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Förord	  
	  
	  

Vi	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  samtliga	  respondenter	  som	  har	  varit	  samarbetsvilliga	  och	  hjälpt	  

oss	  mycket	  med	  empiri	  till	  vår	  uppsats.	  Intervjuerna	  vi	  haft	  med	  dessa	  har	  varit	  till	  stor	  

hjälp	  för	  oss	  under	  arbetet	  av	  vår	  uppsats.	  	  

	  

Vi	  vill	  även	  tacka	  vår	  handledare	  Peter	  Lindberg	  för	  den	  hjälp	  och	  det	  stöd	  vi	  fått	  under	  

arbetet	  med	  vår	  uppsats.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  honom	  för	  den	  vägledning	  som	  vi	  fått	  till	  för-‐

bättringar	  i	  arbetet.	  Slutligen	  vill	  vi	  tacka	  de	  opponenter	  som	  kom	  med	  konstruktiv	  kritik	  

på	  vår	  uppsats	  under	  utvecklingsseminariet	  som	  ägde	  rum	  i	  mitten	  av	  uppsatsskrivandet.	  	  
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Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  vi	  vill	  ta	  reda	  på	  hur	  chefer	  
motiverar	  sin	  kontorspersonal	  i	  två	  olika	  svenska	  storbanker.	  
Vi	  vill	  dessutom	  undersöka	  om	  det	  är	  nödvändigt	  med	  belö-‐
ningssystem	  i	  denna	  bransch	  samt	  hur	  dessa	  bör	  vara	  utfor-‐
made	  för	  att	  uppnå	  bästa	  effekt.	  Vi	  vill	  dessutom	  ta	  reda	  på	  
om	  det	  finns	  förbättringar	  som	  kan	  göras	  i	  bankernas	  belö-‐
ningssystem.	  
	  
Vår	  uppsats	  bygger	  på	  en	  kvalitativ	  metod	  då	  vi	  har	  intervjuat	  
tre	  olika	  respondenter	  från	  dessa	  banker,	  vi	  har	  valt	  att	  inter-‐
vjua	  chefer	  på	  olika	  positioner	  och	  inte	  de	  kontorsanställda.	  
Vi	  har	  samlat	  in	  data	  från	  litteratur,	  vetenskapliga	  artiklar,	  
databaser	  och	  tidskrifter.	  
	  
Vi	  har	  sett	  både	  likheter	  och	  skillnader	  i	  belöningssystemet	  
mellan	  de	  banker	  vi	  undersökt.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  hur	  
den	  eventuella	  års-‐bonusen	  utbetalas.	  En	  likhet	  är	  att	  den	  
eventuella	  års-‐bonusen	  baseras	  på	  koncernens	  resultat.	  
	  
Det	  är	  inte	  enbart	  års-‐bonusen	  som	  är	  motivationshöjande	  i	  
det	  dagliga	  arbetet.	  Personalen	  drivs	  av	  fler	  faktorer	  än	  belö-‐
ningssystemet	  i	  sig,	  såsom	  gemenskap,	  ansvarsta-‐
gande/förtroende	  och	  muntlig	  feedback	  på	  ett	  bra	  utfört	  ar-‐
bete.	  För	  att	  öka	  motivationen	  hos	  personalen	  bör	  en	  mix	  av	  
alla	  dessa	  faktorer	  finnas.	  	  
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1.	  Inledning	  

	  

I	  dagens	  samhälle	  råder	  hög	  konkurrens	  på	  arbetsmarknaden	  men	  från	  arbetsgivarens	  

sida	  ser	  man	  även	  en	  hård	  konkurrens	  om	  den	  kompetenta	  personalen	  (Jacobsen,	  et	  al,	  

2010).	  Detta	  gör	  att	  arbetsgivaren	  måste	  se	  till	  att	  personalen	  trivs	  på	  sin	  arbetsplats	  så	  

att	  personalen	  stannar	  och	  kundkontakter	  bevaras.	  Dessutom	  innebär	  en	  hög	  personal-‐

omsättning	  även	  stora	  kostnader	  för	  företaget	  eftersom	  en	  nyrekrytering	  kostar	  både	  

tid	  och	  pengar.	  För	  att	  personalen	  ska	  känna	  sig	  motiverad	  kan	  företaget	  locka	  med	  olika	  

belöningar	  och	  förmåner	  (Svensson,	  2001).	  

