övervakningsfunktion över 

familjeanställda. Exempelvis nämnde Respondent 1 att icke-

familjeanställda tenderar att övervaka hur familjeanställda beteer sig på 

jobbet, vilket han tycker är bra då det avlastar hans övervakningsfunktion 

över dem och då alla anställda ska jobba under samma villkor. Samtidigt 

ska familjeanställda föregå med goda exempel. Respondent 2 framförde 

också ett exempel där hon en gång kom försent till jobbet och fick frågan 

av icke-familjeanställda om hon hade ett eget tidsrapporteringssystem. 
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- Respondent 1 talade om att graden av altruism inte alltid beror på 

släktavståndet, utan det kan många gånger bero mer på den sociala 

relationen som finns mellan två familjemedlemmar, vilket påverkar den 

känslomässiga intensiteten. Även om syskon har samma släktavstånd till 

sina föräldrar kan relationen mellan föräldrarna och sonen respektive 

dottern se annorlunda ut, där vissa relationer kan liknas vid 

vänskapsrelationer med mer frihet och mindre regler, pga den goda sociala 

relationen, medan andra relationer kan liknas vid de mer traditionella 

föräldrar-barn relationerna med tydliga roller och riktlinjer. Däremot kan 

det enligt Bammens et al (2008) tänkas att familjemedlemmar som är nära 

släkt också har en hög social interaktion, då de har fler möjligheter till att 

utveckla ett ömsesidigt förtroende. Exempelvis kan syskon ha en närmare 

social interaktion än kusiner då de bor i samma hushåll och därmed har 

fler möjligheter till social interaktion än kusiner. 

Utifrån förundersökningens resultat kan vi se att familjerelationer, altruism och 

familjekonflikter särpräglar familjeföretag. Därmed har vi hittat indikationer på att 

altruism är en relevant motivator för att motivera familjeanställda i arbetet. Även 

prestationsbaserade belöningar var relevanta motivatorer, dock har monetära 

respektive icke-monetära prestationsbaserade belöningar olika effekter på 

arbetsmotivationen. Något som vi inte har tagit hänsyn till i vår studie är 

familjekonflikter, som istället för att motivera kan minska familjeanställdas 

arbetsmotivation. Då vi är intresserade av faktorer som kan öka familjeanställdas 

arbetsmotivation och inte tvärtemot, dvs. motivatorer, väljer vi att inte lägga vikt 

vid familjekonflikter i denna studie. En annan aspekt i familjeföretag som 

utmärktes från förundersökningen var att icke-familjeanställda kunde fungera som 

övervakare av familjeföretaget. Vi valde att inte heller ta hänsyn till denna aspekt 

då vi inte är intresserade av övervakning, utan motivatorer och incitament. 



 

 

 

 

  49 (140) 
 

4.2 Enkätundersökning 

4.2.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att använda oss utav en kvantitativ metod efter att ha genomfört en 

kvalitativ metod, för att öka generaliserbarheten men även för att kunna 

genomföra en rikligare standardiserad undersökning. Dessutom har vi en tydlig 

problemformulering samt mätbara hypoteser i form av tal. Enligt Jacobsen (2002) 

ska kvantitativ metod också användas när man har en någorlunda klar 

problemformulering, vill öka standardiseringen och generaliserbarheten samt mäta 

tal. Genom standardiseringen blev det lättare att strukturera upp informationen. 

Denna metod har även en kritisk distans till respondenten då denna metod till 

skillnad från en kvalitativ metod inte skapar en intim relation mellan forskaren 

och respondenten. Dessutom kan man undersöka många respondenter till en låg 

kostnad (Jacobsen, 2002). 

 

Kritik mot den kvantitativa metoden är att forskaren kan erhålla för ytlig 

information om respondenterna. Denna metod är också mindre flexibel då den ska 

ske i en kronologisk ordning. En avvikelse från detta kan bli mycket kostsamt och 

kan i många fall minska tillförlitligheten. I likhet med kvalitativ metod har även 

kvantitativ metod undersökningseffekt. Undersökningseffekten kan vara bortfall 

och att vår uppfattning begränsar möjliga svarsalternativ (Jacobsen, 2002). 

 

4.2.2 Undersökningsdesign 

Tvärsnittstudien utgjorde huvuddelen av vår studie då vi ville generalisera våra 

resultat samt att vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ville få tillgång till en 

stor mängd data (Jacobsen, 2002). Denna undersökningsmetod går ut på att samla 

in data från mer än ett enda fall, vilket ger en variation. Bedömningen av den 

insamlade informationen kräver en systematisk och standardiserad metod. Detta 

ska resultera i en uppsättning data med kopplingar till två eller fler variabler, vilka 

sedan ska granskas för att finna samband mellan de olika variablerna. 

Tvärsnittsdesignen kan alltså studera relationer mellan variabler (Bryman & Bell, 

2005). Då vi är intresserade av hur altruism och respondenternas nuvarande 

prestationsbaserade belöningar påverkar familjeanställdas arbetsmotivation, blev 

tvärsnittsundersökningen lämplig. 



 

 

 

 

  50 (140) 
 

 

4.2.3 Metod för datainsamling 

Vår datainsamling för tvärsnittstudien baserades på primärdata genom en 

enkätundersökning. Då vi har valt att utföra en tvärsnittsstudie och vill kunna 

generalisera vårt resultat till familjeägda aktiebolag i Sverige, blev en 

enkätundersökning det lämpliga valet av metod. Detta eftersom enkäter är enkla 

att administrera och kan på ett snabbt sätt skickas ut till en stor grupp 

respondenter jämfört med att utföra strukturerade intervjuer eller observationer. 

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår ifrån en i förväg fastställd 

frågeschema vid en intervju. Strukturerade observationer innebär att forskaren 

utifrån fasta regler observerar mänskligt beteende. (Bryman & Bell, 2005).  Att vi 

valde att utgå ifrån en enkät som huvuddelen av vår undersökning berodde även 

på att vi ville minska risken för intervjueffekt eller observationseffekt som kan 

skapa skevheter i svaren eller beteendet. Respondenten kan ha en benägenhet för 

social önskevärdhet, dvs. att respondenten vid intervju eller obervation svarar eller 

beter sig på ett visst sätt för att ge en positiv bild av sig själv (Bryman & Bell, 

2005). Detta kan vara ett problem i vårt fall eftersom den familjeanställde kan pga 

sina relationer till huvudägarna finna det känslomässigt svårt att uttala sig om t ex 

missnöje av prestationsbaserade belöningar. Enkäter betraktas som en kvantitativ 

metod då det inte finns någon direkt kontakt mellan undersökare och de 

undersökta, vilket stöter bort problem med att respondenten kan känna sig 

avslöjad (Jacobsen, 2002). Det finns dock en större risk för ett stort bortfall 

jämfört med intervjuer eller observationer då företagen kan välja att inte besvara 

enkäterna (Bryman & Bell, 2005). 

 

Trots denna risk, valde vi att använda oss utav en enkätundersökning då denna 

metod både tidsmässigt och kostnadsmässigt underlättar datainsamlingen från 

respondenter spridda över ett stort geografiskt område (Bryman & Bell, 2005). 

Dessutom kan respondenternas känsla av upplevd anonymitet leda till att fler 

svarar och att de dessutom ger sannare svar (Jacobsen, 2002).  Istället för 

postenkäter använde vi oss utav internetbaserade enkäter som skickades ut till 

företagens e-mailadresser. Detta pressar ned administrationskostnaderna 
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ytterligare och dessutom är e-post en allt vanligare kommunikationsform 

(Jacobsen, 2002).  

 

4.2.4 Operationalisering 

I kvantitativa undersökningar måste de oprecisa teoretiska begreppen 

operationaliseras för att de ska kunna mätas. De mångtydiga teoretiska begreppen 

måste med andra ord bli konkreta operationella bregrepp (Jacobsen, 2002). Därför 

operationaliserade vi våra teoretiska begrepp till frågor och kriterier inför vår 

enkätundersökning (se appendix 2 för våra uppsatta kriterier och appendix 5 för 

enkätformuläret). Vi har operationaliserat tolv teoretiska begrepp, vilka är 

familjeföretag, familjeanställd, huvudägare, arbetsmotivation, prestationsbaserade 

belöningar, altruism, kön, ägarandel, släktavstånd, yrke, inkomst och arbetstid. 

Arbetsmotivation är beroende av prestationsbaserade belöningar, altruism och 

ägarandel. Yrke, inkomst, kön och arbetstid kan dock snedvrida vårt empiriska 

resultat för våra hypoteser, då de enligt Wiley (1997) påverkar 

arbetsmotivationen. Dessa bakgrundsvariabler måste därför kontrolleras för att 

försäkra oss om att det inte är de som står för det egentliga sambandet mellan våra 

variabler. Altruism är i sin tur beroende av släktavstånd och kön. Med andra ord 

är arbetsmotivation och altruism våra beroende variabler samt altruism, 

prestationsbaserade belöningar, kön, släktavstånd och ägarandel våra oberoende 

variabler. Medan yrke, inkomst, arbetstid och kön är våra kontrollvariabler.  

 

Förundersökningen gav oss användbar information vid utformningen av enkäten. 

Enkätfrågorna har bl a formulerats som påståenden, ja/nej-frågor och kryssfrågor. 

Att variera frågornas utformning och svarsalternativ är ett bra sätt att hålla 

respondenten uppmärksam (Holme & Solvang, 1997). Vid användning av 

påståenden är det en fördel om dessa frågor hade en viss laddning eftersom de kan 

provocera respondenten till att ta ställning (Jacobsen, 2002).  För att inte trötta ut 

respondenterna och inte kräva allt för mycket av dem har majoriteten av frågorna 

varit slutna med fasta svarsalternativ. Slutna frågor underlättar även kodningen, 

sammanställningen och bearbetningen av datan jämfört med öppna frågor. 

Dessutom kan slutna frågor öka jämförbarheten i svaren. Eftersom majoriteten av 

våra frågor berör attityder, blev en femgradig likertskala lämplig att använda. En 
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likertskala kan visa i vilken utsträckning respondenten håller med ett antal 

påståenden/frågor som tillsammans utgör en flerindikator (Bryman & Bell, 2005). 

Då vi inte ville tvinga respondenterna till att förhålla sig till ett visst 

ställningstagande, eftersträvade vi balanserade svarsalternativ och använde därför 

en likertskala med ett ojämnt antal svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Eftersom det 

är viktigt att enkätfrågorna speglar vår problemformulering, har vi varit 

noggranna i våra val av frågor genom att vi vid ett flerat gånger redigerat och 

formulerat om våra frågor för att säkerställa att de belyser det som vi hade i 

åtanke att undersöka. För att öka svarsfrekvensen i enkätundersökningen har vi 

bifogat ett introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen och ett 

utlovande om att svaren behandlas konfidentiellt (Bryman & Bell, 2005). 

 

4.3.3.1 Familjeföretag 

Chua et al (1999) hävdar att definitionen av familjeföretag inte bör exkludera 

respondenter som anser att deras företag är att betrakta som ett familjeföretag. För 

att inte utesluta företag som ser sig själva som familjeföretag använde vi därför 

Westhead et als (2002) breda definition. Denna definition går ut på att företagets 

VD eller styrelseordförande ska uppfatta företaget som ett familjeföretag, samt att 

mer än 50 % av aktierna ska ägas av familjemedlemmar, vilka är släkt genom 

blod eller partnerskap. Då vi är intresserade av familjeanställda oavsett position, 

utgick vi därför, till skillnad från Westhead et als (2002) definition, från att 

familjeanställda oavsett position uppfattade företaget som ett familjeföretag.  I 

introduktionsbrevet till enkäten satte vi upp detta kriterie dvs. vad som menades 

med familjeföretag och som måste vara uppfyllt för att respondenten skulle få 

besvara enkäten (se appendix 2 för introduktionsbrev). 

 

4.3.3.2 Familjeanställd 

Vårt studieobjekt är familjeanställda då dessa individer binder ihop 

familjesystemet med företagssystemet. I enlighet med den framförda diskussionen 

i familjeavsnittet som finns i kapitel tre, definieras en person som familjemedlem 

om han eller hon tillhör en familj via blod, äktenskap eller samboskap. Eftersom 

det fanns en risk för att respondenterna skulle tolka familjedefinitionen olika, 

preciserade vi därför redan i introduktionsbrevet till enkäten vad som menas med 
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en familj, men även vad som menas med en familjeanställd. En familjeanställd är 

en familjemedlem till huvudägare och är anställd i familjeföretaget. Om den 

familjeanställde också är huvudägare är den inte ensam huvudägare i 

familjeföretaget. Det är alltså först när respondenten har uppfyllt kriterierna för att 

kunna betraktas som en familjeanställd som den ombeds till att delta i 

undersökningen. Respondenten kan alltså genom de uppställda kriterierna för vad 

som menas med en familjeanställd, få reda på om denne tillhör samma familj som 

företagets huvudägare. Anställda som inte tillhör huvudägarfamiljen utesluts. 

Dessa personer betraktras som utomstående och ska efter att ha läst 

introduktionsbrevet inte besvara enkäten, men uppmanas dock att vidarbefodra 

mailet till andra anställda som uppfyller villkoret (se appendix 2 för 

introduktionsbrev). 

 

4.3.3.3 Huvudägare 

En familjeanställd kan även vara en familjeägare, dvs. en familjemedlem som 

innehar en ägarandel av familjeföretaget. När familjeägaren innehar flest aktier i 

familjeföretaget kallas han eller hon för huvudägare. Om det finns flera 

familjemedlemmar som äger flest aktier i familjeföretaget, då de äger lika stora 

andelar, är alla dessa familjemedlemmar huvudägare. Denna definition förklaras 

för respondenten i introduktionsbrevet till enkäten.  För att kunna besvara enkäten 

har vi som tidigare nämnt satt upp ett kriterium om att respondenten inte får vara 

ensam huvudägare i familjeföretaget (se appendix 2 för introduktionsbrev). Detta 

eftersom när respondenten både är familjeanställd och ensam huvudägare, 

begränsas studerandet av relationen som finns mellan dessa två olika roller, då 

graden av altruism inte kan studeras.  

 

4.3.3.4 Kön 

Forskare som Ford och Lowery (1986) och Manolopoulos (2008) har i sina 

empiriska studier operationaliserat kön till man och kvinna. Därför 

operationaliserade vi i likhet med dessa forskare också kön till man och kvinna. 

 

Enkätfråga 1: Vilket kön tillhör 

du?  
  Man 
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Kvinna 

 

4.3.3.5 Ägarandel 

Vi använde oss utav La Porta et als (1999) operationalisering av ägarandel, dvs. vi 

operationaliserade ägarandel till kvoten av den familjemedleanställdes aktier och 

familjeföretagets totala antal aktier, i procent. Respondenten fick i enkäten själv 

ange sin ägarandel i procentsats.  

 

Enkätfråga 2: Hur stor 

aktieägarandel innehar du av 

familjeföretaget? Ange i 

procent.  

  
 

 

4.3.3.6 Släktavstånd 

Det är enbart relationerna mellan familjeanställda och huvudägare i familjeföretag 

som vi är intresserade av, vilket kunde undersökas med hjälp av Neyer och Langs 

(2003) operationalisering av släktavstånd, nämligen en släktkoefficient som har 

sin utgångspunkt från Hamiltons (1964) resongemang kring det genetiska 

släktavståndet. Släktkoefficienten kan ge en indikation på hur nära släkt de 

familjeanställda är till huvudägarna, vilket därmed kan påverka graden av 

altruism. Detta mått kan variera mellan 0 och 1 beroende på hur nära 

släktrelationerna är, dvs. hur stor sannolikheten är för att två individer delar 

samma gener. Ju högre tal på släktavståndet, desto starkare och närmare är 

släktrelationen. 1 står för enäggstvillingar och 0 står för individer som inte har 

någon släktrelation till varandra, ex vänner (Neyer och Lang, 2003). 

 

De viktigaste typer av familjerelationer är enligt Neyer och Lang (2003) 

gift/sambo, förälder/barn, svärbarn/svärförälder, helsyskon, halvsyskon och 

barnbarn/far-, morförälder. Vi har därför benämnt övriga släktrelationer som 

annan släkting. Vi har använt oss utav Neyer och Langs (2003) mått på olika 

släktrelationer med undantag av gift/sambo och svärbarn/svärförälder som vi 

kommer att ge ett högre värde än vad Neyer och Lang (2003) har gett. 

Anledningen är att Neyer och Lang (2003) har utgått från att familjmedlemmar är 

genetiskt sammankopplade och har  vid val av mått inte tagit hänsyn till att 
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gift/sambo och svärbarn/svärförälder tillhör en av de viktigaste familjerelationerna 

(Neyer & Lang, 2003). Vi utgick inte bara från att familjemedlemmar kunde vara 

genetiskt sammankopplade, utan vi tog även hänsyn till att de kan vara 

sammankopplade via giftemål och samboskap. Detta eftersom familjemedlemmar 

kan ha en social interaktion med varandra och betraktas som en familj, även om 

de inte är genetiskt sammankopplade (Davis & Daily, 1997). I och med att vi i vår 

enkätundersökning undersöker relationen mellan släktavstånd och altruism kunde 

vi även få reda på om giftemål och samboskap var rimliga släktrelationer då 

forskare som t ex Nicholson (2008) inte inkluderar ingifta familjemedlemmar eller 

sambor i familjedefinitionen eftersom det saknas genetiska band.  

 

Eftersom vi enbart specifierat de viktigaste familjerelationerna, kodade vi annan 

släkting som kusin, föräldrars syskon m m till måttet 0.0625, vilket även är det 

mått Neyer och Lang (2003) har använt sig av på annan släkting. Neyer och Lang 

(2003) har däremot specificerat andra släktingar mer än vad vi har gjort. 

Anledningen till att vi inte specificerade andra släktingar mer är att vi inte ville ta 

med alltför många familjerelationer som kunde leda till att enkäten skulle ta 

längre tid och bli alltför komplex att besvara. Därmed specifierade vi mått för de, 

enligt Neyer och Lang (2003), viktigaste familjerelationerna och gav andra 

släktingar ett gemensamt mått. Sammanfattningsvis varierade vår släktkoefficient 

mellan 0,0625 – 0,5 och familjeanställda fick följande relationer till huvudägare 

att välja mellan: 

 

- Gift/Sambo (0,5) 

- Förälder/Barn (0,5) 

- Helsyskon (0,5) 

- Halvsyskon (0.25) 

- Svärbarn/Svärförälder (0,25) 

- Barnbarn/Far-, Morförälder (0,25) 

- Annan släkting (0,0625) 

 

Eftersom vårt motiv med släktavstånd är att studera relationen mellan släktavstånd 

och altruism, blir det svårt för familjeanställda att uttala sig om andra 
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familjeanställdas altruism till huvudägarna. Anledningen är att altruism kan 

betraktas som ett känsligt och individuellt begrepp. Detsamma gäller 

arbetsmotivation och prestationsbaserade belöningar, dvs. det är svårt för en 

familjeanställd att uttala sig om andra familjeanställdas arbetsmotivation och 

prestationsbaserade belöningar. Med anledning av detta ombad vi inte 

familjeanställda att uttala sig om andra familjeanställdas åsikter, vilket annars 

skulle vara en mindre tidskrävande metod att erhålla många svar på. För att 

förenkla besvarandet av enkäten och öka tillförlitligheten i svaren, bad vi endast 

de familjeanställda att specificera sina egna familjerelationer till huvudägarna. 