	  

Andra	  anledningar	  till	  att	  företag	  använder	  sig	  av	  belöningssystem	  är	  bland	  annat	  att	  

man	  vill	  effektivisera	  sin	  personal	  så	  att	  man	  jobbar	  mot	  företagets	  uppsatta	  mål.	  En	  

anställd	  som	  känner	  tillfredställelse	  på	  arbetsplatsen	  blir	  mer	  motiverad	  och	  gör	  där-‐

med	  ett	  bättre	  arbete	  och	  är	  mer	  effektiv	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  skapa	  

rätt	  belöningssystem,	  då	  ett	  felaktigt	  system	  kan	  ge	  negativ	  effekt	  (Svensson,	  2001).	  	  

Vi	  har	  gjort	  en	  studie	  mellan	  två	  banker	  varav	  den	  ena	  vill	  vara	  anonym	  och	  kommer	  

därför	  att	  betecknas	  som	  Bank	  X	  i	  denna	  uppsats,	  den	  andra	  banken	  är	  Handelsbanken.	  

	  

1.1 Bakgrund	  

Det	  finns	  en	  hundra	  år	  gammal	  historia	  om	  böldpest	  i	  Hanoi,	  som	  ganska	  bra	  förklarar	  

hur	  viktigt	  det	  är	  med	  belöningssystem	  och	  framförallt	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  rätt	  belö-‐

ningssystem.	  Denna	  historia	  började	  med	  att	  stadens	  råttor	  spred	  smitta	  och	  därför	  var	  

man	  tvungen	  att	  utrota	  råttorna.	  Men	  eftersom	  råttor	  förökar	  sig	  snabbt	  blev	  det	  svårt	  

att	  bekämpa	  smittspridningen.	  Myndigheterna	  uppmanade	  därför	  allmänheten	  att	  

hjälpa	  till,	  som	  tack	  fick	  de	  en	  belöning	  för	  varje	  råttsvans	  som	  lämnades	  in.	  Systemet	  

verkade	  fungera	  bra	  eftersom	  tusentals	  råttsvansar	  lämnades	  in	  dagligen.	  Men	  med	  ti-‐

den	  upptäcktes	  svanslösa	  råttor	  på	  gatorna	  i	  Hanoi,	  vilket	  tydde	  på	  att	  folket	  lurade	  

myndigheterna	  för	  sin	  egen	  vinnings	  skull.	  I	  och	  med	  detta	  lades	  programmet	  om	  svan-‐

sarna	  ner.	  	  
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Detta	  är	  ett	  tydligt	  exempel	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  rätt	  incitament	  då	  ett	  felaktigt	  in-‐

citament	  kan	  ge	  oönskade	  konsekvenser.	  Människor	  som	  bara	  är	  ute	  efter	  belöningen	  

kan	  hitta	  genvägar	  för	  att	  nå	  målet	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  

	  

1.2	  Problemformulering	  

Det	  kan	  vara	  svårt	  för	  banker	  att	  skapa	  incitament	  för	  att	  motivera	  de	  anställda	  att	  ar-‐

beta	  mot	  samma	  mål.	  Man	  måste	  skapa	  trivsel	  och	  välbefinnande	  för	  personalen	  för	  att	  

ett	  så	  gott	  arbete	  som	  möjligt	  ska	  utföras.	  Dessutom	  kan	  belöningssystem	  vara	  proble-‐

matiskt	  eftersom	  banker	  i	  allt	  större	  utsträckning	  fokuserar	  på	  relationen	  med	  kunden	  

(Feinberg,	  et	  al,	  2002,	  s	  174-‐180).	  Det	  gör	  att	  det	  kan	  vara	  en	  svår	  balansgång	  mellan	  att	  

skapa	  förtroende	  med	  kunden	  samtidigt	  som	  belöning	  på	  den	  anställdes	  prestation	  beta-‐

las	  ut.	  Detta	  är	  något	  som	  banken	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  när	  de	  utformar	  sina	  belöningssy-‐

stem	  samtidigt	  som	  det	  är	  svårt	  att	  rekrytera	  och	  behålla	  kompetent	  personal	  om	  de	  inte	  

får	  marknadsmässig	  ersättning	  för	  väl	  utfört	  arbete.	  