Respondenten fick först specificera antalet huvdägare i familjeföretaget, för att 

sedan ange de typer av familjerelationer som finns mellan den familjeanställde 

och huvudägarna. För att få ett genomsnittligt mått på den familjeanställdes totala 

släktrelation till huvudägarna viktade vi den familjeanställdes olika släktrelationer 

till huvudägarna med antalet huvudägare i familjeföretaget. Om den 

familjeanställda enbart har en släktrelation till en huvudägare behövdes däremot 

ingen viktning. För att få reda på respondentens släktrelationer till huvudägarna 

har vi sammanlagt ställt tre frågor. 

 

Enkätfråga 6: Hur många 

huvudägare finns det i 

familjeföretaget? (Med 

huvudägare menas den 

familjemedlem/de 

familjemedlemmar som äger 

flest aktier i familjeföretaget)  

  

 

 

Enkätfråga 7: Vilken typ av familjerelation har du till... (Fyll bara i för det antal huvudägare du har 

familjerelationer till)  

  Gift/Sambo Förälder/Barn Helsyskon Halvsyskon 
Barnbarn/Far-

, Morförälder 
Svärbarn/Svärförälder 

Annan 

släkting 

Huvudägare 

1        

Huvudägare 

2        

Huvudägare 

3        

Huvudägare 

4        
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Huvudägare 

5        

Huvudägare 

6        

Huvudägare 

7        
 

 

Enkätfråga 8: Om du har 

familjerelationer till fler än 7 

huvudägare, vilka typer av 

familjerelationer har du till 

resterande huvudägare?  

  

 
 

4.3.3.7  Altruism 

Vi är intresserade av graden av altruism gentemot huvudägare, dvs. om den 

familjeanställde prioriterar sitt eget eller företagets intresse. Ju mer altruistisk den 

familjeanställda är, desto mer jobbar man i enlighet med företagets intresse. 

Enligt Jacobsen (2002) ska abstrakta begrepp mätas genom flera frågor då de kan 

innehålla flera element vilket gör dem svåra att mäta med enbart en fråga. Detta 

tog vi hänsyn till vad gäller begreppet altruism som kan innehålla olika aspekter, 

då begreppet kan ses ur olika synvinklar, vilket gör det svårt att mäta med enbart 

en enda fråga. Altruism mäts i vårt fall genom att anpassa en skala utvecklad av 

Becker och Vance (1993), vilken ska återspegla ett altruistiskt beteende.  Denna 

anpassning gjordes genom att välja ut relevanta frågor för att sedan anpassa dem 

till vårt studieområde, ex har vi fört in begreppet familjeföretag istället för icke-

familjeföretag. Frågorna har även formulerats om till påståenden för att kunna 

mäta åsikternas intensitet och ett sätt att få fram denna intensitet är genom att 

använda sig av svarsalternativen instämmer inte alls och instämmer helt 

(Jaconbsen, 2002). Därför har vi använt oss av måtten 1-5 för 

altruismpåståendenas svarsalternativ, där 1 står för instämmer inte alls och 5 står 

för instämmer helt. Becker och Vance (1993) har däremot använt sig av måtten 1-

5 för deras altruismfrågors svarsalternativ, där 1 står för alltid och 5 står för 

aldrig.  
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Denna anpassning resulterade i sex enkätfrågor som fokuserade på altruism i ett 

familjföretagssammanhang. En av dessa enkätfrågor (se 9 d) nedan) kommer dock 

inte från Becker och Vancves (1993) mått på altruism utan istället från deras mått 

på anställdas plikttrogenhet. Vi valde att ändå ta med denna enkätfråga som en 

indikator för altruism eftersom synonymer till plikttrogenhet är lojalitet, 

pålitlighet och ambition (Synonymer, 2012), vilka kan kopplas till altruism, dvs. 

osjälviskt agerande. 

 

Från förundersökningen fick vi reda på att respondenterna ser företagets problem 

som sina egna problem, då de känner en plikt gentemot företaget och familjen. 

Denna aspekt kan mäta ett annat element av altruism och därför utformade vi 

ytterligare en enkätfråga som kunde mäta altruism. Sammanlagt fick vi sju frågor 

som kunde mäta begreppet altruism. 

 

Enkätfråga 9: Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden 

överensstämmer med din uppfattning.  

  

1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 

5 

Instämmer 

helt 

a) Jag hjälper andra anställda med 

deras arbete när de är frånvarande.      

b) Jag hjälper andra anställda när de 

har en tung arbetsbelastning.      

c) Jag kommer med kreativa förslag 

på hur familjeföretaget kan 

förbättras. 
     

d) Jag tar onödiga raster eller 

ledigheter från mitt arbete.      

e) Jag deltar i aktiviteter som inte är 

ett krav, men som förbättrar 

familjeföretagets image. 
     

f) Jag gör frivilliga saker i mitt 

arbete som inte krävs utav mig, men 

som gynnar familjeföretaget. 
     

g) Jag ser familjeföretagets problem 

som mina personliga problem.      
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4.3.3.8 Arbetsmotivation 

Likt altruism kan begreppet arbetsmotivation betraktas som ett abstrakt begrepp, 

vilket ökade betydelsen av att ha med flera frågor som kunde mäta fenomenets 

olika aspekter (Jacobsen, 2002).  Traditionella mått på arbetsmotivation har varit 

arbetsglädje och företagsengagemang. Ett nyare mått på arbetsmotivation är 

arbetsvilja som har visat sig vara ett bättre mått än arbetsglädje och 

företagsengagemang. Detta eftersom arbetsvilja har visat sig vara närmare 

relaterat till arbetsbeteenden som arbetsprestation, antal arbetade timmar och 

incitament till att sluta, än de traditionella måtten. Därmed har vi operationaliserat 

arbetsmotivation till arbetsvilja (Björklund, 2001). Vi har använt oss utav Sjöberg 

och Linds (1994, refererad av Björklund, 2001) 12-objektskala för att mäta 

arbetsvilja. Därmed var våra arbetsmotivationsfrågors svarsalternativ utformade i 

likertskalor med 5 svarsalternativ. 

 

Enkätfråga 10: Ta ställning till nedanstående frågor.  

  
1 Absolut 

inte 
2 3 4 5 Absolut 

a) Känner du dig motiverad av ditt 

arbete?      

b) Känner du dig stimulerad av dina 

arbetsuppgifter?      

c) Skulle du vilja att dina barn väljer 

samma arbete som dig?      

d) Känner du att din hängivenhet åt 

ditt arbete är så stark att den krockar 

med ditt familjeliv, vänner etc? 
     

e) Uppfattar du ditt arbete som 

utmanande?      

f) Skulle du vilja ägna fler timmar i 

veckan åt ditt arbete?      

g) Skulle du vilja arbeta färre timmar 

i veckan om det var ekonomiskt 

genomförbart? 
     

 

 

Enkätfråga 11: Ta ställning till nedanstående frågor.  

  1 Aldrig 2 3 4 5 Alltid 

a) Händer det att du har tar hem ditt 

arbete frivilligt, även om det inte är 

nödvändigt? 
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b) Händer det att du inte tar 

lunchraster pga din starka 

hängivenhet till dina arbetsuppgifter? 
     

c) Ser du fram emot att återvända till 

ditt arbete i slutet av din 

sommarsemester? 
     

 

 

 

1 Den går 

väldigt 

långsamt 

2 3 4 

5 Den går 

väldigt 

snabbt 

Enkätfråga 12: Känner 

du att din arbetstid går 

snabbt eller långsamt? 
     

 

 

Färre än 5 

dagar 
5-9 dagar 

10-14 

dagar 

15-20 

dagar 

Fler än 20 

dagar 

Enkätfråga 13: Under 

hur många arbetsdagar 

per månad känner du en 

stark vilja till att arbeta? 

     

 

4.3.3.9 Prestationsbaserade belöningar 

När det gäller prestationsbaserdae belöningar finns det enligt Arvidsson (2005) 

två huvudformer av prestationsbaserade belöningar till anställda, nämligen 

monetära och icke-monetära. Dessa två former skulle enligt agentteorin och 

stewardshipteorin motivera de anställda olika mycket. Därmed vill vi studera 

skillnaden mellan monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningars 

effekt på anställdas arbetsmotivation i familjeföretag. Det finns många olika 

monetära respektive icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Då vi vill 

mäta om prestationsbaserade belöningar är effektiva i just familjeföretag, är det 

relevant för oss att ta reda på vilka belöningar som är de mest effektiva och om 

deras effektivitet varierar med altruism. Enligt Dewhurst, Guthridge och Mohrs 

(2009) undersökning av 1 047 VD:ar, chefer och anställda är de tre mest effektiva 

monetära prestationsbaserade belöningarna bonusar, höjd fast lön samt aktier och 

personaloptioner respektive de tre mest effektiva icke-monetära 

prestationsbaserade belöningarna beröm från chefer, uppmärksamhet från chefer 

samt möjlighet till att leda projekt. Därmed operationaliserade vi monetära 

prestationsbaserade belöningar till bonusar, höjd fast lön samt aktier och 
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peronaloptioner, medan icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

operationaliserades till beröm från chefer, uppmärksamhet från chefer samt 

möjlighet att leda projekt.   

 

Från förundersökningen betonade respondenterna hur viktigt det var att få 

utvecklas på jobbet för att hålla igång arbetsmotivationen och ett sätt att kunna 

göra det på är genom att erbjudas nya och intressantare arbetsuppgifter vilket är 

en icke-monetär prestationsbaserad belöning (Arvidsson, 2005). Dessutom har en 

studie av 1 000 respondenter från år 1986 visat att intressantare arbetsuppgifter 

var den prestationsbaserade belöningen som de anställda rankade högst upp i 

listan bland tio andra belöningar (Wiley, 1997).  I och med detta utformade vi 

ytterligare en enkätfråga gällande intressantare arbetsuppgifter (se enkätfråga 14 

g) nedan). Svarsalternativen till enkätfrågorna om prestationsbaserade belöningar 

var utformade i en likertskala för att mäta i hur stor utsträckning de 

familjeanställda belönades med de olika varianterna av monetära respektive icke-

monetära prestationsbaserade belöningar, där 1 stod för ingen utsträckning alls 

och 5 stod för i väldigt hög utsträckning. 

 

Enkätfråga 14: När du har utfört ditt arbete bra, i vilken utsträckning belönas du genom...  

  

1 Ingen 

utsträckning 

alls 

2 3 4 

5 I väldigt 

hög 

utsträckning 

a) Bonus, ackord eller liknande 

rörlig ersättning      

b) Höjd fast lön      

c) Aktier och personaloptioner      

d) Beröm från chefer eller andra 

överordnade personer      

e) Uppmärksamhet från chefer 

eller andra överordnade personer      

f) Möjlighet att få leda projekt      

g) Intressantare arbetsuppgifter      
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4.3.3.10 Kontrollvariabler 

Anställda kan ha olika bakgrundsfaktorer som kan påverka nivån av 

arbetsmotivationen. En del individer som har ett stort behov av 

självförverkligande kan ständigt eftersträva utveckling och utmaning för att 

utnyttja hela sin potential medan andra har mindre behov av detta (Wiley, 1997). 

Wiley (1997) framför i sin studie om arbetsmotivation som har sin grund i över 40 

år gamla motivationsteorier, att anställda kan motiveras av olika saker i arbetet. 

Vad som motiverar en viss anställd behöver inte vara lika motiverande för en 

annan anställd. Därmed blir det viktigt att ta hänsyn till olika bakgrundsfaktorer 

när vi studerar arbetsmotivation. Wiley (1997) fann i sin studie att det fanns 

signifikanta skillnader för arbetsmotivationen vad gäller kontrollvariablerna kön, 

inkomstnivå, yrke och arbetstid. Dessa kontrollvariabler tog vi även hänsyn till 

och införde dem i enkäten.  

 

4.3.3.10.1 Kön 

Vi valde att operationalisera kön likt operationaliseringen i avsnitt 4.5.4 om kön. 

Kön användes alltså även som en kontrollvariabel. 

 

4.3.3.10.2 Inkomst 

Enligt Wiley (1997) kan inkomst operationaliseras till årlig inkomstnivå som 

specifieras i olika inkomstintervaller. Vi använde oss därför utav 

inkomstintervaller där respondenten kunde kryssa i sin ungefärliga årliga 

inkomstnivå före skatt. 

 

Enkätfråga 3: Hur hög är din 

årliga inkomst före skatt?  

  

Mindre än 150 000 kr 

150 000 kr - 249 999 kr 

250 000 kr - 349 999 kr 

350 000 kr - 499 999 kr 

Mer än 499 999 kr 
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4.3.3.10.3 Arbetstid 

Enligt Wiley (1997) kan arbetstid operationaliseras till om de anställda arbetar 

heltid eller deltid. För att precisera heltid och deltid ytterligare, ombads 

respondenten till att själv precisera sin arbetstid i procentsats, där 100 % fick stå 

för heltid. Vi fick på detta sätt ett mer precist mått på arbetstid. 

 

Enkätfråga 4: Hur mycket 

arbetar du? Ange i procent, ex 

100 % för heltid osv.  

  
 

 

4.3.3.10.4 Yrke 

Enligt Wiley (1997) kan yrke operationaliseras till yrkeskategorier. Dock utgick 

vi inte från Wileys (1997) yrkeskategorier då vi ville ha en mer fomell 

yrkesklassificering för Sverige. Vi utgick, likt Statistiska centralbyrån, från SSYK 

(Standard för svensk yrkesklassificering) som är ett system för klassificering av 

individers yrken (Statistiska centralbyrån, 2012). Denna klassificering bygger på 

typ av arbete och de kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet. Vi ville med 

hjälp av SSYK utforma yrkeskategorier för att se om det fanns ett samband 

mellan familjeanställdas yrkeskategorier och arbetsmotivation i familjeföretag, 

därför var vi inte intresserade av de kvalifikationer som krävs för själva yrket eller 

yrkesområdet. Vidare kan inte militärt arbete anses vara en relevant yrkeskategori 

inom ett familjeföretag, därför uteslöt vi militärt arbete Vi var alltså enbart 

intresserade av typen av arbete, därmed valde vi att ta med sex yrkesområden av 

tio (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

- Ledningsarbete 

- Kontors- och kundservicearbete 

- Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 

- Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

- Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 

- Process-, maskinoperatörs- och transportarbete 
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Eftersom det fanns risk för att svarsalternativen inte kunde täcka in alla möjliga 

svarsalternativ, införde vi svarsalternativet annat arbete. 

 

Enkätfråga 5: Vilket 

yrkesområde tillhör du?  

  

Ledningsarbete 

Kontors- och kundservicearbete 

Service-, omsorg- och försäljningsarbete 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 

fiske 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och 

tillverkning 

Process-, maskinoperatörs- och transportarbete 

Annat arbete 

 

4.3.3.11 Sammanfattning av operationalisering 

Nedan beskrivs en sammanfattande tabell för vår operationalisering med 

refererade forskare. 

 

Tabell 4: Sammanfattning av vår operationalisering. 

Variabel Operationalisering Enkätfrågors 

nr eller 

kriterier i 

enkätbrev 

Forskare 

Familjeföretag Respondenten 

uppfattar företaget 

som ett familjeföretag 

och mer än 50 % av 

aktierna i företaget 

ägs av en familj som 

är släkt med varandra 

genom blod, 

äktenskap eller 

samboskap. 

Kriterie i 

enkätbrev 

Chua et al 

(1999); 

Westhead et al 

(2002); 

Churchill & 

Hatten (1987); 

Nicholson 

(2008); Neyer 

& Lang (2003); 

Tillman & Nam 

(2008); Davis 
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& Daily (1997); 

Hamlilton 

(1964) 

 

Familjeanställd Respondenten är 

anställd i 

familjeföretaget, är 

släkt med 

huvudägaren/huvudä

garna i 

familjeföretaget och 

får inte vara ensam 

huvudägare i 

familjeföretaget. 

Kriterie i 

enkätbrev 

Churchill & 

Hatten (1987); 

Nicholson 

(2008); Neyer 

& Lang (2003); 

Tillman & Nam 

(2008); Davis 

& Daily (1997); 

Hamlilton 

(1964) 

 

Huvudägare Den familjemedlem 

som äger flest aktier i 

familjeföretaget. Om 

det finns flera 

familjemedlemmar 

som äger flest aktier i 

familjeföretaget, då 

de äger lika stora 

andelar, är alla dessa 

familjemedlemmar 

huvudägare. 

Kriterie i 

enkätbrev 

Churchill & 

Hatten (1987); 

Nicholson 

(2008); Neyer 

& Lang (2003); 

Tillman & Nam 

(2008); Davis 

& Daily (1997); 

Hamlilton 

(1964) 

Kön Man och kvinna 1 Ford och 

Lowery (1986); 

Manolopoulos 

(2008); 

Sangmook 

(2005); Rynes 
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et al, (2004) 

Ägarandel Kvoten av 

respondentens aktier 

och familjeföretagets 

totala antalet aktier, i 

procent. 

2 La Porta et al 

(1999) 

Släktavstånd Gift/sambo; 

förälder/barn; 

svärbarn/svärförälder; 

helsyskon; 

halvsyskon; 

barnbarn/far-, 

morförälder och 

annan släkting. 

6, 7, 8 Churchill & 

Hatten (1987); 

Nicholson 

(2008); Neyer 

& Lang (2003); 

Tillman & Nam 

(2008); Davis 

& Daily (1997); 

Hamlilton 

(1964) 

Altruism Förundersökning 

samt anpassning av 

Becker och Vances 

(1993) frågor och 

svarsalternativ om 

altruism. 

9 Becker och 

Vance (1993); 

Jaconbsen, 

(2002); 

Synonymer, 

2012; 

förundersöknin

g 

Arbetsmotivation Arbetsvilja. 10-13 Björklund 

(2001) 
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Prestationsbaserade 

belöningar 

Bonusar, höjd fast 

lön, aktier och 

peronaloptioner, 

beröm från chefer, 

uppmärksamhet från 

chefer, möjlighet att 

leda projekt samt 

förundersökning. 

14 Arvidsson 

(2005); 

Dewhurst et al 

(2009); Wiley 

(1997); 

förundersöknin

g 

Inkomst Årliga 

inkomstintervaller 

före skatt. 

3 Wiley (1997) 

Arbetstid Arbetstid i procent. 4 Wiley (1997) 

Yrke Ledningsarbete; 

kontors- och 

kundservicearbete; 

service-, omsorgs- 

och 

försäljningsarbete; 

arbete inom jordbruk, 

trädgård, skogsbruk 

och fiske; 

hantverksarbete inom 

byggverksamhet och 

tillverkning; process-, 

maskinoperatörs- och 

transportarbete samt 

annat arbete. 

5 Wiley (1997); 

Statistiska 

centralbyrån 

(2012) 

 

4.2.5 Urval och genomförande  

Populationen har definerats som Sveriges alla familjeägda aktiebolag. Precis som 

i de flesta andra länder, saknas det dessvärre databaser som kodat verksamheter 

som familjeföretag vilket försvårar utskick av enkäter till enbart företag som 
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betraktas som familjeföretag (Emling, 2000). Därmed fick vi nöja oss med ett 

register från databasen Affärsdata, vilken inkluderar både familjeföretag och icke-

familjeföretag. Denna databas gav oss en flexibilitet i vår urvalsprocess då vi 

själva kunde uppställa kriterier för vilka företag vi villa ha sökresultat på. 

Kriterierna som vi ställde var att företagen skulle vara aktiva aktiebolag med en 

omsättning upp till 50 miljoner kr.  Eftersom 89 % av alla svenska familjeföretag 

enligt Emling (2000) har en omsättning som ligger på max 50 miljoner kr, har vi 

därför valt att ha med detta som ett kriterium i vårt urval för att öka chansen till att 

nå ut till så många familjeföretag som möjligt. Därmed är vårt urval endast 

representativt för familjeföretag med upp till 50 miljoner kr i omsättning. Vi satte 

även upp ett kriterium för bokslutsår för åren 2011 och 2010, då alla företag inte 

omfattades för år 2011, eftersom det finns företag som ännu inte är klara med 

bokslutet vid tidpunkten för vår urvalsprocess. Anledningen till kriteriumet var för 

att ytterligare försäkra oss om att bolaget fortfarande var aktivt. Den 26 mars 2012 

uppfyllde 284 925 företag dessa kriterier. Eftersom vi pga tidsbrist inte skulle 

hinna undersöka alla företag, valde vi därför att utgå ifrån ett slumpmässigt urval. 

Vi slumpade fram 284 925 slumpmässiga tal för alla dessa 284 925 företag. Dessa 

slumpmässiga tal saknade någon ordningsföljd och vi bestämmde oss därför för 

att sortera talen från det lägsta till det högsta talet genom Excel, för att sedan 

inkludera de 2000 lägsta slumptalen i vårt urval. Detta framtagna slumpmässiga 

urval bestod av både familjeföretag och icke-familjeföretag. Vi kunde alltså inte i 

förväg lista ut om företaget var ett familjeföretag. 

 

För att kunna generalisera vårt resultat från ett urval till en hel population genom 

vår tvärsnittsdesign, är det enligt Bryman & Bell (2005) viktigt att eftersträva ett 

representativt urval för populationen dvs. att urvalet på ett adekvat sätt kan spegla 

populationen.  Eftersom populationen inte kunde identifieras i förväg, har vi inte 

kunnat veta om vårt urval varit representativt vilket förhindrade generaliseringen 

av resultatet till alla familjeföretag.  Att vi som datainsamlingsmetod valt att 

använda oss utav internetbaserade enkäter har även det begränsat generaliseringen 

då vi enbart kunde analysera respondenter med allmänna mailadresser. Däremot 

har det kunnat göras uttalanden om de enheter som omfattades av 

enkätundersökningen och därigenom har vi kunnat testa teorins hållbarhet. I 
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enlighet med Ahlgren (2010) kan urvalsprocessen därför anses som 

tillfredställande då vi kunnat testa våra hypoteser snarare än att kunna generalisera 

till alla familjeföretag. 

 

Enligt Emling (2000) tillhör 91,4 % av familjeföretagens VD:ar ägarfamiljen och 

därför valde vi att rikta enkäterna till de utvalda företagens VD:ar för att öka 

svarsfrekvensen för att just en familjeanställd besvarat enkäten. VD:arnas e-

mailadresser fick vi fram genom att söka på databaser som www.företagsfakta.se, 

www.121.nu och www.gulex.se. Eftersom det fanns risk för att VD:n kunde vara 

ensam huvudägare, införde vi som tidigare nämnts, ett kriterium om att denne inte 

får vara den enda huvudägaren i familjeföretaget. Den som tog emot vårt 

utskickade brev ombeddes i enkätens introduktionsbrev att skicka vidare enkäten 

till andra familjeanställda, detta för att vi skulle kunna få med fler respondenter 

med olika familjerelationer till huvudägare. En familjeanställd VD har troligen en 

god insikt om vilka familjeanställda som tillhör huvudägarnas familj. Eftersom 

det i de flesta fallen saknades e-mailadresser till företagens VD:ar, nöjde vi oss 

med att skicka ut enkäterna till företagens allmänna e-mailadresser då enkäterna i 

slutändan möjligtvis kunde hamna hos VD:n ändå. Vi satte även upp andra 

kriterier på respondenterna och företaget för att säkerställa att de som besvarade 

enkäten kom från ett familjeföretag och var de vi sökte svar ifrån (se appendix 2). 

 

Efter att vi sammanställt vårt urval med 2 000 företag, sökte vi upp e-mailadresser 

för varje företagsnamn som vi samlat in via databasen Affärsdata. Efter att ha sökt 

efter 2 000 e-mailadresser, hittade vi sammanlagt 557 stycken.  För att kunna 

skicka ut enkäterna till e-mailadresserna, använde vi oss utav ett webbaserat 

enkätprogram vid namnet Query & Report som erhålldes via Linnéuniversitetet. 

Det var även här introduktionsbrevet infördes där vi för respondenten talade om 

syftet med vår studie, vilka vi var som låg bakom studien, information kring 

enkäten samt att enkäten helst skulle skickas vidare till andra anställda (se 

appendix 2). Därefter infogades alla företagens e-mailadresser i det webbaserade 

enkätprogrammet och mailades ut till respondenterna.  
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Vi kunde genom enkätprogrammet Query & Report se hur hög svarsfrekvensen 

var innan hela enkätundersökningen var avslutad. Efter sju dagar fick vi totalt 16 

stycken svar av de totalt 557 stycken utskickade enkäterna till företagens e-

mailadresser. Då svarsfrekvensen var väldigt låg, skickade vi ut ett 

påminnelsebrev för att öka svarsfrekvensen (se appendix 4). I och med denna låga 

svarsfrekvens, valde vi att även utöka vårt ursprungliga urval till det dubbla dvs.  

ytterligare 2000 företag. Metoden för urvalet var även här slumpmässig och 

gjordes på samma sätt som för företagen i det första enkätutskicket. Vi samlade 

alltså även här in mailadresser för vårt utökade urval och fann totalt 533 stycken 

mailadresser av 2000 företag. Vi förde in det nya utökade urvalet i vårt 

enkätprogram och fick totalt 1 090 stycken företag med mailadresser tillgängliga 

av de totalt 4000 stycken sökta företagen. Genom enkätprogrammet skickade vi ut 

det första enkätutskicket till det nya uttökade urvalet. Efter att ha skickat ett 

påminnelsebrev till det andra urvalet fick vi totalt 56 svar från urval 1 och 2, dock 

var 26 av dessa svar orelevanta för oss pga av våra kriterier vilket totalt gav oss 30 

relevanta svar efter rensningen. I och med den låga svarsfrekvensen valde vi att 

utöka urval 1 och 2 med ytterligare 4 000 företag. Utav dessa företag hittade vi e-

mailadresser för 960 stycken som enkäten skickades ut till. Metoden för urvalet 

var densamma som för de två tidigare urvalen, dvs. vi använde oss utav ett 

slumpmässigt urval. Däremot utformade vi en ny struktur för vårt 

introduktionsbrev och introducerade vårt syfte med undersökningen tidigare i 

brevet i förhoppning om att få fler svar (se appendix 3 för vårt nya 

introduktionsbrev). Innan vi skickade ut påminnelsebrevet hade vi från urval tre 

fått in totalt 41 svar och efter påminnelsebrevet fick vi ytterligare 6 svar.  Efter att 

ha uteslutit orelevanta respondenter med hänsyn till våra kriterier återstod totalt 

28 stycken svar från det sista urvalet. 

 

Då vi hade uttökat vårt urval två gånger, uppgick vårt totala urval till 8 000 

företag där enbart 2050 företag hade möjligheten att besvara enkäten eftersom de 

hade allmänna e-mailadresser. De som har tagit del av vår enkät och besvarat 

enkäten fullständigt och korrekt enligt våra riktlinjer var totalt 58 stycken 

respondenter. 
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4.2.6 Bortfallsanalys 

Alla typer av bortfall påverkar generaliserbarheten från urval till population. Det 

finns enligt Jacobsen (2002) fyra typer av bortfall. Bortfall 1 är det bortfall som 

uppstår i samband med att vi går från vår teoretiska population till vår faktiska 

population (Jacobsen, 2002). Denna form av bortfall fick vi genom att använda 

oss utav databasen Affärsdata för vår population. Affärsdata kan nämligen inte 

sålla bort icke-familjeföretag samt att den kan innehålla en ofullständig 

förteckning över alla företag i Sverige. Bortfall 2 är det bortfall som uppstår i 

samband med att vi går ifrån vår faktiska population till vårt teoretiska urval, dvs. 

den handlar om vårt teoretiska urval är representativt för vår faktiska population. 

Bortfall 2 gör vi i ringa utsträckning, då vi använde oss av ett rent slumpurval som 

är det mest representativa urvalet(Jacobsen, 2002). 

 

Bortfall 3 är det bortfall som uppstår i samband med att vi går från vårt teoretiska 

urval till vårt faktiska urval, dvs. den handlar om att vissa respondenter faller bort 

från från vårt faktiska urval pga att de inte har svarat i vår undersökning genom att 

vi exempelvis inte har fått tag i dem, att de inte orkar, vägrar eller inte kan svara 

(Jacobsen, 2002). Bortfallet av e-mailadresser i vårt urval var på 72 % (557/2000) 

för urval 1 och 73 % (533/2000) för urval 2 samt 76 % (960/4000) för urval 3. 

Totalt var bortfallet av e-mailadresser på 74 % (2050/8000) för samtliga urval. Att 

detta bortfall är så stort kan bero på att vi även tog med små företag i vårt urval, 

vilka kanske inte hade allmänna e-mailadresser, då vi som tidigare nämnt satte 

max 50 miljoner kr i omsättning som kriterium för vårt urval, vilket är den 

omsättning 89 % av alla svenska familjeföretag har (Emling, 2000). Det kan alltså 

finnas med många företag med en omsättning som låg långt ifrån 50 miljoner och 

dessa företag behöver inte alltd ha behov av att publicera allmänna e-mailadresser 

på internet likt de större företagen som kan tänkas vara mer marknadsinriktade 

och beroende av kunder och leverantörer som inte befinner sig lokalt.  

 

Bortfall 3 uppstår som tidigare nämnts även då respondenterna vägrar, inte orkar 

eller inte kan svara. Detta bortfall skulle alltså visa hur många svar vi fick in från 

de totalt 2 050 stycken utskickade enkäterna. Vi kan dock inte beräkna hur stor 
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denna del är. Anledningen är att vi har använt oss utav en publik enkätlänk, för att 

anställda ska kunna vidarebefordra länken till andra relevanta anställda. Vi känner 

inte till hur många anställda som kunde ha tagit del av enkäten. Även om denna 

del av bortfall 3 inte går att beräkna, kan den uppskattas vara stor pga de kriterier 

vi har satt på företaget och respondenterna. Kriterierna är att företaget ska 

uppfattas som ett familjeföretag av den familjeanställde och denna familjeanställd 

får inte vara ensam huvudägare tillhörande familjen. Vi fick totalt 58 stycken 

fullständiga och korrekt ifyllda enkäter från de totalt utskickade 2 050 stycken 

enkäterna. Detta låga antalet svar kan alltså bero mycket på att enkäten även 

hamnade hos icke-familjeföretag och när den väl hamnade hos familjeföretag, fick 

inte vilken familjemedlem som helst svara på enkäten i och med våra uppsatta 

kriterier. Att respondenterna var tvungna att läsa kriterier innan de skulle besvara 

enkäten kan även det ha påverkat deras vilja att medverka i vår undersökning då 

vissa människor kan ha en tendens att inte vilja lägga ned allt för mycket energi 

på att delta i en undersökning, de tappar enligt Bryman & Bell (2005) intresset 

snabbt. En indikation på att detta stämmer är att denna typ av människor som ändå 

valt att besvara enkäten i försök att förbättra vår studie, förmodligen har hoppat 

över stycket med våra uppsatta kriterier och direkt gått vidare till att besvarat 

enkäten, då  vi egentligen fick in 119 svar från alla tre urvalen, men där 61 

stycken respondenter var orelevanta.   

 

Bortfall 4 är det bortfall som uppstår i samband med att vi går från vårt faktiska 

urval till det antal svar vi har fått in för varje fråga i undersökningen, dvs. den 

handlar om att det har skett ett bortfall av variabler genom att respondenten inte 

har svarat på alla frågorna i vår undersökning (Jacobsen, 2002). När 

respondenterna inte svarar på alla våra frågor eller besvarat de felaktigt utesluts 

dem därmed från undersökningen. Vi försökte få denna form av bortfall låg 

genom att vi i enkätens inställningar har sett till att alla enkätfrågorna varit 

obligatoriska, förutom frågorna nr 7 och 8 angående släktavstånd då vi inte har 

kunnat veta hur många släktrelationer varje familjeanställd har till 

familjeföretagets huvudägare. Här blev bortfallet totalt 28 stycken av 119 

respondenter, vilket berodde på att 24 stycken av dessa respondenter var ensamma 

huvudägare i familjeföretagen. Dessutom uteslöt vi de två respondenter som hade 
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angett 0 på frågan om arbetstid med anledning av att de antagligen inte är 

familjeanställda och ingår därmed inte i vårt studieobjekt. Vi tittade även på 

respondentens ägarandel i förhållande till antalet huvudägare i familjeföretaget. 

Om t ex en respondent angav att han eller hon ägde 50 % av aktierna i 

familjeföretaget och att det finns totalt tre huvudägare, är det en indikation på att 

de två andra huvudägarna tillsammans äger max 50 % av familjeföretaget. 

Därmed är respondenten ensam huvudägare i familjeföretaget och inte ett relevant 

studieobjekt för oss då vi inte kan studera någon altruismrelation mellan den 

familjeanställde och huvudägaren då respondenten och den ensamma 

huvudägaren är samma person. Här blev bortfallet 55 stycken respondenter. 

 

4.2.7 Databearbetning 

Efter att enkätundersökningen var avslutad, var det totalt 58 respondenter som 

hade besvarat vår enkät. Materialet överfördes från Query & Report programmet 

in till statistiskaprogrammet SPSS. Vår beroende variabel arbetsmotivation, var 

formulerad i en 12-objektskala med 12 enkätfrågor vars svarsalternativ var 

utformade i en likertskala kodad 1-5, dvs. fem svarsalternativ. Många enkätfrågor 

var likt frågorna om arbetsmotivation, redan färdigkodade vid enkätutskicket i 

form av likertskalor med kodningen 1-5. Frågan om vilket kön respondenten 

tillhörde, kodades till man=0 och kvinna=1. Vi omkodade dock om en en fråga 

om altruism och en fråga om arbetsmotivation. Detta eftersom frågorna var ställt 

på ett motsatt sätt jämfört med de andra frågorna som tillhörde altruisme 

respektive arbetsmotivation. De som fick en motsatt omkodning var fråga nr 9 d) 

”Jag tar onödiga raster eller ledigheter från mitt arbete.” om altruism och fråga nr 

10 g) ”Skulle du vilja arbeta färre timmar i veckan om det var ekonomiskt 

genomförbart?” om arbetsmotivation. 

 

När det gäller den familjeanställdes släktavstånd till huvudägare, använde vi oss 

utav vårt anpassade släktmått från Neyer och Lang (2003), vilken kodades från 

0,5 till 0,0625 (se avsnitt 4.3.3.6 i operationaliseringen av släktavstånd). Ju högre 

släktkoefficienten är, desto starkare är den familjeanställdes släktrelation till 

huvudägare. Gift/sambo, förälder/barn och helsyskon fick måttet 0,5. Halvsyskon, 

svärbarn/svärförälder och barnbarn/far-, morförälder fick måttet 0.25. Annan 
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släkting fick måttet 0.0625. När respondenten har flera släktrelationer till 

huvudägare, viktade vi dessa familjerelationer för att få ett genomsnittligt mått på 

den familjeanställdes totala släktrelation till huvudägarna. När respondenten 

enbart hade en relation till en huvudägare behövdes däremot ingen viktning. Då vi 

i introduktionsbrevet till enkäten skrev en del kriterier som skulle vara uppfyllda 

för att respondenten skulle kunna betraktas som en familjeanställd för att kunna gå 

vidare och besvara enkäten, utgick vi från att alla våra respondenter var 

familjeanställda med en eller flera familjerelationer till huvudägare. Dock fann vi 

som tidigare nämnts, att vissa av respondenterna inte uppfyllde våra kriterier i 

introduktionsbrevet efter att ha studerat deras svar gällande ägarandel, arbetstid, 

antal huvudägare och släktrelationer till huvudägare. Efter att ha samlat in det 

empiriska materialet genom den utskickade enkäten, analyserades datan med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS. 

 

4.3 Metodkritik 

Genom att använda begreppen reliabilitet och validitet kan vi bedöma kvaliteten i 

de metoder vi har valt (Bryman & Bell, 2005). Vi kan alltså med hjälp av 

begreppen förhålla oss kritiska till våra metodval vilket är viktigt oavsett om man 

använder en kvantitativ eller en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). 

 

4.3.1 Validitet 

Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om hur 

giltiga resultaten är (Jacobsen, 2002). Empirin ska alltså ska vara giltig och 

relevant för vår problemformulering vilket kan uppnås genom representativa mått 

med hög intern validitet. Genom at vi tydligt beskrev vår forskningsprocess och 

motiverade för våra gjoda val i syfte att öka förståelsen för våra motiv kan vi öka 

den interna validiteten (Jacobsen, 2002). Eftersom det är viktigt att vår enkät 

mäter det vi avser undersöka blev därför en förundersökning till hjälp här. 

Förundersökningen kan öka den interna validiteten genom att ge en indikation på 

att vi gjort rätt överväganden innan utskick av enkät. Vi tog också hänsyn till att 

frågorna skulle mäta och spegla de teoretiska fenomenen som vår studie utgått 

ifrån (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). Detta gjordes för val av frågor 

för intervjuguiden (se tabell 2 i avsnitt 4.2.4) samt för val av enkätfrågor och 
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kriterier för enkätundersökningen (se avsnitt 4.3.3 om operationaliseringen av 

enkäten). Dessutom spelade vi in intervjun för Respondent 1, vilket ökar den 

interna validiteten ytterligare för förundersökningen.   

 

I och med att vi ville utföra en kvantitativ undersökning, har respondenterna varit 

tvungna att besvara frågorna i en förutbestämd turordning enligt vår strukturerade 

enkätmall. Därmed är det viktigt att frågorna är väl utformade och genomtänkta 

då frågorna påverkar och styr hur respondenterna svarar (Holme & Solvang, 

1997). Om frågorna innehåller begrepp som kan uppfattas olika av 

respondenterna, kunde validiteten hamna i farozonen (Bryman & Bell, 2005), 

därför definierade vi måntydiga begrepp för att klargöra vad vi syftade på. 