	  	  

Ett	  annat	  problem	  för	  bankerna	  att	  ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  incitamentet	  till	  belöningssyste-‐

met	  inte	  får	  ge	  upphov	  till	  negativa	  konsekvenser.	  Ett	  exempel	  på	  vad	  vi	  anser	  är	  felakt-‐

igt	  incitament	  är	  hur	  de	  anställda	  på	  SBAB	  uppmuntras	  att	  öka	  storleken	  på	  kundens	  

lån.	  Ökad	  långivning	  ger	  ökad	  chans	  till	  bonus	  för	  den	  kundansvarige.	  Detta	  använder	  

sig	  SBAB	  av	  med	  anledning	  till	  att	  det	  har	  ett	  ”mängdrabatt”	  system	  på	  utlåning.	  Anled-‐

ningen	  till	  detta	  är	  enligt	  Fredrik	  Bergström,	  affärsområdeschef	  för	  Konsument	  på	  SBAB	  

att: ”Det	  är	  billigare	  per	  krona	  för	  oss	  att	  hantera	  stora	  lån,	  därför	  har	  vi	  en	  volymrabatt”	  
Detta	  är	  inte	  att	  se	  till	  kundens	  bästa,	  då	  den	  lockas	  att	  ta	  ett	  högre	  lån	  än	  vad	  som	  

egentligen	  behövs.	  Ett	  sådant	  system	  kan	  ge	  upphov	  till	  ett	  felaktigt	  risktagande	  både	  

från	  bankens	  och	  från	  kundens	  sida,	  vilket	  kan	  ge	  stora	  konsekvenser	  för	  kundens	  priva-‐

tekonomi	  och	  i	  slutändan	  även	  för	  hela	  nationalekonomin	  (dn.se).	  Vårt	  mål	  med	  uppsat-‐

sen	  är	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  skillnader	  och/eller	  likheter	  i	  synen	  på	  hur	  man	  skap-‐

ar	  motivation	  genom	  belöningssystem	  mellan	  två	  enligt	  oss	  ganska	  olika	  banker.	  	  
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1.3	  Syfte	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  ge	  tre	  exempel	  på	  hur	  chefer	  inom	  banksektorn	  ser	  på	  

belöningssystem	  och	  hur	  de	  anser	  att	  detta	  påverkar	  motivationen	  hos	  de	  anställda.	  Vi	  

vill	  även	  se	  om	  belöningssystemen	  de	  använder	  är	  bra	  eller	  om	  de	  skulle	  kunna	  utfor-‐

mas	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  Med	  denna	  undersökning	  vill	  vi	  se	  om	  vi	  kan	  ha	  något	  att	  tillföra	  

bankernas	  belöningssystem.	  	  

Vi	  är	  intresserade	  av	  att	  se	  hur	  kontorsledningen	  ser	  på	  belöningssystem	  och	  hur	  de	  gör	  

för	  att	  motivera	  personalen.	  Vi	  jämför	  två	  banker	  som	  trots	  att	  de	  båda	  är	  svenska	  stor-‐

banker,	  upplever	  vi	  att	  de	  har	  olika	  syn	  på	  belöningssystem.	  Detta	  grundar	  sig	  i	  att	  vi	  

innan	  starten	  på	  denna	  uppsats	  visste	  att	  den	  ena	  banken	  haft	  samma	  belöningssystem	  

sedan	  1973.	  Vi	  upplever	  Handelsbanken	  som	  en	  mer	  traditionell	  bank,	  samtidigt	  som	  vi	  

tycker	  att	  Bank	  X	  framstår	  som	  mer	  modern.	  Att	  vi	  upplever	  bank	  X	  som	  mer	  modern	  

beror	  bland	  annat	  på	  vad	  vi	  sett	  och	  hört	  i	  media	  om	  banken	  samt	  våra	  egna	  erfarenhet-‐

er	  om	  banken.	  Vilket	  gör	  att	  vi	  tror	  att	  de	  använder	  sig	  av	  olika	  belöningssystem.	  Genom	  

denna	  undersökning	  vill	  vi	  se	  om	  de	  använder	  sig	  av	  olika	  sätt	  att	  motivera	  sin	  kontors-‐

personal	  eller	  inte.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   4	  	  