 

Extern validitet handlar däremot om möjligheten att generalisera undersökningens 

resultat utöver undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2005). Då avsikten med 

kvalitativa metoder rent generellt inte är att generalisera, ger det en låg grad av 

extern validitet, och därför kommer fallstudien som tidigare nämnts inte bli vår 

huvudsakliga undersökningsmetod. En högre extern validitet kan istället uppnås 

genom den kvantitativa metoden dvs. enkätundersökningen (Jacobsen, 2002). Då 

det saknas en allmän databas som enbart omfattar familjeföretag pga att vi inte 

kan identifiera vår population minskar vår externa validitet, dock är vårt resultat 

representativt för just de företag vi valt att ta med i vårt urval. Dessutom har vår 

enkätundersökning en högre generaliserbarhet än en kvalitativ metod med ett fåtal 

respondenter, då vi trots allt har fått in 58 svar från enkätundersökningen. 

 

4.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga och följdriktiga måtten som används är. 

Resultatet från en undersökning ska alltså vara så tillförlitligt som möjligt och vid 

upprepning av undersökningen ska resultatet kunna bli detsamma. Då vi använder 

oss av en enkätundersökning som huvuddelen av vår empiriska metod samt att vi 

specifierat hur vi valt ut våra respondenter, kan samma resultat uppnås genom att 

upprepa vår undersökning med hjälp av vårt enkätformulär (Bryman & Bell, 

2005). Vid utformningen av enkäten fanns det risk för att en felkälla i form av 

datainsamlingsfel uppstod (Bryman & Bell, 2005). Om enkätfrågorna var otydligt 
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formulerade kunde felskällan uppstå. För att eliminera denna risk, eftersträvade vi 

under enkätfrågornas utformning, att enkäten skulle se välstrukturerad ut samt att 

frågorna skulle vara korta och bestå av ett vardagligt och logiskt språk.  Vi 

granskade också enkätundersökningen kritiskt innan utskick för att eliminera 

eventuella missuppfattningar vid tvetydiga frågor. Detta för att öka svarens 

reliabilitet. För att stärka reliabiliteten ytterligare var vi noggranna vid 

hanteringen av den insamlade datan. Vi spelade in intervjun med Respondent 1 i 

förundersökningen efter respondentens godkännande, för att unvika slarv vid 

nedteckning (Jacobsen, 2002). Genom att låta de intervjuade respondenterna ta del 

av den färdigskrivna datan, kunde dessutom möjliga feltolkningar elimineras. 

Eftersom det inte var möjligt att spela in intervjun med respondent 2 pga 

brusningar, fick vi istället anteckna den insamlade datan under och efter intervjun 

direkt för att minska risken för minnesförluster. 
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5 Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska resultatet från 

enkätundersökningen för våra testade hypoteser. Först görs inledanade analyser 

som är en förutsättning för resterande analyser. De resterande analyserna består 

av urvalsanalys, univariat analys, bivariat analys och multivariat analys. Detta 

görs med hjälp av datorprogrammet för statistisk analys SPSS. 

 

5.1 Inledande analys 

Eftersom en del av våra variabler mättes med en grupp enkätfrågor vardera, dvs. 

altruism, arbetsmotivation, monetära prestationsbaserade belöningar och icke-

monetära prestationsbaserade belöningar, började vi med att göra en inledande 

analys för att säkerställa enkätens reliabilitet och se hur närstående våra 

enkätfrågor var som grupp. Detta gjordes med hjälp av Cronbachs alfa och en 

faktoranalys.  En fråga med hög reliabilitet ska ha ett litet slumpmässigt fel för att 

kunna ge samma resultat vid upprepade mätningar (Eljertsson, 2005). De 

inledande testerna var alltså vår utgångspunkt för att vi skulle kunna utför de 

resterande testerna, eftersom det var viktigt att försäkra sig om enkätens 

reliabilitet. 

 

Cronbachs alfa visar om enkätfrågorna samvarierar med varandra. Detta hjälpte 

oss att se hur rimligt det var att frågorna sammanförs till olika grupper (Eljertsson, 

2005). Testet hjälpte oss därmed att slå ihop de enkätfrågor som samvarierade 

mycket med varandra.  Cronbachs alfa kan vara högst 1 och lägst 0. Värdet 1 

innebär att frågorna helt och hållet samvarierar, dvs. att de visar samma sak och 

att reliabiliteten bland frågorna är hög. Värdet 0 innebär däremot att det saknas en 

samvariation mellan frågorna (Eljertsson, 2005). Enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) ska Cronbachs alfa-värdet helst överstiga 0,7. Dock menar Eljertsson 

(2005) att gränsen inte är absolut och att det är acceptabelt att använda värden 

strax under 0,7 då det ansetts som tillräckligt. Ju fler frågor, desto högre 

Cronbachs alpha. Vid få frågor kan man därför acceptera ett lägre Cronbachs alfa-

värde. I tabell 5 kan vi utläsa vilka frågor som valdes ut genom Cronbachs alfa för 

att skapa sammanslagna variabler. 
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Tabell 5: Cronbachs alfa. 

 Cronbachs alfa  

Enkätfråga Före 

rensning 

Efter 

rensning 

Sammansatt 

variabel 

9 a) Jag hjälper andra anställda med deras 

arbete när de är frånvarande. 

,761 ,689 Altruism 

9 b) Jag hjälper andra anställda när de har en 

tung arbetsbelastning. 
,687 

9 c) Jag kommer med kreativa förslag på hur 

familjeföretaget kan förbättras. 
,719 

9 d) Jag tar onödiga raster eller ledigheter från 

mitt arbete. 

,793 

9 e) Jag deltar i aktiviteter som inte är ett krav, 
men som förbättrar familjeföretagets image. 

,677 

9 f) Jag gör frivilliga saker i mitt arbete som 

inte krävs utav mig, men som gynnar 

familjeföretaget. 

,728 

9 g) Jag ser familjeföretagets problem som 

mina personliga problem. 

,783 

10 a) Känner du dig motiverad av ditt arbete? ,761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,719 Arbetsmotivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 b) Känner du dig stimulerad av dina 

arbetsuppgifter? 
,715 

10 c) Skulle du vilja att dina barn väljer samma 

arbete som dig? 
,742 

10 d) Känner du att din hängivenhet åt ditt 

arbete är så stark att den krockar med ditt 

familjeliv, vänner etc? 

,775 

10 e) Uppfattar du ditt arbete som utmanande? ,711 

10 f) Skulle du vilja ägna fler timmar i veckan 

åt ditt arbete? 
,739 

10 g) Skulle du vilja arbeta färre timmar i 

veckan om det var ekonomiskt genomförbart? 

,792 

11 a) Händer det att du har tar hem ditt arbete 

frivilligt, även om det inte är nödvändigt? 
,758 

11 b) Händer det att du inte tar lunchraster pga 
din starka hängivenhet till dina 

arbetsuppgifter? 

,774 
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11 c) Ser du fram emot att återvända till ditt 

arbete i slutet av din sommarsemester? 

 

 

,738  

 

 

12 Känner du att din arbetstid går snabbt eller 

långsamt? 
,737 

13 Under hur många arbetsdagar per månad 

känner du en stark vilja till att arbeta? 
,718 

14 a) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom bonus, ackord 
eller liknande rörlig ersättning? 

,679 ,636 Monetära 

prestationsbaserade 
belöningar 

14 b) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom höjd fast lön? 
,555 

14 c) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom aktier och 

personaloptioner? 

,579 

14 d) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom beröm från 

chefer eller andra överordnade personer? 

,886 ,845 Icke-monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

14 e) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom 

uppmärksamhet från chefer eller andra 

överordnade personer? 

,845 

14 f) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 

utsträckning belönas du genom möjlighet att få 

leda projekt? 

,868 

14 g) När du har utfört ditt arbete bra, i vilken 
utsträckning belönas du genom intressantare 

arbetsuppgifter? 

,859 

 

Altruism, arbetsmotivation och icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

hade cronbachs alfa-värden som översteg 0,7, frågorna inom dessa sammanslagna 

variabler var alltså närstående. Monetära prestationsbaserade belöningar visade 

däremot ett värde under 0,7, trots det valde vi att använda oss av frågorna som 

mått för monetära prestationsbaserade belöningar, då detta värde mättes med ett 

fåtal frågor och inte låg avsevärt långt ifrån 0,7. Resultatet från faktoranalysen 

föreslår att vi ska ta bort fråga 9 d) och g) om altruism och fråga 10 d) och g) samt 

11 b) om arbetsmotivation. 

 

Vi kompletterade Cronbachs alfa med en faktoranalys (se tabell 6) för att hitta 

mönster och strukturer från våra frågor genom att reducera antalet dimensioner. 
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Detta görs genom att vikta ihop frågorna för att skapa nya variabler. Genom 

faktoranalysen kan vi analysera samband mellan olika frågor för att eventuellt 

hitta så kallade latenta variabler. Latenta variabler är bakomliggande osynliga 

faktorer utifrån analysen av frågorna, som beskriver datan så bra som möjligt. 

Olika frågor korreleras med varandra och de frågor som klumpas ihop antas 

tillhöra en latent variabel. Medan de frågor som inte visar ett starkt samband ska 

reducerades bort (Kline, 2005).  Genom Cronbachs alfa och faktoranalysen kunde 

vi skapa nya viktade variabler från de frågor som tillsammande hade ett högt 

Cronbachs alfa-värde och som grupperades nära varandra i faktoranalysen 

(Eljertsson, 2005). Efter dessa två test kunde vi alltså peka ut de frågor som inte 

kunde sättas ihop med de andra frågorna.  

 

Tabell 6: Faktoranalys. 

Roterad komponent matris
a
 

 Komponent 

 1 2 3 

Arbetsmotivation 10 

b) 
,886   

Arbetsmotivation 10 
a) 

,878   

Arbetsmotivation 13 ,837   

Arbetsmotivation 11 

c) 
,746   

Arbetsmotivation 10 

e) 
,694   

Arbetsmotivation 10 

c) 
,678   

14 e) Uppmärksamhet 

från chefer eller andra 

överordnade personer 

 ,907  

14 d) Beröm från 

chefer eller andra 

överordnade personer 

 ,902  

14 g) Intressantare 

arbetsuppgifter 

 ,779  
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14 f) Möjlighet att få 

leda projekt 

 ,747  

14 a) Bonus, ackord 

eller liknande rörlig 

ersättning 

 ,581  

14 c) Aktier & 

personaloptioner 

 ,525  

Altruism 9 b)   ,921 

Altruism 9 a)   ,917 

Altruism 9 e)   ,625 

Altruism 9 c)   ,531 

Arbetsmotivation 10 
g) 

  -,489 

Arbetsmotivation 11 

a) 

   

Arbetsmotivation 11 

b) 

   

Arbetsmotivation 10 

d) 

  ,340 

Altruism 9 g)    

Altruism 9 f)   ,338 

Altruism 9 d)    

Arbetsmotivation 12 ,415   

14 b) Höjd fast lön  ,439  

Arbetsmotivation 10 

f) 
,431   

Extraktionsmetod: Huvudkomponentsanalys. 

a. Rotation konvergerade i 10 iterationer. 

 

Genom faktoranalysen bildades tre latenta faktorer, vilka var altruism, 

arbetsmotivation och prestationsbaserade belöningar. Vi bortsåg från 

faktoranalysens sammansättning vad gäller altruism 9 f) och arbetsmotivation 11 

a), då Cronbachs alfa blev högre när de togs med i de nya viktade variablerna. 

Annars överensstämde Cronbachs alfa-testet med faktoranalysen vad gäller 
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frågornas ihopslagningar.  De frågor som inte kunde slås ihop med de andra 

frågorna enligt Cronbachs-alfa och faktoranalysen valde vi att utesluta, vilka var 

altruism 9 d) och 9 g) samt arbetsmotivation 10 d), 10 g) och 11 b) (se tabell 5 och 

6). Efter att vi slagit ihop variablerna, räknade vi ut medelvärdena för de relevanta 

frågorna enligt Cronbachs alfa och faktoranalys. 

 

5.2 Urvalsanalys 

Eftersom vi har utökat vårt urval två gånger vid olika tidpunkter, utförde vi en 

ANOVA-analys för att försäkra oss om att våra tre urval inte skilde sig signifikant 

åt. Analysen hjälpte oss att testa skillnader mellan medelvärden hos de 

slumpmässigt utdragna urvalen. Urvalen jämfördes med avseende på vår 

viktigaste beroende variabel, arbetsmotivation (Aronsson, 1997). Se tabell 7 för 

ANOVA-testet. 

 

Tabell 7: Urvalsanalys för arbetsmotivation 

ANOVA 

 Antal Medelvärde Standardfel Sig. mellan 

grupper 

Tid 1 9 3,70356 ,377317 ,102 

Tid 2 19 4,06432 ,132013 

Tid 3 30 3,66663 ,085060 

Totalt 58 3,80264 ,085997 

 

Eftersom vårt test inte visade några signifikanta skillnader mellan urvalens 

medelvärde på arbetsmotivation vid en signifikansnivå på 10 % valde vi att 

behandla våra samtliga tre urval som ett gemensamt i efterföljande statistiska 

analyser. 

 

5.3 Univariat analys 

Univariat analys innebär att varje variabel analyseras var för sig för att få en bild 

över datan och dess fördelning genom de presenterade diagrammen och tabellerna 

(Bryman & Bell, 2005). Se tabell 8 för den univariata analysen. Då vårt material 
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inte alltid uppvisade normalfördelning utförde vi logaritmeringar som omvandlade 

sneda fördelningar till normalfördelningar, vilket är en förutsättning för en del 

statistiska metoder (Byström & Byström, 2011). För att veta vilka variabler som 

behövde logaritmeras analyserade vi variablerna genom testet Kolmogorov-

Smirnov. Kolmogorov-Smirnov testar om variabelns mätvärden avviker markant 

från en teoretisk normalfördelning. Vid ett signifikant Kolmogorov-Smirnov 

innebär det att variabeln inte är normalfördelad. Kolmogorov-Smirnov kan ersätta 

Chi-två vid små urval, därför anser vi den vara lämplig för att testa våra 

skalvariablers normalfördelningar då vi endast har fått 58 svar från vår 

enkätundersökning (Aronsson, 1997). 

 

Tabell 8: Univariat analys 

Variabeltyp Variabel Antal Läge Spridning 

Nominalskala Kön 58 Typvärdena man & kvinna 50 % män och 50 % 

kvinnor 

Yrke 58 Typvärdet ledningsarbete 79,3 % utgjordes av 

ledningsarbete; annat 

arbete samt kontors- 

och 

kundservicearbete 

Ordinalskala Inkomst 58 Tyvärdet 350 000 kr – 

499 999 kr 

69 % utgjordes av 

250 000 kr – 499 999 

kr 

Intervall-

/kvotskala 

Ägarandel 58 Medelvärdet 28,07 Standardavvikelse 

22,502 

Arbetstid 58 Medelvärdet 92,93 Standardavvikelsen 

17,968 

Släktavstånd 58 Medelvärdet ,46712 Standardavvikelsen 

,089527 

Altruism 58 Medelvärdet 4,162 Standardavvikelsen 
,8869 

Arbetsmmoti

vation 

58 Medelvärdet 3,80264 Standardavvikelsen 

,654935 

Monetära 

prestationsba

serade 

belöningar 

58 Medelvärdet 1,89083 Standardavvikelsen 

,943580 
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Icke-

monetära 

prestationsba

serade 

belöningar 

58 Medelvärdet 2,4828 Standardavvikelsen 

1,23709 

 

Av tabell 8 framgår att det finns två typvärden för den nominala variabeln kön, då 

hälften av våra respondenter utgjordes av män och hälften av kvinnor. När det 

gäller den andra nominala variabeln yrke, var typvärdet ledningsarbete och 79,3 

% av respondenterna hade yrken inom ledningsarbete; annat arbete samt kontors- 

och kundservicearbete. Vår ordinal varibel, vilken var inkomst hade typvärdet 

350 000 kr – 499 999 kr och 69 % av respondenterna hade inkomstnivåer inom 

intervallet 250 000 kr – 499 999 kr. Vi hade 7 intervall-/kvotskalor, vilka var 

aktieägarandel, arbetstid, släktavstånd, altruism, arbetsmotivation, monetära 

prestationsbaserade belöningar och icke-monetära prestationsbaserade belöningar. 

Respondenterna hade i genomsnitt en ägarandel på 28,07 % av familjeföretaget 

med en standardavvikelse på 22,502. Därmed hade de en medelhög ägarandel 

med tanke på att de kunde äga högst 50 % av familjeföretaget. Deras arbetstid 

hade ett medelvärde på 92,93 med standardavvikelsen 17,968. Då en arbetstid på 

100 % innebar heltid visade resultatet att respondenterna arbetade mycket med 

hänsyn till deras medelvärde. Respondenternas släktavstånd till deras huvudägare 

var i genomsnitt 0,46712 med standardavvikelsen 0,089527. Det innebär att 

respondenterna hade en relativt nära släktrelation till deras huvudägare då den 

högsta möjliga släktrelationen de kunde ha till huvudägarna var värdet 0,5. 

 

När det gäller de sammansatta variablerna altruism, arbetsmotivation, monetära 

prestationsbaserade belöningar och icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

visar medelvärdet på likertskalan hur respondenterna i genomsnitt har svarat. 

Medan standardavvikelsen visar den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet 

på likertskalan. När det gäller altruism var medelvärdet på 4,162 med 

standardavvikelsen 0,8869, vilket innebär att de har en hög grad av altruism då det 

högsta möjliga värdet på altruism är 5. Arbetsmotivation hade ett medelvärde på 

3,80264 med standardavvikelsen 0,654935, detta innebar att de hade en hög 

arbetsmotivation. Monetära prestationsbaserade belöningar hade ett medelvärde 
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på 1,89083 med standardavvikelsen ,943580, alltså belönades respondenterna i låg 

utsträckning av monetära prestationsbaserade belöningar när de utfört sitt arbete 

bra. Icke-monetära prestationsbaserade belöningar hade däremot ett medelvärde 

på 2,4828 med standardavvikelsen 1,23709, med andra ord belönades 

respondenterna i relativt lagom utsträckning av monetära prestationsbaserade 

belöningar när de utfört sitt arbete bra med tanke på att icke-monetära belöningar 

kodades från 1 - 5. 

 

När det gäller normalfördelning kan vi i tabell 9 se att arbetsmotivation och icke-

monetära prestationsbaserade belöningar är normalfördelade. Medan 

aktieägarandel, arbetstid, släktavstånd, altruism och monetära prestationsbaserade 

belöningar inte är normalfördelade, därför har vi logaritmerat dem.  

 

Tabell 9: Kolmogorov-Smirnov test 

 Före logaritmering Efter logaritmering 

Mest extrema 

skillnader 

 Mest extrema 

skillnader 

 

Variabel Positiv Negativ Asymp. 

sig. (2-

svansad) 

Positiv Negati

v 

Asymp. 

sig. (2-

svansad) 

Aktieägarandel ,221 -,278 ,000 ,236 -,291 ,000 

Arbetstid ,347 -,481 ,000 ,327 -,500 ,000 

Släktavstånd ,357 -,505 ,000 ,354 -,508 ,000 

Altruism ,172 -,209 ,012 ,125 -,138 ,220 

Arbetsmotivation ,060 -,123 ,345    

Monetära 

prestationsbaserade 
belöningar 

,190 -,173 ,031 ,226 -,136 ,005 

Icke-monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

,135 -,115 ,244    

 

Efter logaritmeringen blev altruism normalfördelad, medan aktieägarandel, 

arbetstid, släktavstånd och monetära prestationsbaserade belöningar fortsatte att 
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inte var normalfördelade. Till stöd för att undersöka orsaken till varför våra 

variabler inte uppvisade en normalfördelning efter logaritmeringen tog vi hjälp av 

histogram för dessa variabler. Utifrån histogrammen, se figur 3-6, kan vi se att 

alla histogrammen uppvisade extremvärden. Enligt Sundell (2010) tenderar 

strukturella variabler som inte handlar om attityder att inte vara normalfördelade. 

Exempel på strukturella variabler är ekonomi och befolkning. I vårt fall kan 

variablerna ägarandel, arbetstid, släktavstånd och monetära prestationsbaserade 

belöningar anses som strukturella, eftersom de berör formella och objektiva saker. 

Medan arbetsmotivation, altruism och icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar handlar om den familjeanställdes attityd och uppfattning. Vi använde 

inte enbart logaritmerad altruism i de efterföljande analyserna, utan vi använde 

även de logaritmerade värdena för aktieägarandel, arbetstid, släktavstånd och 

monetära prestationsbaserade belöningar. Anledningen var att vi ville använda så 

normalfördelade variabler som möjligt, även om de strukturella variablerna inte 

kan bli helt normalfördelade. Detta eftersom normalfördelning är en förutsättning 

för en del statistiska metoder (Byström & Byström, 2011). 

 

Figur 3: Histogram för ägarandel 

 

 

Figur 4: Histogram för arbetstid 
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Figur 5: Histogram för släktavstånd 

 

 

Figur 6: Histogram för monetära prestationsbaserade belöningar 
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5.4 Bivariat analys 

För att testa hur respektive oberoende variabel var relaterad till den beroende 

variabeln arbetsmotivation respektive altruism, genomfördes en bivariat analys, 

dvs. att två variabler analyseras samtidigt, för att kunna se sambandet mellan dem 

(Bryman & Bell, 2005). Det fanns olika signifikanstest av samband vi kunde 

använda oss utav för att se hur variablerna var relaterade till varandra. Då vårt 

material bestod av olika typer av variabler, dvs. nominalskala, ordinalskala och 

intervall/kvotskala, valde vi att använda oss utav de tester som var formade och 

förslagna till de olika typerna av variabler (Vejde, 2002).   

 

För att undersöka korrelationen mellan två intervall/kvotvariabler använde vi oss 

utav sambandsmåttet Pearsons r. Måttet r är en korrelationskoefficient som kan 

anta ett värde från -1 till +1. Ju starkare sambandet är mellan två variabler, desto 

mer närmar sig r -1 eller +1. Om det saknas ett samband mellan två variabler blir r 

0 (Djurfeldt et al, 2010). Måttet r säger dock inget om orsakssambandet mellan 

variablerna (Bryman & Bell, 2005). Då det inte går att testa riktningen på 

sambandet med hjälp av andra andra statistiska tester har vi istället argumenterat 

för riktningen med hjälp av vår teoretiska referensram. Testet Spearmans rho kan 

till skillnad från Pearsons r också användas på ordinalskala, därför valde vi att 
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använda oss av Spearmans rho för att testa korrelationen mellan ordinalskalan 

inkomst och intervallskalan arbetsmotivation (Aronsson, 1997). Genom 

korrelationsanalyserna kunde vi se om våra oberoende variabler korrelerade med 

våra beroende variabler och om de oberoende variablerna samvarierade.   

 

Vi utförde ett t-test för vår dikotoma variabel kön för att undersöka skillnader i 

arbetsmotivationens medelvärde (se tabell 10) samt altruismens medelvärde (se 

tabell 11) vad gäller kvinnor och män. Genom t-testet kunde vi undersöka om det 

fanns skillnader i de beroende variablernas medelvärden och hur stor 

sannolikheten var för att dessa skillnader i medelvärdet inte var slumpmässiga 

(Aronsson, 1997). 

 

Tabell 10: T-test med altruism och kön 

T-test med altruism 

Kön Antal Medelvärde Standardfel 

medelvärde 

Sig. (2-

svansad) 

Man 29 ,34896 ,06480 ,216 

Kvinna 29 ,51382 ,09541 

 

Utifrån tabell 10 kan vi se att kvinnor hade en högre altruism än män. Dock var 

denna medelvärdesskillnad inte signifikant på 10 % -nivån. Därmed stöder den 

bivariata analysen inte hypotes 6. 

 

Tabell 11: T-test för arbetsmotivation och kön 

T-test med arbetsmotivation 

Kön Antal Medelvärde Standardfel 

medelvärde 

Sig. (2-svansad) 

Man 29 3,904 ,096 ,242 

Kvinna 29 3,701 ,142 

 

Enligt tabell 11 har män ett högre medelvärde på arbetsmotivationen än kvinnor, 

dock var denna medelvärdesskillnad inte signifikant på 10 % -nivån. Därmed 

finns det inte någon skillnad på arbetsmotivation mellan män och kvinnor. 
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För att kunna analysera fler än två gruppers medelvärden på variabeln 

arbetsmotivation utförde vi ett Anova-test som analyserade skillnaderna mellan 

grupperna (Djurfeldt et al, 2010). Ett signifikant Anova innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan minst två av gruppernas medelvärden. För att ta reda 

på mellan vilka gruppers medelvärden det finns signifikanta skillnader, 

kompletterade vi Anova med ett Post Hoc-test (Djurfeldt et al, 2010). Då Post 

Hoc-testet endast kan utföras på grupper med minst två svar, har vi slått ihop 

arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske med annat arbete till annat 

arbete. Se tabell 12 och 13 för Anova och Post-Hoc på arbetsmotivation och yrke. 

 

Tabell 12: Anova för arbetsmotivation och yrke 

ANOVA med arbetsmotivation 

 Antal Medelvärde Standardfel Sig. mellan 

grupper 

Ledningsarbete 16 4,069 ,105 ,069 

Kontors- & 

kundservicearbete 

15 3,444 ,225 

Service-, omsorg- 

& 

försäljningsarbete 

5 3,555 ,417 

Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

6 3,852 ,134 

Annat arbete 16 3,931 ,120 

Totalt 58 3,803 ,086 

 

Tabell 13: Post Hoc-test för yrke och arbetsmotivation 

Post Hoc test 

(I) Yrke (J) Yrke Medelvärdesskillnad (I-

J) 

Standardfel Sig. 

Ledningsarbete Kontors- & 

kundservicearbete 

,625 ,225 ,056 

 Service-, omsorg- & ,514 ,321 ,503 
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försäljningsarbete 

 Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

,218 ,300 ,950 

 Annat arbete ,139 ,222 ,970 

Kontors- & 

kundservicearbete 

Ledningsarbete -,625 ,225 ,056 

 Service-, omsorg- & 
försäljningsarbete 

-,111 ,324 ,997 

 Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

-,408 ,303 ,664 

 Annat arbete -,486 ,225 ,211 

Service-, omsorg- 

& 

försäljningsarbete 

Ledningsarbete -,514 ,321 ,503 

 Kontors- & 
kundservicearbete 

,111 ,324 ,997 

 Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

-,296 ,379 ,935 

 Annat arbete -,375 ,321 ,769 

Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

Ledningsarbete -,218 ,300 ,950 

 Kontors- & 

kundservicearbete 

,408 ,303 ,664 

 Service-, omsorg- & 

försäljningsarbete 

,296 ,379 ,935 

 Annat arbete -,079 ,300 ,999 

Annat arbete Ledningsarbete -,139 ,222 ,970 

 Kontors- & 

kundservicearbete 

,486 ,225 ,211 
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 Service-, omsorg- & 

försäljningsarbete 

,375 ,321 ,769 

 Hantverksarbete 

inom 

byggverksamhet & 

tillverkning 

,079 ,300 ,999 

 

Utifrån tabell 12 kan vi se att minst två av yrkesgruppernas medelvärden skilde 

sig på signifikansnivån 10 %. Vidare såg vi i tabell 13 att yrkeskategorin 

Ledningsarbete hade en signifikant medelvärdesskillnad i jämförelse med 

yrkeskategorin Kontors- & kundservicearbete på 10 % -nivån. För att kunna 

använda oss av yrke som en kontrollvariabel i en multipel analys, har vi valt att 

slå samman alla yrken förutom ledningsarbete till annat arbete, eftersom yrket 

ledningsarbete hade en positiv medelvärdesskillnad i jämförelse med andra yrken 

och hade en positiv signifikant skillnad i jämförelse med kontors- & 

kundservicearbete. Därför kommer vi att koda ledningsarbete som 1 och annat 

arbete som 0. Vi utförde ett t-test för att se om vårt beslut var rimligt och stöds, se 

tabell 14. 

 

Tabell 14: T-test för arbetsmotivation och yrke 

T-test med arbetsmotivation 

Yrke Antal Medelvärde Standardfel 

medelvärde 

Sig. (2-svansad) 

Annat arbete 42 3,701 ,108 ,019 

Ledningsarbete 16 4,069 ,105 

 

Det finns en signifikant skillnad på 5 %-nivån mellan ledningsarbete och annat 

arbete enligt tabell 14. 

 

Enligt tabell 15 finns det ett positivt signifikant samband på 5 %-nivån mellan 

inkomst och arbetsmotivation. Därmed varierar familjeanställdas arbetsmotivation 

med deras inkomstnivå. Då inkomst är en ordinalskala kan vi inte använda den i 

en multipel regressionsanalys, därför omvandlar vi den till en dummy. 
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Inkomstnivåer upp till 349 999 kr kodas som 0 och inkomsnivåer från 350 000 kr 

kodas som 1. 

 

Tabell 15: Spearmans rho för inkomst och arbetsmotivation 

Korrelationer 

 Inkomst Arbetsmotivatio

n 

Spearmans 

rho 

Inkomst Korrelationskoefficient 1,000 ,275* 

Sig. (2-svansad)  ,037 

Arbetsmotivation Korrelationskoefficient ,275* 1,000 

Sig. (2-svansad) ,037  

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-svansad). 

 

Utifrån tabell 16 kan vi se ett positivt signifikant samband på 1 % - nivån mellan 

arbetsmotivation och ägarandel; mellan altruism och arbetstid samt mellan 

monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Vidare kan vi se ett 

positivt signifikant samband på 5 % -nivån mellan arbetsmotivation och monetära 

prestationsbaserade belöningar samt mellan arbetsmotivation och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar. Slutligen finns det ett positivt signifikant samband 

på 10 % -nivån mellan arbetsmotivation och altruism samt mellan arbetstid och 

ägarandel. 

 

Tabell 16: Pearsons r för våra intervall-/kvotskalor 

Korrelationer 

 Aktieäga

randel 

Arbetst

id 

Släktav

stånd 

Altruis

m 

Arbets

motivat

ion 

Monetära 

prestationsba

serade 

belöningar 

Icke-monetära 

prestationsbaser

ade belöningar 

Aktieägara

ndel 

Pearson 

korrelatio

n 

1 ,253 ,133 ,200 ,353** -,052 -,078 

Sig. (2-

svansad) 

 ,056 ,318 ,133 ,007 ,696 ,559 

Arbetstid Pearson 

korrelatio

,253 1 -,060 ,462** ,132 ,134 ,099 
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n 

Sig. (2-

svansad) 

,056  ,657 ,000 ,322 ,315 ,460 

Släktavstå

nd 

Pearson 

korrelatio

n 

,133 -,060 1 ,045 ,115 ,072 ,160 

Sig. (2-

svansad) 

,318 ,657  ,737 ,391 ,593 ,229 

Altruism Pearson 
korrelatio

n 

,200 ,462** ,045 1 ,246 -,033 ,049 

Sig. (2-

svansad) 

,133 ,000 ,737  ,063 ,808 ,713 

Arbetsmot

ivation 

Pearson 

korrelatio

n 

,353** ,132 ,115 ,246 1 ,314* ,295* 

Sig. (2-

svansad) 

,007 ,322 ,391 ,063  ,016 ,025 

Monetära 

prestations

baserade 

belöningar 

Pearson 

korrelatio

n 

-,052 ,134 ,072 -,033 ,314* 1 ,621** 

Sig. (2-

svansad) 

,696 ,315 ,593 ,808 ,016  ,000 

Icke-

monetära 

prestations
baserade 

belöningar 

Pearson 

korrelatio

n 

-,078 ,099 ,160 ,049 ,295* ,621** 1 

Sig. (2-
svansad) 

,559 ,460 ,229 ,713 ,025 ,000  

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-svansad). 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-svansad). 

 

5.5 Multivariat analys 

Analys av tre eller fler variabler samtidigt kallas för multivariat analys (Bryman & 

Bell, 2005). Eftersom vi hade hypoteser som behandlade mer än två variabler åt 

gången, blev en multivariat analys av betydelse för oss. Genom den multivariata 

analysen kunde vi dessutom se om sambandet som förelåg mellan två variabler 

inte hade skapats pga en tredje variabel (Bryman & Bell, 2005). Vi utförde en 
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multivariat analys för att undersöka hur arbetsmotivation respektive altruism 

påverkades av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna tillsammans. Vi 

använde oss utav multipel regression enligt minsta kvadratmetoden (OLS) för vår 

beroende variabel arbetsmotivation respektive altruism. Denna metod förutsätter 

att den beroende variabeln är en intervall-/kvot-skala, vilket arbetsmotivation 

respektive altruism är (Djurfeldt et al, 2010).  

 

Kollinearitet, dvs. samvariation, kan förekomma mellan två oberoende variabler, 

vilket gör det svårare att påvisa dessa oberoende variablers påverkbarhet på den 

beroende variabeln.  Om två oberoende variabler visar på kollinearitet, är de allt 

för lika och testresultatet blir mindre pålitligt. Kollinerariteten studerade vi genom 

faktoranalys och Pearsons r som utformades i den inledande analysen respektive i 

den bivariata analysen (Djurfeldt et al, 2010). Eftersom Pearsons r inte möjliggör 

analys av multikollinearitet mellan en oberoende variabel och flera oberoende 

variabler, testade vi de oberoende variablernas samvariation genom VIF-värdet 

som vi fick fram i samband med minsta kvadratmetoden. Om VIF-värdet är lägre 

än 2,5 saknas multikollineararitet. Ifall värdet är högre än 2,5 är det en signal på 

multikollinearitet (Djurfeldt et al, 2010). Då vi har färre än 200 svar ska vi titta på 

justerad R
2
 som visar hur stor del av den beroende variabelns varians som kan 

förklaras av de oberoende variablerna (Djurfeldt et al, 2010). Se tabell 17 för 

multipel regression på släktavståndets och könets påverkan på altruism. 

 

Tabell 17: Multipel regression för den beroende variabeln altruism  

Oberoende 

variabel 

B Sig. VIF Justerad R
2
 

Kön -,153 ,198 1,019 -,003 

Släktavstånd ,389 ,608 1,019 

 

I tabell 17 fann vi inget signifikant samband mellan kön och altruism samt mellan 

släktavstånd och altruism. Med andra ord berodde familjemedlemmars grad av 

altruism inte på den familjeanställdes kön eller släktavstånd till dess huvudägare. 

Därmed stödjer den multipla analysen inte hypotes 5 och 6. 
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Då vi har en modererande variabel, dvs. modererande altruism, har vi använt oss 

av en produkt variabel-strategi för att studera den modererande effekten, vilken är 

den mest populära metoden bland modererande variabler enligt Jaccard et al 

(1990). Vi har först centrerat
5
 altruism, aktieägarandel monetära och icke-

monetära prestationsbaserade belöningar, för att sedan multiplicera de två 

relevanta centrerade variablerna med varandra
6
, dvs. altruism multiplicerat med 

aktieägarandel, altruism multiplicerat med monetära prestationsbaserade 

belöningar samt altruism multiplicerat med icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar. Centreringarna gjorde vi för att minska multikollinariteten, medan 

multipliceringen skapar en modererande variabel som visar altruismens 

modererande effekt på ett samband. Interaktionsvariabelns B-koefficient ska 

tolkas som en ökning av altruism med 1, modererar sambandet med B. I tabellerna 

18 och 19 visas justerad R
2
 före införandet av en modererande variabel och efter 

införandet av en modererande variabel. Genom att titta på skillnaden mellan 

justerad R
2
 före och efter införandet av en integrationsvariabel kan vi se 

integrationsvariabelns förklaringsgrad för variansen i arbetsmotivation (Jaccard et 

al 1990). 

 

Tabell 18: Multipel regression för den beroende variabeln arbetsmotivation, exklusive den 

oberoende variabeln icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

    Justerad R
2
 

Oberoende 

variabel 

B Sig. VIF Före Efter 

Altruism ,415 ,041 1,458   

Aktieägarandel ,122 ,008 1,245 

Monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

,390 ,033 1,359 

Modererande 

altruism för 

aktieägarandel 

-,268 ,012 1,279 ,223 ,307 

Modererande 
altruism för 

-,736 ,065 1,118 ,270 ,307 

                                                
5 Formel 1: Centrerad variabel a = Variabel a – Medelvärde för variabel a 
6 Formel 2: Modererande altruism för variabel a = Centrerad altruism * Centrerad variabel a 
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monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

Kön ,005 ,978 1,504   

Inkomst ,017 ,927 1,704 

Arbetstid -,114 ,094 1,658 

Yrke ,034 ,857 1,336 

 

Tabell 19: Multipel regression för den beroende variabeln arbetsmotivation, exklusive den 

oberoende variabeln monetära prestationsbaserade belöningar 

    Justerad R
2
 

Oberoende 

variabel 

B Sig. VIF Före Efter 

Altruism ,393 ,056 1,399   

Aktieägarandel ,126 ,007 1,219 

Icke-monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

,155 ,021 1,159 

Modererande 

altruism för 

aktieägarandel 

-,260 ,020 1,334 ,186 ,259 

Modererande 

altruism för icke-

monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

-,097 ,538 1,126 ,268 ,259 

Kön -,104 ,568 1,490   

Inkomst ,023 ,908 1,723 

Arbetstid -,115 ,104 1,666 

Yrke ,140 ,458 1,274 

 

De övriga två multipla regressionerna har arbetsmotivation som beroende 

variabel, se tabell 18 och 19. Faktoranalysen (se tabell 6) och Pearsons r (se tabell 

16) visade att monetära och icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

kollinerade med varandra. Pearsons r visade också att altruism och arbetstid 
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kollinerade med varandra. Vi testade att utföra en multipel regression med alla 

oberoende variabler och kontrollvariabler som har en påverkan på 

arbetsmotivation, resultatet blev ett VIF-värde på 2,321 för monetära 

prestationsbaserade belöningar och ett VIF-värde på 1,979 för icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar samt osignifikant samband mellan 

arbetsmotivation och monetära respektive icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar. Enligt Djurfeldt et al (2010) försvagar kollinearitet de kollinerande 

variablernas påverkan på den beroende variabeln. Då monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningars påverkan på arbetsmotivation försvagades när 

multipel regression utfördes på båda variablerna samtidigt har vi anledning att tro 

att det råder en alltför stark kollinearitet mellan dem, därför kommer vi att utföra 

separata multipla regressioner för monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar. Däremot kan vi utifrån tabell 18 och 19 se att 

VIF-värdena på altruism och arbetstid var tillräckligt låga för att anta att det inte 

råder kollinearitet mellan altruism och arbetstid. I övrigt låg VIF-värdena för de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna under 2,5 i tabellerna 17, 18 och 

19. 