2.	  Metod	  

	  

I	  det	  här	  avsnittet	  redogör	  vi	  för	  hur	  vi	  arbetat	  fram	  denna	  uppsats.	  Vi	  går	  igenom	  vårt	  

metodval	  samt	  varför	  denna	  metod	  passar	  oss.	  Sedan	  redogör	  vi	  för	  vårt	  val	  av	  företag	  och	  

hur	  vi	  tänkte	  vid	  urvalet	  av	  dessa	  företag.	  Slutligen	  redogör	  vi	  för	  hur	  vi	  genomfört	  våra	  

intervjuer	  samt	  vilka	  respondenter	  vi	  talat	  med.	  

	  

2.1	  Metod	  

Vi	  använder	  oss	  av	  kvalitativ	  metod	  vid	  intervjuerna	  med	  de	  olika	  bankkontoren.	  Svaren	  

från	  intervjuerna	  använder	  vi	  i	  vårt	  empiriavsnitt.	  	  Vi	  läser	  igenom	  forskning	  på	  området	  

samt	  använder	  oss	  av	  olika	  tidskrifter	  och	  artiklar.	  	  

Då	  några	  av	  våra	  respondenter	  vill	  vara	  anonyma	  kan	  vi	  inte	  nämna	  de	  med	  namn	  eller	  

arbetsort.	  Våra	  intervjuer	  består	  av	  tre	  olika	  respondenter	  varav	  två	  från	  den	  anonyma	  

banken	  och	  en	  från	  Handelsbanken.	  På	  den	  anonyma	  banken	  intervjuar	  vi	  distriktsche-‐

fen	  över	  bankens	  distrikt	  norr	  som	  går	  från	  Stockholm	  och	  uppåt.	  Han	  har	  arbetat	  på	  

olika	  poster	  inom	  banken	  i	  cirka	  15	  år	  (Intervjuperson	  1).	  Den	  andra	  personen	  från	  

denna	  bank	  är	  kontorschef	  vilket	  han	  har	  varit	  i	  två	  år,	  han	  sitter	  även	  med	  i	  lednings-‐

gruppen	  för	  distrikt	  norr.	  Tidigare	  har	  han	  arbetat	  med	  både	  försäljning	  och	  ledarskap	  

(Intervjuperson	  2).	  På	  Handelsbanken	  i	  Gävle	  intervjuar	  vi	  ställföreträdande	  kontors-‐

chef	  Ruben	  Bergdahl	  som	  även	  är	  företagsmarknadschef	  där,	  en	  befattning	  som	  han	  har	  

haft	  i	  två	  månader.	  	  Tidigare	  har	  han	  arbetat	  på	  ett	  av	  bankernas	  kontor	  i	  London	  och	  

även	  på	  kontor	  i	  andra	  städer	  i	  Sverige	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  

	  
	  

2.2	  Val	  av	  företag	  

Våra	  två	  företag	  valde	  vi	  för	  att	  vi	  innan	  starten	  av	  vår	  uppsats	  hade	  en	  tanke	  om	  att	  de-‐

ras	  belöningssystem	  såg	  olika	  ut,	  vilket	  de	  också	  gjorde.	  Den	  ena	  banken	  vi	  valde	  var	  

Handelsbanken,	  eftersom	  vi	  visste	  att	  de	  haft	  samma	  belöningssystem	  nämligen	  Ok-‐

togonen,	  sedan	  1973	  (handelsbanken.se).	  Den	  andra	  banken,	  Bank	  X,	  valde	  vi	  för	  att	  det	  

också	  är	  en	  av	  Sveriges	  största	  banker,	  samt	  att	  vi	  har	  känslan	  av	  att	  den	  har	  ett	  annat	  
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synsätt	  på	  belöningssystem,	  då	  vi	  uppfattar	  denna	  bank	  som	  mer	  modern	  dels	  utifrån	  

hur	  media	  speglat	  bilden	  av	  banken	  men	  även	  utifrån	  våra	  egna	  erfarenheter	  om	  ban-‐

ken.	  Vi	  tyckte	  därför	  att	  det	  vore	  intressant	  att	  jämföra	  dessa	  två	  banker	  och	  se	  om	  det	  

finns	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  deras	  synsätt	  på	  belöningssystem.	  