 

I tabell 18 framkommer det att monetära prestationsbaserade belöningar, altruism, 

arbetstid och ägarandel har positiva signifikanta samband med arbetsmotivation. 

Samtidigt har modererande altruism en modererande effekt på sambandet mellan 

monetära prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation samt på sambandet 

mellan ägarandel och arbetsmotivation. Ju högre altruism, desto mindre motiveras 

familjeanställda av monetära prestationsbaserade belöningar i arbetet. Ju högre 

altruism, desto mindre motiveras familjeanställda av ägarandel i arbetet. Däremot 

hade inte övriga kontrollvariabler något signifikant samband med 

arbetsmotivation. Med andra ord beror inte familjeanställdas arbetsmotivation på 

den familjeanställdes kön, inkomstnivå eller yrke. Därmed stöder tabell 18 

hypotes 1, 2 och 4.  

 

I tabell 19 framkommer det att icke-monetära prestationsbaserade belöningar, 

altruism och ägarandel har positiva signifikanta samband med arbetsmotivation. 

Samtidigt har modererande altruism en modererande effekt på sambandet mellan 
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aktieägarandel och arbetsmotivation. Däremot hade inte övriga variabler något 

signifikant samband med arbetsmotivation. Modererande altruism hade alltså 

ingen modererande effekt på sambandet mellan icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar och arbetsmotivation. Samtidigt beror inte familjeanställdas 

arbetsmotivation på den familjeanställdes kön, inkomstnivå, yrke eller hur mycket 

den familjeanställde arbetar. Förklaringen till att arbetstid inte längre har ett 

signifikant samband med arbetsmotivation kan bero på att dess effekt på 

arbetsmotivationen har kontrollerats med variabeln icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar. Därmed stödjer tabell 19 hypotes 1 och 4. I 

tabellerna 18-19 framkommer det också att altruism har större effekt på 

arbetsmotivation än vad monetära och icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar har. Den minst effektiva motivatorn var icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar.  

 

5.6 Sammanfattning 

Vi utgick från våra utförda statistiska tester när vi skulle avgöra om våra 

hypoteser var giltiga och härmed presenteras en sammanfattning av de statistiska 

testernas resultat.  

 

Tabell 20: Sammanfattning av testernas resultat. 

Hypotes Variabler T-test Pearsons r Minsta 

kvadratmetoden 

H1 -Arbetsmotivation 

- Altruism 

 Stöds Stöds 

H2 - Arbetsmotivation 

- Altruism 

- Monetära 

prestationsbaserade 

belöningar 

  Stöds 

H3 - Arbetsmotivation 

- Altruism 

- Icke-monetära 

prestationsbaserade 

  Stöds ej 
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belöningar 

H4 - Arbetsmotivation 

- Altruism 

- Ägarandel 

  Stöds 

H5 - Altruism 

- Släktavstånd 

 Stöds ej Stöds ej 

H6 - Altruism 

- Kön 

Stöds ej  Stöds ej 

 

Om ett statistiskt test visar ett signifikant samband mellan variablerna för den 

tillhörande hypotesen, presenteras det med ”stöds”, och om det inte gör det, 

presenteras det med ”stöds ej”. När hypotesen stöds, innebär det alltså att 

sambandet är signifikant och vice versa. Eftersom den multivariata analysen tar 

hänsyn till kontrollvariabler, vilket ger starkare statistiska test, utgick vi främst 

från multipel regression enligt minsta kvadratmetoden. Utifrån tabell 20 kan vi se 

att vårt empiriska resultat från enkätundersökningen stöder hypotes 1, 2 och 4, 

även under kontroll av våra kontrollvariabler. Därmed har altruism en direkt 

påverkan på arbetsmotivation. Ju högre altruism, desto högre arbetsmotivation. 

Samtidigt har altruism en modererande effekt på sambandet mellan monetära 

prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation samt på sambandet mellan 

ägarandel och arbetsmotivation. Ju högre altruism, desto mindre motiveras 

familjeanställda av monetära prestationsbaserade belöningar i arbetet. Ju högre 

altruism, desto mindre motiveras familjeanställda av ägarandel i arbetet. 
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6 Analys 

I detta kapitel kommer vi att förklara och diskutera samband och skillnader 

mellan vårt empiriska resultat och våra hypoteser med utgångspunkt från teorin 

och förundersökningen. Först började vi med en teoretisk diskussion om vilken 

motivator som visade störst effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. Därefter 

diskuteras respektive hypotes. 

 

Vår tidigare presenterade teoretiska referensram resulterade i totalt sex hypoteser 

som behandlade samband mellan olika variabler. Våra teorier och hypoteser 

hjälper oss att uppfylla vårt syfte dvs. att skapa en insikt om hur 

presentationsbaserade belöningar och altrusim påverkar familjeanställdas 

arbetsmotivation.  Detta görs med utgångspunkt från våra empiriska resultat från 

enkätundersökningen men kompletteras även med vår förundersökning. Vi 

kommer i detta avsnitt att knyta ihop våra huvudsakliga teorier, hypoteser och 

empiriska resultat. Analysen av hypoteserna är uppdelad i två avsnitt där 

respektive avsnitt behandlar varje hypotes separat. De fyra första hypoteserna har 

direkta eller indirekta samband på den beroende variabeln arbetsmotivation och 

därför kommer de att behandlas under avsnittet om arbetsmotivation. De två sista 

hypoteserna dvs. 4 och 6 kommer att behandlas under avsnittet om grad av 

altruism då de har direkta samband på den beroende variabeln altruism.  Dessa 

sista hypoteser ska förklara vad som kan påverka de familjeanställdas nivå av 

altruism. Vi börjar dock först med att göra en inledande diskussion om vilken 

motivator som visade störst direkt effekt på familjeanställdas arbetsmotivation.   

 

6.1 Inledande diskussion 

Det finns tre typer av motivatorer, vilka är altruism, monetära och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar. Den mest effektiva motivatorn är altruism och den 

minst effektiva motivatorn är icke-monetära prestationsbaserade belöningar, vilket 

vi kan se i tabellerna 18-19 ovan. Detta visar att altruism är en kraftfull motivator 

i familjeföretag och att familjeanställda har en symmetrisk altruism gentemot 

huvudägarna och därmed gentemot familjeföretaget. Enligt Le Breton-Miller & 

Miller (2009) har stewardshipteorin sina rötter inom sociologin. Familjeanställda 
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drivs av behov som socialt inflytande, lojalitet och generositet. Dämed kan 

altruismens starka effekt på arbetsmotivationen förklaras av att familjeanställda 

betraktar ömsesidig altruism som huvudmotivatorn, men att de ändå måste 

stimuleras av icke-monetära prestationsbaserade belöningar. Altruismens starka 

effekt på arbetsmotivationen fick vi indikationer på redan i förundersökningen då 

Respondent 1 framförde att familjeanställda fick mindre monetära och icke-

monetära prestationsbaserade belöningar än de icke-familjeanställda.  

 

”Icke-familjeanställda i VD-positioner får bonus, dock inga familjeanställda.” 

(Respondent 1) 

”Vi har marknadsmässiga löner och har inte högre löner än så, orsaken ligger i 

uppfostran, dvs. man ska inte belönas för mer än vad man förtjänar. Vi vill även 

föregå som ett gott föredömme för andra anställda i organisationen.” 

(Respondent 1) 

 

Familjeanställda bör enligt Respondent 1 från förundersökningen erbjudas 

marknadsmässiga löner och inte belönas med mer än vad de förtjänar. Detta 

stödjer stewardshipteorin som menar att familjeanställda överväger effekterna av 

sina handlingar på företaget (Eddleston & Kellermanns, 2007) och prioriterar 

företagets vinning framför sin egen vinning (Davis et al, 1997). Samtidigt 

motsäger förundersökningen Schulze et al (2001; 2003) och Steiers (2003) 

resonemang om att familjeanställda skulle erbjudas högre löner än normalt och att 

huvudägare skulle lida av självkontrollproblem. Det kan förklaras av att den 

asymmetriska altruismen i agentteorin har jämnat ut sig och blivit symmetrisk pga 

familjeanställdas höga altruism gentemot huvudägarna och pga att huvudägarna 

inte har stora självkontrollproblem. Utifrån tabell 8 om univariat analys hade 

familjeanställda nämligen ett högt medelvärde på altruism. Förundersökningen 

indikerar att det ändå kan finnas små självkontrollproblem i familjeföretag då 

Respondent 1 ansåg att det inte är säkert att han skulle ha fått samma möjligheter 

till positionsbyten i andra företag. 
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Vårt resultat från enkätundersökningen visade också att monetära 

prestationsbaserade belöningar hade en större effekt på arbetsmotivationen än vad 

icke-monetära prestationsbaserade belöningar hade, vilket går emot 

stewardshipteorin (Davis et al, 1997, Eddleston & Kellermanns, 2007, Knapp et 

al, 2011, Le Breton-Miller & Miller, 2009).  Detta kan tolkas som att 

familjeanställda till viss del är agenter och behöver stimuleras med monetära 

prestationsbaserade belöningar (Knapp et al, 2011; Jensen & Meckling, 1976; 

Schulze et al, 2001; Lubatkin et al, 2005; Chrisman et al, 2007; Gomez-Mejia et 

al, 2001 refererad av Karra et al, 2006). Enligt Rynes et al (2004) finns det starka 

empiriska bevis som indikerar att lönen är en kraftfulla motivator. Detta eftersom 

pengar kan förutom att täcka de basala behoven, även tillfredsställa andra behov 

som status, självförverkligande och andra symboliska betydelser (Rynes et al, 

2004), vilka i sig kan betraktas som icke-monetära belöningar. 

 

Att icke-monetära prestationsbaserade belöningar visade sig ha minst effekt på 

arbetsmotivationen motsäger vad forskare som Arvidsson (2005), Herzberg et al 

(1957, refererad av Rynes et al 2004) och Jurgensen (1978, refererad av Rynes et 

al, 2004) har kommit fram till, dvs. att icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar skulle ha en kraftfullare effekt på arbetsmotivationen än monetära 

prestationsbaserade belöningar. Kohn (1993) hävdar att icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar är långsiktiga till skillnad från monetära 

prestationsbaserade belöningar som är kortsiktiga. Därmed kan det vara så att 

familjeanställda snarare betraktar icke-monetära prestationsbaserade belöningar 

som en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen än som en motivator, då vårt 

empiriska resultat trots allt visade att icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar hade en effekt på arbetsmotivationen, även om denna effekt var svag. 

Vidare ligger vårt empiriska resultat i linje med Rynes et al (2004) som hävdar att 

det kan finnas ett gap mellan vad anställda säger sig motiveras av och vad de 

faktiskt motiveras av, då vi i enkätundersökningen inte en enda gång frågat efter 

respondenternas preferenser om prestationsbaserade belöningar, dvs. hur de skulle 

vilja bli belönade, utan enbart frågat om deras faktiska prestationsbaserade 

belöningar. 
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Förundersökningen framställde däremot icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar som mer betydelsefulla för arbetsmotivationen än monetära 

prestationsbaserade belöningar, vilket ligger i kontrast till enkätundersökningens 

resultat och frågan är hur det kan komma sig.  

 

”Du måste ha en arbetsplats som du trivs i, det är det som gör en motiverad. Det 

som driver mig i arbetet är utveckling, möjligheten att växa, att kunna komma 

med kreativa förslag på hur man kan utveckla företaget och därmed få möjlighet 

att påverka arbetet. Stöd från andra personer är även det viktigt för min 

motivation.”  

(Respondent 1) 

 

”Man gör inte ett bättre jobb bara för att man får en bonus eftersom jobbet ändå 

ska göras. Det är roligare att belönas med icke-monetära belöningar” 

(Respondent 1) 

 

Enligt Rynes et al (2004) skulle detta resultat kunna bero på en social önskvärdhet 

då pengar enligt sociala normer inte ska vara huvudkällan till arbetsmotivationen.  

 

Sammanfattningsvis kan familjeanställdas arbetsmotivation liknas vid Wallgrens 

(2011) arbetsmotivationstriangel. De familjeanställda motiveras mest av altruism, 

näst mest av monetära prestationsbaserade belöningar och minst av icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar. Vidare har de familjeanställda symmetrisk 

altruism och kan betraktas som en blandning av agenter och stewarder, då de 

motiveras av monetära prestationsbaserade belöningar och då icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar är viktiga för de familjeanställda och snarare kan 

betraktas som en förutsättning än som en motivator.  Familjeanställda skulle alltså 

inte tänkas smita undan så fort de får möjligheten till det samtidigt som det endast 

finns små självkontrollproblem i familjeföretag. 
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6.2 Arbetsmotivation 

6.2.1 Hypotes 1 

 

Hypotes 1: Altruism är positivt relaterat till familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

I den teoretiska referensramen beskrevs altruism som en av tre motivatorer. 

Altruism kan finnas både mellan familjemedlemmar och mellan icke-

familjemedlemmar, dock är den starkare och varaktigare mellan 

familjemedlemmar, då den grundar sig i en känsla av lojalitet och plikt gentemot 

familjen (Lubatkin et al, 2005). I och med detta är altruism särskiljande i 

familjeföretag till skillnad från icke-familjeföretag (Eddleston & Kellermanns, 

2007). För att testa om hög altruism verkligen kan öka familjeanställdas 

arbetsmotivation i familjeföretag har vi utifrån vår data från enkätundersökningen 

utfört testerna Pearsons r och multipel regression. Pearsons r visade att det fanns 

ett signifikant samband mellan altruism och arbetsmotivation. Även de multipla 

regressioner visade att altruism hade ett signifikant positivt samband med 

arbetsmotivation (se tabell 18 & 19). Med andra ord kan altruism betraktas som en 

motivator, vilken kan öka den interaktiva arbetsmotivationen (Wallgren 2011). 

Redan i förundersökning fick vi reda på detta då respondenterna värnade om 

familjeföretaget och arbetade hårt för att det skulle föras vidare till framtida 

generationer. 

 

6.2.2 Hypotes 2 

 

Hypotes 2: Altruism är negativt relaterat till monetära prestationsbaserade 

belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

Enligt agentteorin kan det som tidigare nämnts finnas en negativ sida med 

altruism. Huvudägarna kan vara allt för generösa och ha självkontrollproblem, 

vilket leder till att familjeanställda får större utrymme till att friåka (Schulze et al, 

2001; 2003, Steier, 2003, Karra et al, 2006). Moneära prestationsbaserade 

belöningar kan därför disciplinera och motivera de familjeanställda till att arbeta i 

huvudägarnas intresse (Karra et al 2006, Schulze et al, 2001; 2003). Det innebär 
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med andra ord att ju lägre altruism den familjeanställde har gentemot 

huvudägarna, desto större effekt kommer monetära prestationsbaserade belöningar 

att ha på deras arbetsmotivation. För att testa detta på den data vi erhållit från vår 

enkätundersökning har vi använt oss av multipel regression enligt minsta 

kvadratmetoden.  Testets resultat i tabell 18 visade att altruism hade en signifikant 

negativ modererande effekt på sambandet mellan monetära prestationsbaserade 

belöningar och arbetsmotivation, vilket innebär att familjeanställda med låg 

altruism blir mer motiverade av monetära prestationsbaserade belöningar i arbetet.  

 

Förundersökning stöder även våra resultat då t ex Respondent 1 anser att 

familjeanställda inte behöver en lika hög lön som icke-familjeanställda. Dessutom 

visade testet en hög styrka på den modererande altruismen i jämförelse med 

monetära prestationsbaserade belöningar. Det kan bero på att altruism kan 

eliminera monetära prestationsbaserade belöningars effekt på arbetsmotivationen 

och göra att familjeanställda endast arbetar pga lojalitet och plikt gentemot 

familjen och inte pga monetära prestationsbaserade beöningar. 

 

6.2.3 Hypotes 3 

 

Hypotes 3: Altruism är positivt relaterat till icke-monetära prestationsbaserade 

belöningars effekt på familjeanställdas arbetsmotivation. 

 

Stewardshipteorin hävdar att familjeanställda vill arbeta i huvudägarnas intresse 

även om de inte innehar ägarandelar av familjeföretaget då de känner ett 

psykologiskt ägande gentemot företaget. Detta eftersom familjeanställda känner 

lojalitet och plikt gentemot familjeföretaget och kan därför ses som ansvariga 

väktare över verksamheten (Eddleson & Kellermanns, 2007, Corbetta & Salvato, 

2004). För att stimulera detta beteende hos stewarden behövs icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar (Davis et al, 1997). Med andra ord kan en 

familjeanställd med hög altruism gentemot huvudägare bidra till att de icke-

monetära belöningarna får en stor effekt på arbetsmotivationen.  
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Vi utförde en multipel regression enligt minsta kvadratmetoden för att testa om 

det verkligen förhöll sig på detta sätt. Det empiriska resultatet visade att altruism 

inte hade en signifikant modererande effekt på sambandet mellan icke-monetära 

pretsationsbaserade belöningar och arbetsmotivation. Förklaringen kan ligga i att 

den famileanställde har ett behov av beröm, befordran, ökat ansvar etc oavsett 

graden av altruism för att trivas på sin arbetsplats och kunna känna sig motiverad 

till att arbeta. Då icke-monetära prestationsbaserade belöningar är långsiktiga 

enligt Kohn (1993) kan det tänkas att familjeanställda inte betraktar icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar som en motivator, utan snarare betraktar det som 

en självklarhet och en förutsättning för att man ska trivas på sin arbetsplats och 

känna sig motiverad till att arbeta. Då stewardshipteorin har sina rötter i 

sociologin och då familjeanställda drivs av behov som socialt inflytande, lojalitet 

och generositet kan det tänkas att familjeanställda betraktar altruism som 

huvudmotivatorn (Le Breton-Miller & Miller, 2009), där icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar är en förutsättning för att motivatorn altruism ska 

kunna verka och påverka arbetsmotivationen. Detta kan stödjas i Respondent 2 

uttalande om att det var viktigare med intressantare arbetsuppgifter och att följa 

sin egen väg än att arbeta med just det som hennes pappa önskade att hon arbetade 

med. Respondent 1 framförde ett liknande resonemang då han tidigare själv gjort 

ett sådant val under en viss period, mot andra huvudägares vilja. Dessutom 

berättade Respondent 1 att han aldrig skulle tvinga sina barn till att arbeta i 

familjeföretaget om de inte trivdes med det, utan han ville att de skulle följa sina 

egna drömmar och mål. Icke-monetära prestationsbaserade belöningar kan alltså 

ses som utgångspunkten till att man jobbar i familjeföretaget, men dessa 

belöningar är däremot inte tillräckliga motivatorer då altruism är 

huvudmotivatorn. 

 

6.2.4 Hypotes 4 

 

Hypotes 4: Altruism är negativt relaterat till aktieägarandelens påverkan på den 

familjeanställdes arbetsmotivation. 
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I familjeföretag där ägande och kontroll inte är seprarerade ifrån varandra är 

huvudägaren samma person som den familjeanställde. Därmed skulle den 

familjeanställde känna sig motiverad till att agera på ett sätt som optimerar 

familjeföretagets välfärd pga av dess ägarandel, dvs. den familjeanställde blir mer 

en principal (Jensen & Meckling, 1976). Med andra ord, ju större ägarandel den 

familjeanställde innehar av familjeföretaget, desto högre arbetsmotivation har den 

familjeanställde (La Porta et al, 1999). Aktieägarandel kan betraktas som en 

monetär prestationsbaserad belöning (Smitt et al, 2002), eftersom 

aktieutdelningarna varierar beroende på hur bra det går för familjeföretaget. 

Därmed kan altruism likt monetära prestationsbaserade belöningar ha en 

modererande effekt på sambandet mellan ägarandel och arbetsmotivation. Detta 

för att familjeanställda med hög altruism gentemot huvudägare och som innehar 

en låg eller ingen ägarandel alls i familjeföretaget, kan fortfarande ha en hög 

arbetsmotivation. Anledningen är att altruism kan skapa en känsla av ett 

psykologiskt ägande, vilket motiverar de familjeanställda till att bete sig på ett sätt 

som går i linje med företagets bästa oavsett ägarandel (Corbetta & Salvato, 2004). 

Familjeanställda med låg altruism motiveras alltså mer av en högre aktieägarandel 

än familjeanställda med hög altruism. 

 

För att testa hypotes 4 har vi utfört en multipel regression. Testresultatet visade att 

altruism hade en signifikant modererande påverkan på sambandet mellan 

ägarandel och arbetsmotivation. Det modererande sambandet hade en hög styrka i 

jämförelse med ägarandelens direkta påverkan på arbetsmotivationen, vilket 

liknar hypotes 2 för monetära prestationsbaserade belöningar. Det innebär att 

altruism kan eliminera ägarandelens effekt på arbetsmotivationen och göra att 

familjeanställda endast arbetar pga lojalitet och plikt gentemot familjen och inte 

pga ägarandel, då den familjeanställde ändå känner ett psykologiskt ägande 

gentemot familjeföretaget. Enligt förundersökningen nämnde båda respondenterna 

att de såg företagets problem som sina egna problem, vilket indikerar på en hög 

altruism och psykologiskt ägande av familjeföretaget, speciellt med tanke på att 

Respondent 2 inte innehar någon aktieägarandel av familjeföretaget.  
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6.3 Grad av altruism 

6.3.1 Hypotes 5 

 

Hypotes 5: Släktavstånd är negativt relaterat till familjeanställdas altruism. 

 

Det har tidigare framförts att släktavstånd kan påverka samspelet mellan individer 

(Dyer, 2003), vilket i vårt fall är samspelet mellan familjeanställda och 

huvudägare. Enligt Davis och Harveston (2001), Bammens et al (2008), Lubatkin 

et al (2005), Dyer (2003), Schulze et al (2003) och Gersick et al (1997) avgör 

släktavståndet styrkan på altruismen och styrkan på familjebanden dvs. ju längre 

släktavstånd det finns mellan två familjemedlemmar, desto mindre altruistim 

förväntas det förekomma mellan individerna. Dessa emotionella relationer som 

bildas utanför familjeföretaget hänger med in till företaget vid anställning av en 

familjemedlem (Churchill & Hatten, 1987). Enligt Bammens et al (2008) beror 

detta på att när man inte är nära släkt, träffas man inte lika ofta vilket försämrar 

möjligheterna till att utveckla ett större förtroende för varandra och därmed agera 

för varandras bästa. Den minskade sociala interaktionenen begränsar alltså 

familjemdelmmarnas altruism gentemot varandra. Gersick et al (1997) framför t 

ex att relationen mellan kusiner är svagare än syskonrelationen eftersom kusiner 

inte haft en gemensam barndom. Hypotes 5 följer dessa forskares resonemang 

men får dock inte stöd av våra utförda tester. Enligt Pearsons r i tabell 16 saknas 

ett signifikant negativt samband mellan altruism och släktavstånd, vilket även 

gäller för multipel regression enligt minsta kvadratmetoden i tabell 17.  Den 

familjeanställdes släktavstånd till huvudägare påverkar alltså inte den 

familjeanställdes grad av altruism, därmed förskastas hypotes 5. 

 

Det empiriska resultatet kan bero på att släktingar på nära håll inte behöver vara 

en garanti för att familjemedlemmar alltid kommer överens, trivs eller integrerar 

med varandra privat och därmed ökar känslan av altruism. Olika 

familjemedlemmar kan komma olika överens med varandra, t ex kan två kusiner 

ha en starkare relation till varandra än två syskon eftersom kusinerna kan vara i 

samma ålder, umgås mer och förstår varanda bättre. Släktavståndet behöver 

därmed inte vara en garanti för att att familjemedlemmarna har en social 
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integration med varandra, även om syskon ges fler möjligheter till social 

interaktion än kusiner. 

 

I förundersökningen talade Respondent 1 om att graden av altruism inte alltid 

beror på släktavståndet, utan det kan många gånger bero mer på den sociala 

relationen som finns mellan två familjemedlemmar, vilket påverkar den 

känslomässiga intensiteten. Även om syskon har samma släktavstånd till sina 

föräldrar kan relationen mellan föräldrarna och sonen respektive dottern se 

annorlunda ut, där vissa relationer kan liknas vid vänskapsrelationer med mer 

frihet och mindre regler, pga den goda sociala relationen, medan andra relationer 

kan liknas vid de mer traditionella föräldrar-barn relationerna med tydliga roller 

och riktlinjer. Respondent 1 framförde t ex att han hade olika sociala relationer 

och känslomässig intensitet till sina olika barn. Det kan alltså snarare tänkas vara 

den sociala interaktionen som finns i respektive familjerelation som påverkar 

graden av altruism än just släktavståndet. Högre social interaktion hade kunnat 

tänkas öka graden av altruism vilket i sin tur hade ökat engagemanget både 

gentemot familjen och företaget. 

 

6.3.2 Hypotes 6 

 

Hypotes 6: Kvinnliga familjeanställda är mer altruistiska än manliga 

familjeanställda. 

 

Enligt Ford och Lowery (1986) och Gillian et al (1982, refererad av Ford & 

Lowery, 1986) ska kvinnor enligt deras undersökningar vara mer 

omsorgsinriktade än män. Detta kan tolkas som att kvinnor är mer altruistiska än 

män och agerar därför som stewards jämfört med män som kan liknas vid agenter. 

Kvinnliga familjeanställda skulle därför ha en ömsesidig altruism gentemot 

huvudägarna. I enlighet med stewardshipteorin hade alltså dessa kvinnliga 

stewards motiverats av icke-monetära prestationsbaserade belöningar vilket ligger 

i linje med Sangmooks (2005) och Jurgensens (1978, refererad av Rynes et al, 

2004) empiriska bevis dvs. att kvinnor föredrar icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar framför de monetära, jämfört med män som föredrar det motsatta. 
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Enligt vårt utförda t-test för kön och altruism, kan vi utifrån tabell 10 däremot 

utläsa att det inte finns någon medelvärdesskillnad på altruismen mellan kvinnor 

och män. Det finns alltså inget signifikant samband mellan altruism och kön. 

Multipel regression enligt minsta kvadratmetoden i tabell 17 visar samma resultat 

som t-testet och frågan är hur det kan komma sig.  

 

I enlighet med Brabeck (1983, refererad av Ford & Lowery, 1986) kan vi anta att 

skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser och moraliska inriktningar 

enbart är en mytisk sanning istället för en empirisk sanning, i alla fall i vårt fall 

vad gäller skillnaden mellan kvinnliga och manliga familjeanställdas altruism.  

 

6.4 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis visade ovanstående diskussion att hypotes 1, 2, 4 stöds, 

medan hypotes 3, 5 och 6 inte stöds. Familjeanställda kan tänkas vara en 

blandning av agent och steward. Enligt agentteorin kan det som tidigare nämnts 

finnas en negativ sida med altruism. Huvudägarna kan vara allt för generösa och 

ha självkontrollproblem, vilket leder till att familjeanställda får större utrymme till 

att friåka (Schulze et al, 2001; 2003, Steier, 2003, Karra et al, 2006). Moneära 

prestationsbaserade belöningar kan därför disciplinera och motivera de 

familjeanställda till att arbeta i huvudägarnas intresse (Karra et al 2006, Schulze et 

al, 2001; 2003). Altruism kan moderera sambandet mellan arbetsmotivation och 

monetära prestationsbaserade belöningar eller aktieägarandel, vilket verkar logiskt 

med tanke på att aktieägarandel kan betraktas som en monetär prestationsbaserad 

belöning (Smitt et al, 2002). Samtidigt kan altruism vara en effektivare motivator 

än monetära prestationsbaseerade belöningar. Därmed kan det tänkas att 

familjeanställda kan gå ifrån en asymmetrisk altruism, där de behöver motiveras 

av monetära prestationsbaserade belöningar och ägarandel, till en symmetrisk 

altruism, där de känner ett psykologiskt ägande gentemot familjeföretaget. I 

förundersökningen ansåg Respondent 1 att det inte är säkert att han skulle ha fått 

samma möjligheter till positionsbyten i andra företag samtidigt ansåg Respondent 

1 att familjeanställda bör erbjudas marknadsmässiga löner och inte belönas med 

mer än vad de förtjänar. Detta indikerar på att det endast råder små 
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självkontrollproblem i familjeföretag. Genom att familjeanställda har en hög 

altruism kan den symmetriska altruismen eliminera agentproblemen. Utifrån 

tabell 8 om univariat analys hade familjeanställda ett högt medelvärde på altruism, 

därmed har familjeanställda i genomsnitt en symmetrisk altruism. Därmed kan 

monetära prestationsbaserade belöningar få en motsatt effekt och minska 

familjeanställdas arbetsmotivation då de kan känna av en kontrollmiljö där de inte 

känner sig betodda av deras huvudägare. (Davis et al, 1997, Eddleston & 

Kellermanns, 2007). Detta eftersom de redan arbetar i enlighet med företagets 

intresse och är altruistiska gentemot familjen och företaget. 

 

Då stewardshipteorin har sina rötter i sociologin och då familjeanställda drivs av 

behov som socialt inflytande, lojalitet och generositet kan det tänkas att 

familjeanställda betraktar altruism som huvudmotivatorn (Le Breton-Miller & 

Miller, 2009), där icke-monetära prestationsbaserade belöningar är en 

förutsättning för att motivatorn altruism ska kunna verka och påverka 

arbetsmotivationen. Detta kan stödjas i Respondent 2 uttalande om att det var 

viktigare med intressantare arbetsuppgifter och att följa sin egen väg än att arbeta 

med just det som hennes pappa önskade att hon arbetade med. Respondent 1 

framförde ett liknande resonemang då han tidigare själv gjort ett sådant val under 

en viss period, mot andra huvudägares vilja. Dessutom berättade Respondent 1 att 

han aldrig skulle tvinga sina barn till att arbeta i familjeföretaget om de inte 

trivdes med det, utan han ville att de skulle följa sina egna drömmar och mål. 

Icke-monetära prestationsbaserade belöningar kan alltså ses som utgångspunkten 

till att man jobbar i familjeföretaget, men dessa belöningar är däremot inte 

tillräckliga motivatorer då altruism är huvudmotivatorn. Därmed är icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar snarare en förutsättning än en motivator, då det är 

viktigt att man trivs på arbetsplatsen för att man ska känna sig motiverad till att 

arbeta och ha utrymme till att vara altruistisk, då icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar enligt Kohn (1993) är långsiktig. Detta 

resonemamg stöds av att altruism inte hade en modererande effekt på sambandet 

mellan icke-monetära prestationsbaserade belöningar och arbetsmotivation 

samtidigt som altruismens signifikanta påverkan på arbetsmotivation hade en låg 

styrka. 
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Enkätundersökningen visade att den mest effektiva motivatorn var altruism och 

den minst effektiva motivatorn var icke-monetära prestationsbaserade belöningar. 

Detta kan dock tolkas som att de icke-monetära prestationsbaserade belöningarna 

är viktiga och en förutsättning för att de två andra motivatorerna altruism och 

monetära prestationsbaserade belöningar ska kunna verka. Familjeföretag bör 

därför säkerställa att de har tillräckligt med icke-monetära belöningar och om det 

råder en hög grad av sammanhållning, lojalitet och generositet som gynnar 

företaget är det en indikation på att det är ett högt altruistiskt familjeföretag vars 

familjeanställda inte behöver erbjudas monetära prestationsbaserade belöningar i 

mycket hög utsträckning. 

 

Vidare visade sig kön och släktavstånd inte påverka graden av altruism. Detta går 

inte i linje med studier av forskare som Davis och Harveston (2001), Bammens et 

al (2008), Lubatkin et al (2005), Dyer (2003), Schulze et al (2003), Gersick et al 

(1997),  Ford och Lowery (1986) och Gillian et al (1982, refererad av Ford & 

Lowery, 1986).  Det verkar rimligt då en släktavstånd inte per automatik kan 

skapa en känslomässig intensitet. Ett barn som har levt med sin mamma i hela sitt 

liv, och aldrig fått träffa sin pappa kan troligtvis inte känna en känslomässig 

intensitet till pappan då han mer kan betraktas som en främling. I 

förundersökningen talade Respondent 1 dessutom om att graden av altruism inte 

alltid beror på släktavståndet, utan det kan många gånger bero mer på den sociala 

relationen som finns mellan två familjemedlemmar, vilket påverkar den 

känslomässiga intensiteten. Därmed kan det snarare vara så att det är den sociala 

interaktionen mellan familjemedlemmar som kan påverka graden av altruism 

(Bammens et al, 2008). Vad gäller våra resultat att det inte finns någon skillnad i 

graden av altruism mellan kvinnor och män kan det bero på att det är snarare är en 

mytisk sanning än en empirisk sanning (Brabeck, 1983, refererad av Ford & 

Lowery, 1986). 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi vårt syfte genom att redogöra för våra slutsatser som 

utgår från analysen. Här kommer även förankring av våra slutsatser till tidigare 

forskning att göras. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Den här studien syftade till att skapa insikt om altruismens och 

prestationsbaserade belöningars påverkan på familjeanställdas arbetsmotivation i 

familjeföretag. Med hjälp av vår enkätundersökning fann vi att altruism kan 

moderera sambandet mellan arbetsmotivation och monetära prestationsbaserade 

belöningar respektive ägarandel samt att altruism var en effektivare motivator än 

monetära prestationsbaseerade belöningar, vilket stöder agentteorin där 

familjeanställda kan tänkas gå ifrån en asymmetrisk altruism till en symmetrisk 

altruism. Enkätundersökningen visade också att altruism inte hade en 

modererande effekt på sambandet mellan icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar och arbetsmotivation samt att altruismens signifikanta påverkan på 

arbetsmotivation hade en låg styrka, vilket stöder stewardshipteorin där altruism 

kan tänkas vara huvudmotivatorn, medan icke-monetära prestationsbaserade 

belöningar kan tänkas vara en förutsättning som skapar utrymme för 

familjeanställda att agera altruistiskt och motiveras i arbetet. 

 

Bland de tre olika motivatorerna visade sig altruism vara den den mest effektiva 

motivatorn medan monetära prestationsbaserade belöningar var den näst 

effektivaste motivatorn för familjeanställdas arbetsmotivation och icke-monetära 

prestationsbaserade belöningar var den minst effektivaste motivatorn. Detta kan 

dock tolkas som att de icke-monetära prestationsbaserade belöningarna är viktiga 

och en förutsättning för att de två andra motivatorerna altruism och monetära 

prestationsbaserade belöningar ska kunna verka. Sammanfattningsvis har vi hittat 

stöd för att familjeanställdas arbetsmotivation består av en kombination av en pro-

organisatorisk och en nyttomaximerande attityd och att agentteorin och 

stewardshipteorin är lämpliga teorier som kan förklara hur altruismen och 

prestationsbaserade belöningar påverkar familjeanställdas arbetsmotivation.  
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När det gäller graden av altruim fann vi inget stöd för att släktavstånd har en 

påverkan på graden av altruism. En förklaring kan vara att det snarare kan vara 

den sociala interaktionen och de gemensamma erfarenheterna mellan 

familjemedlemmar som kan öka altruismen än själva släktavståndet mellan 

familjemedlemmar. Vi fann inte heller stöd för resonemanget om att kvinnor 

skulle vara mer altruistiska än män, vilket kan bero på att detta enbart är en 

mytisk sanning. 

 

7.1 Teoretiska implikationer 

Genom att kombinera agentteorin och stewardshipteorin med forskning om familj, 

arbetsmotivation, prestationsbaserade belöningar, ägande, kön och släktavstånd 

har vi inte bara kunnat utforma hypoteser som det reda finns forskning på, utan vi 

har även kunnat utforma hypoteser som det tidigare inte har forskats om då vi 

knytit ihop dessa olika teoriområden till en integrerande studie. På detta sätt har vi 

bidragit till forskningen inom familjeföretag. Då tidigare forskning har fokuserat 

på prestationsbaserade belöningars, altruismens och aktieägarandels direkta 

effekter på familjeanställdas arbetsmotivation, har vårt empiriska resultat kunnat 

bidra med ytterligare stöd för både agentteorin och stewardshipteorin. Dessutom 

har vi bevisat att altruism kan betraktas som både en självständig motivator samt 

som en förklarande motivator till vilken grad av prestationsbaserade belöningar de 

familjeanställda motiveras av. Eftersom familjeföretag är en vanlig företagsform i 

världen (Schulze et al, 2001; Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 2007; Dyer, 

2003) blir det viktigt att ta hänsyn till familjerelaterade aspekter vid den 

företagsekonomiska forskningen (Dyer, 2003), vilket vi har gjort genom att ta 

hänsyn till altruismen som är en särskiljande egenskap i familjeföretag till skillnad 

från icke-familjeföretag (Schulze et al, 2001). Därmed har vi bidragit till en 

helhetsbild av det det komplexa sambandet som finns mellan prestationsbaserade 

belöningar och arbetsmotivation hos både familjeföretag och icke-familjeföretag 

inom belöningsforskningen och inom familjeföretagsforskningen. 
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7.2 Praktiska implikationer 

Våra resultat kan användas av familjeföretag för att ytterligare förstå vad 

familjeanställda allmänt sett motiveras av och med hjälp av denna information 

kunna förbättra sitt belöningssystem. Detta gynnar även icke-familjeföretag som 

kan får en större förståelse för det komplexa sambandet som råder mellan 

belöningar och arbetsmotivation då prestationsbaserade belöningars effekter är ett 

allmänt outforskat område (Arvidsson, 2005). Familjeföretagsforskningen är 

fortfarande i sin begynnelsefas och våra empiriska resultat vad gäller altruism, 

prestationsbaserade belöningar, aktieägarandel och arbetsmotivation visar att det 

kan behövas mer forskning för att sambanden mellan dessa faktorer ska kunna 

förstås fullt ut. Däremot bör mindre fokus ges för faktorerna släktavstånd och kön 

som avgörande faktorer för styrkan på de familjeanställdas altruism då våra 

resultat indikerar på att det inte finns några samband. Familjeföretag bör 

säkerställa att de har tillräckligt med icke-monetära belöningar då den är en 

förutsättning för trivsel och skapar utrymme för att motivatorerna altruism och 

monetära prestationsbaserade belöningar. Vid indikation om att de anställda är 

högt altruistiska, behöver inte fokus ligga på att försöka erbjuda de anställda så 

höga monetära prestationsbaserade belöningar som möjligt i förhoppning om att 

få de bästa prestationerna utan altruismen sköter denna största delen av 

drivkraften. 

 

7.3 Framtida forskning 

Studiens syfte gick ut på att skapa insikt om altruismens och prestationsbaserade 

belöningars påverkan på familjeanställdas arbetsmotivation. Det kan tänkas finnas 

andra aspekter som skulle kunna påverkan familjeanställdas arbetsmotivation. 

Familjeföretagets kultur skulle kunna vara en sådan aspekt som pårverkar och 

uppmanar familjeanställda till olika beteenden. Då familjen formar 

familjeföretagets kultur, kan familjemedlemmar uppmanas till att bete sig 

antingen som stewards eller agenter, alternativt likt vår studie som visar en 

blandning av dessa teorier. 
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Då vi funnit stöd för att graden av altruism påverkar arbetsmotivationen direkt och 

indirekt via prestationsbaserade belöningar, kan vår studie utvecklas genom att ta 

hänsyn till vad som egentligen påverkar graden av altruism då släktavstånd och 

kön inte är de bakomliggande faktorerna. Detta skulle kunna förklara varför vissa 

familjeanställda kan ha en hög altruism medan andra har en mindre vilket i sin tur 

hade skapat en större förståelse till de motstridiga teorierna agentteorin och 

stewardshipteorin. En sådan aspekt som skulle kunna påverka graden av altruism 

är den sociala interaktionen som vi fick indikationer på i förundersökningen. Här 

kan hänsyn tas till hur ofta familjemedlemmarna träffas och av vilka syften de 

integrerar vilket kan påverka styrkan på familjebanden som förs in till 

familjeföretaget och påverkar arbetsmotivationen. En annan aspekt att utforska är 

att icke-familjeanställda kan ha en övervakningsfunktion över familjeanställda, 

vilket kan tänkas minska familjeanställdas inre arbetsmotivation eftersom de 

känner av en kontrollmiljö, vilket även det kan studeras. Man behöver inte studera 

just relationen mellan huvudägare och familjeanställda, utan man kan t ex studera 

relationerna som finns mellan familjeanställda och icke-familjeanställda eller 

familjeanställda sinsemellan och hur interaktionerna påverkar deras 

arbetsmotivation.  

 

Med hänsyn till vår svaga svarsfrekvens blir vår rekommendation att utföra en 

större kvantitativ studie för att se om våra empiriska resultat kan generaliseras till 

andra familjeanställda än de som ingår i vårt urval. Urvalet bör göras så stort som 

möjligt redan i början av studien för att undankomma besväret och fördröjning av 

tiden genom att, likt oss, uttöka urvalet ett antal gånger. Detta är särskilt viktigt 

vid undersökning av familjeföretag då det saknas en allmän databas för denna 

företagsform vilket försvårar åtkommandet av studieobjektet.  

Sammanfattningsvis skulle vår teoretiska modell alltså kunna utvecklas ytterligare 

genom att inkludera fler aspekter men den skulle även kunna generaliseras i en 

större utsträckning om studien baseras på en större mängd data. 
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9 Appendix  

9.1 Appendix 1 - Intervjuguide för förundersökning  

 

Inledande frågor 

1. Får vi lov att spela in intervjun? 

2. Vill du vara anonym eller går det bra att använda ditt namn i uppsatsen? 

Bakgrundsfrågor 

3. Ägs mer än 50 % av företaget av en och samma familj  

(med familj menas personer som är släkt med varandra, också genom ingifte och 

samboskap)?  

4. Betraktar du företaget som ett familjeföretag? 

5. Hur mycket äger du av familjeföretaget? 

6. Hur många generationer har familjeföretaget funnits? 

7. Vilken generation tillhör du? 

8. Finns det planer på hur nästa generationsskifte ska ske? 

9. Hur många huvudägare tillhör samma familj? 

(Med huvudägare menas den eller de som äger flest aktier i 

familjeföretaget) 

10. Vilka familjerelationer har du till dessa huvudägare? 

11. Vilken position har du i familjeföretaget? 

Arbetsmotivationsfrågor 

12. Vad fick dig att börja jobba på familjeföretaget? 

13. Vad driver dig i ditt arbete? Vad får dig att stiga upp på morgonen för att 

jobba? 

14. Vad får dig att återgå till jobbet efter en semester? 

15. Vad är speciellt med att jobba i ett familjeföretag? Nämn fördelar och 

nackdelar! 

16. Känner du som familjemedlem att du har ett större ansvar för 

familjeföretaget? På vilket sätt och varför? 

17. Ser du familjeföretagets problem som dina egna problem? Varför? 

Belöningsfrågor företagssystemet 
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18. Kan du beskriva vilka former av belöningar som används. Monetära som 

rörlig lön, fast lön, bonus och fler ägarandelar? Icke-monetära som befordran, 

beröm, klapp på axeln, fler utvecklingsmöjliheter, bättre arbetsuppgifter och 

större ansvar? 

19. Låt säga du skulle få en löneförhöjning, vad skulle du föredra? 10 % högre 

fast lön eller 1 % högre beräkningsgrund för rörlig lön? Varför? 

20. Om du erbjöds ett mindre intressant jobb, men skulle få 10 % högre fast lön, 

skulle du byta jobb då? Varför? 

21. Om du har utfört en arbetsuppgift bra, skulle du vilja bli belönad med en 

arbetsrelaterad utbildning eller med en bonus (en extra summa pengar utöver 

din vanliga lön)? Varför? 

Belöningsfrågor familjesystemet 

22. Skulle du bli mer hängiven ditt arbete om huvudägarna som tillhör familjen 

uppskattade det? 

23. Om du erbjöds ett mer intressant jobb i ett annat företag som inte ägs av 

familjen, skulle du byta jobb, även om huvudägarna som tillhör familjen vill att 

du fortsätter att arbeta i familjeföretaget? 

 

24. Har du något annat att tillägga som kan vara intressent för vår uppsats? 

 

9.2 Appendix 2 – Introduktionsbrev 1 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete inom ramen för 

Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill med detta mail 

inbjuda Er till att medverka i en kort enkätundersökning, som tar högst 10 minuter 

att besvara. Trots att familjeföretag är en vanlig företagsform i världen, finns det 

väldigt lite forskning om familjeföretag. Vi vill därför med vår studie bidra till 

familjeföretagsforskningen, genom att skapa nya insikter om familjeanställdas 

arbetsmotivation, med fokus på belöningar och altruism. Med altruism menas en 

känsla av plikt och lojalitet mot familjen. Med hjälp av vår studie kan Ni få reda 
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på vad familjeanställda motiveras av i familjeföretag, för att kunna utforma 

effektivare belöningar. 

  

Enkäten riktar sig alltså till familjemedlemmar som arbetar i familjeföretag, därför 

önskar vi att du fyller i enkäten om du uppfyller nedanstående kriterier. Vi skulle 

också vilja be dig att vidarebefordra detta mail till alla anställda i företaget som 

uppfyller kriterierna (även om de inte stämmer in på dig). 

  

1. Familjeföretagskriterier: 

a) Du uppfattar företaget som ett familjeföretag. 

b) Mer än 50 % av aktierna ägs av en familj som är släkt med varandra genom 

blod, äktenskap eller samboskap. 

  

2. Familjeanställdkriterier: 

a) Du är anställd i familjeföretaget. 

b) Om du även är huvudägare, är du inte den enda huvudägaren i familjeföretaget. 

(Med huvudägare menas den familjemedlem som äger flest aktier i 

familjeföretaget. Om det finns flera familjemedlemmar som äger flest aktier i 

familjeföretaget, då de äger lika stora andelar, är alla dessa familjemedlemmar 

huvudägare.) 

c) Du är släkt med huvudägaren/huvudägarna i familjeföretaget. 

  

Ni är helt anonyma i enkätundersökningen och inga obehöriga kommer att få ta 

del av materialet. Era svar kommer endast att presenteras i aggregerad form i 

tabeller och diagram på ett sätt att era individuella svar inte kan skiljas ut. Det 

finns naturligtvis ingen skyldighet att delta i enkätundersökningen, men dina 10 

minuter kan bidra till att vi erhåller en bättre och säkrare beskrivning av 

familjeföretag, vilket gynnar familjeföretagsforskningen. Som ett tack för att Ni 

medverkar i vår enkätundersökning får Ni möjlighet att ta del av studiens resultat, 

vilket vi hoppas är av intresse för Er! 

  

Vi är tacksamma om Ni vill delta! 
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Länk till enkäten: http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/surveys/219.htm 

 

Om Ni har några frågor får Ni gärna maila oss. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Caroline Sy och Noor Sharif 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

9.3 Appendix 3 – Introduktionsbrev 2 

Hej! 

 

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete inom ramen för 

Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö, under handledning av 

universitetslektor Andreas Jansson. Vi vill med detta mail inbjuda Er till att 

medverka i en kort enkätundersökning, som tar högst 10 minuter att besvara. Trots 

att familjeföretag är en vanlig företagsform i världen, finns det väldigt lite 

forskning om familjeföretag. Vi vill därför med vår studie bidra till 

familjeföretagsforskningen, genom att skapa nya insikter om familjeanställdas 

arbetsmotivation, med fokus på belöningar och altruism. Med altruism menas en 

känsla av plikt och lojalitet mot familjen. Med hjälp av vår studie kan Ni få reda 

på vad familjeanställda motiveras av i familjeföretag, för att kunna utforma 

effektivare belöningar. 

 

Enkäten riktar sig alltså till familjemedlemmar som arbetar i familjeföretag, därför 

önskar vi att du fyller i enkäten om du uppfyller nedanstående kriterier. Vi skulle 

också vilja be dig att vidarebefordra detta mail till alla anställda i företaget som 

uppfyller kriterierna (även om de inte stämmer in på dig). 

 

 

1. Familjeföretagskriterier: 

a) Du uppfattar företaget som ett familjeföretag. 
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b) Mer än 50 % av aktierna ägs av en familj som är släkt med varandra genom 

blod, äktenskap eller samboskap. 

 

2. Familjeanställdkriterier: 

a) Du är anställd i familjeföretaget. 

b) Om du även är huvudägare, är du inte den enda huvudägaren i familjeföretaget. 

(Med huvudägare menas den familjemedlem som äger flest aktier i 

familjeföretaget. Om det finns flera familjemedlemmar som äger flest aktier i 

familjeföretaget, då de äger lika stora andelar, är alla dessa familjemedlemmar 

huvudägare.) 

c) Du är släkt med huvudägaren/huvudägarna i familjeföretaget. 

 

Ni är helt anonyma i enkätundersökningen och inga obehöriga kommer att få ta 

del av materialet. Era svar kommer endast att presenteras i aggregerad form i 

tabeller och diagram på ett sätt att era individuella svar inte kan skiljas ut. Det 

finns naturligtvis ingen skyldighet att delta i enkätundersökningen, men dina 10 

minuter kan bidra till att vi erhåller en bättre och säkrare beskrivning av 

familjeföretag, vilket gynnar familjeföretagsforskningen. Som ett tack för att Ni 

medverkar i vår enkätundersökning får Ni möjlighet att ta del av studiens resultat, 

vilket vi hoppas är av intresse för Er! 

 

Vi är tacksamma om Ni vill delta! 

 

Länk till enkäten: http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/surveys/219.htm 

 

Om Ni har några frågor får Ni gärna maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Caroline Sy och Noor Sharif 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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9.4 Appendix 4 - Påminnelsebrev  

Hej igen! 

Vi vill påminna Er om att Ni för en vecka sedan blev inbjuda till att medverka i en 

kort elektronbaserad enkätundersökning, som tar högst 10 minuter att besvara.  

Enkäten riktar sig till familjemedlemmar som arbetar i familjeföretag, därför 

önskar vi att du fyller i enkäten om du uppfyller nedanstående kriterier. Vi skulle 

också vilja be dig att vidarebefordra detta mail till alla anställda i företaget som 

uppfyller kriterierna (även om de inte stämmer in på dig). Om ingen i företaget 

uppfyller nedanstående kriterier kan du bortse från detta påminnelsebrev.  

  

1. Familjeföretagskriterier: 

a) Du uppfattar företaget som ett familjeföretag. 

b) Mer än 50 % av aktierna ägs av en familj som är släkt med varandra genom 

blod, äktenskap eller samboskap. 

  

2. Familjeanställdkriterier: 

a) Du är anställd i familjeföretaget. 

b) Om du även är huvudägare, är du inte den enda huvudägaren i familjeföretaget. 

(Med huvudägare menas den familjemedlem som äger flest aktier i 

familjeföretaget. Om det finns flera familjemedlemmar som äger flest aktier i 

familjeföretaget, då de äger lika stora andelar, är alla dessa familjemedlemmar 

huvudägare.) 

c) Du är släkt med huvudägaren/huvudägarna i familjeföretaget. 

 

Vi vill med vår studie bidra till den begränsade familjeföretagsforskningen, 

genom att skapa nya insikter om familjeanställdas arbetsmotivation, med fokus på 

belöningar och altruism. Med altruism menas en känsla av plikt och lojalitet mot 

familjen. Med hjälp av vår studie kan Ni få reda på vad familjeanställda motiveras 

av i familjeföretag, för att kunna utforma effektivare belöningar. 

 

Ni är givetvis fortfarande helt anonyma i enkätundersökningen och inga obehöriga 

kommer att få ta del av materialet. Era svar kommer endast att presenteras i 

aggregerad form i tabeller och diagram på ett sätt att era individuella svar inte kan 
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skiljas ut. Det finns naturligtvis ingen skyldighet att delta i enkätundersökningen, 

men dina 10 minuter kan bidra till att vi erhåller en bättre och säkrare beskrivning 

av familjeföretag, vilket gynnar familjeföretagsforskningen. Som ett tack för att 

Ni medverkar i vår enkätundersökning får Ni möjlighet att ta del av studiens 

resultat, vilket vi hoppas är av intresse för Er! 

 

Vi uppskattar svar så snart som möjligt, dock senast den 15 april 2012 

 

Vi är tacksamma om Ni vill delta! 

  

Länk till enkäten: http://asp.artologik.net/ehv_stud/qr/surveys/219.htm 

 

Om Ni har några frågor får Ni gärna maila oss. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Caroline Sy och Noor Sharif 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

9.5 Appendix 5 – Enkätformulär 

    
 

      

 

 

1    Vilket kön tillhör du?  

  
Man 

Kvinna 

  
 

  

    
 

2    Hur stor aktieägarandel innehar du av 

familjeföretaget? Ange i procent.  
   

  
 

  

    
 

3    Hur hög är din årliga inkomst före skatt?  

  

Mindre än 150 000 kr 

150 000 kr - 249 999 kr 

250 000 kr - 349 999 kr 

350 000 kr - 499 999 kr 
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Mer än 499 999 kr 

  
 

  

    
 

4    Hur mycket arbetar du? Ange i procent, ex 

100 % för heltid osv.  
   

  
 

  

    
 

5    Vilket yrkesområde tillhör du?  

  

Ledningsarbete 

Kontors- och kundservicearbete 

Service-, omsorg- och försäljningsarbete 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 

Process-, maskinoperatörs- och transportarbete 

Annat arbete 

  
 

  

    
 

6    Hur många huvudägare finns det i 

familjeföretaget? (Med huvudägare menas 

den familjemedlem/de familjemedlemmar 

som äger flest aktier i familjeföretaget)  

  
 

  
 

  

    
 

7    Vilken typ av familjerelation har du till... (Fyll bara i för det antal huvudägare du har familjerelationer till)  

  

  Gift/Sambo Förälder/Barn Helsyskon Halvsyskon 
Barnbarn/Far-

, Morförälder 
Svärbarn/Svärförälder 

Annan 

släkting 

Huvudägare 

1        

Huvudägare 

2        

Huvudägare 

3        

Huvudägare 

4        

Huvudägare 

5        

Huvudägare 

6        

Huvudägare 

7        
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8    Om du har familjerelationer till fler än 7 

huvudägare, vilka typer av familjerelationer 

har du till resterande huvudägare?  
  

 
  
 

  

    
 

9    Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer med din uppfattning.  

  

  

1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 

5 

Instämmer 

helt 

a) Jag hjälper andra anställda med deras arbete när 

de är frånvarande.      

b) Jag hjälper andra anställda när de har en tung 

arbetsbelastning.      

c) Jag kommer med kreativa förslag på hur 

familjeföretaget kan förbättras.      

d) Jag tar onödiga raster eller ledigheter från mitt 

arbete.      

e) Jag deltar i aktiviteter som inte är ett krav, men 

som förbättrar familjeföretagets image.      

f) Jag gör frivilliga saker i mitt arbete som inte 

krävs utav mig, men som gynnar familjeföretaget.      

g) Jag ser familjeföretagets problem som mina 

personliga problem.      
 

  
 

  

    
 

10     Ta ställning till nedanstående frågor.  

  

  
1 Absolut 

inte 
2 3 4 5 Absolut 

a) Känner du dig motiverad av ditt arbete?      

b) Känner du dig stimulerad av dina 

arbetsuppgifter?      

c) Skulle du vilja att dina barn väljer samma arbete 

som dig?      

d) Känner du att din hängivenhet åt ditt arbete är så 

stark att den krockar med ditt familjeliv, vänner etc?      

e) Uppfattar du ditt arbete som utmanande?      

f) Skulle du vilja ägna fler timmar i veckan åt ditt 

arbete?      

g) Skulle du vilja arbeta färre timmar i veckan om 

det var ekonomiskt genomförbart?      
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11     Ta ställning till nedanstående frågor.  

  

  1 Aldrig 2 3 4 5 Alltid 

a) Händer det att du har tar hem ditt arbete frivilligt, 

även om det inte är nödvändigt?      

b) Händer det att du inte tar lunchraster pga din 

starka hängivenhet till dina arbetsuppgifter?      

c) Ser du fram emot att återvända till ditt arbete i 

slutet av din sommarsemester?      
 

  
 

  

    
 

12     

  

  

1 Den går 

väldigt 

långsamt 

2 3 4 

5 Den går 

väldigt 

snabbt 

Känner du att din arbetstid går snabbt eller 

långsamt?      
 

  
 

  

    
 

13     

  

  
Färre än 5 

dagar 
5-9 dagar 

10-14 

dagar 

15-20 

dagar 

Fler än 20 

dagar 

Under hur många arbetsdagar per månad känner du 

en stark vilja till att arbeta?      
 

  
 

  

    
 

14     När du har utfört ditt arbete bra, i vilken utsträckning belönas du genom...  

  

  

1 Ingen 

utsträckning 

alls 

2 3 4 

5 I väldigt 

hög 

utsträckning 

a) Bonus, ackord eller liknande rörlig ersättning      

b) Höjd fast lön      

c) Aktier och personaloptioner      

d) Beröm från chefer eller andra överordnade 

personer      

e) Uppmärksamhet från chefer eller andra 

överordnade personer      

f) Möjlighet att få leda projekt      

g) Intressantare arbetsuppgifter      
 

  
 

  
    
 

15     Vill du få studiens resultat skickat till    



 

 

 

 

  140 (140) 
 

 dig? Var vänlig och ange din e- 

 mailadress.  

  
 

  

    
 

   Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 

  
 

 

 

 