	  

2.3	  Urval	  

Vi	  avgränsar	  oss	  till	  dessa	  två	  bankkontor,	  Handelsbanken	  i	  Gävle	  och	  Bank	  X.	  Handels-‐

banken	  i	  Gävle	  är	  ett	  stort	  regionkontor	  med	  24	  anställda	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsban-‐

ken)	  och	  flertal	  olika	  chefsnivåer.	  Bank	  X	  som	  även	  den	  är	  en	  av	  Sveriges	  storbanker,	  har	  

på	  kontoret	  vi	  besökte	  ca	  20	  stycken	  anställda	  (Intervjuperson	  1).	  Vi	  avgränsar	  oss	  ge-‐

nom	  att	  vi	  intervjuar	  tre	  chefer	  på	  olika	  nivåer	  för	  att	  se	  deras	  syn	  på	  belöningssystem	  

och	  vi	  intervjuar	  inte	  övrig	  personal.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  vi	  hellre	  går	  på	  djupet,	  

hur	  kontorsledning	  ser	  på	  belöningssystem	  och	  hur	  man	  motiverar	  sin	  personal,	  än	  på	  

bredden	  genom	  att	  undersöka	  hur	  kontorspersonalen	  upplever	  detta.	  

	  

2.4	  Intervjumetod	  

Vårt	  mål	  med	  intervjuerna	  är	  att	  skapa	  en	  intressant	  diskussion	  med	  respondenten	  

kring	  deras	  belöningssystem.	  Vi	  tror	  att	  den	  bästa	  diskussionen	  skapas	  om	  man	  sitter	  

ansikte	  mot	  ansikte	  istället	  för	  exempelvis	  över	  telefon.	  Detta	  har	  gjort	  att	  vi	  använder	  

oss	  av	  kvalitativ	  intervjumetod	  vilket	  innebär	  att	  intervjun	  blir	  mer	  levande	  eftersom	  

	  intervjupersonen	  ges	  möjlighet	  att	  göra	  utsvävningar	  i	  diskussionen	  (Bryman,	  et	  al,	  

2003,	  s	  361).	  Intervjuerna	  genomför	  vi	  genom	  att	  ställa	  öppna	  intervjufrågor	  för	  att	  

skapa	  en	  bra	  diskussion.	  En	  kvalitativ	  intervjumetod	  ger	  möjlighet	  till	  fylligare	  och	  mer	  

detaljerade	  svar	  vilket	  ger	  en	  djupare	  bild	  av	  intervjupersonens	  åsikter	  (Bryman,	  et	  al,	  

2003,	  s	  361).	  Kritik	  som	  kan	  ges	  till	  ett	  kvalitativt	  angreppssätt	  är	  att	  kvalitativa	  inter-‐

vjuer	  kan	  ta	  lite	  längre	  tid	  att	  sammanställa	  men	  det	  hindret	  har	  vi	  kommit	  över	  genom	  

att	  vi	  avgränsat	  oss	  till	  tre	  intervjuer.	  Bilaga	  1	  är	  ett	  intervjuunderlag	  som	  vi	  utgår	  ifrån	  

vid	  våra	  intervjuer,	  frågorna	  ställs	  inte	  i	  följd	  utan	  ställs	  allt	  eftersom	  det	  faller	  naturligt	  

utifrån	  diskussionens	  utveckling.	  Vi	  ställer	  även	  ett	  antal	  följdfrågor	  som	  inte	  finns	  med	  i	  

bilaga	  1,	  detta	  är	  ett	  vanligt	  tillvägagångssätt	  då	  man	  gör	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju	  

vilket	  är	  det	  sätt	  vi	  har	  valt.	  Vid	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju	  utgår	  forskaren	  från	  en	  
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intervjuguide	  där	  frågorna	  inte	  behöver	  ställas	  i	  ordning,	  det	  kan	  även	  uppkomma	  nya	  

frågor	  under	  intervjuns	  gång	  men	  man	  kommer	  alltid	  tillbaka	  till	  underlaget	  i	  intervju-‐

guiden	  (Bryman,	  et	  al,	  2003,	  s	  363).	  

2.4.1	  Val	  av	  respondenter	  

Vi	  har	  valt	  att	  intervjua	  chefer	  och	  inte	  kontorsanställda	  då	  vi	  vill	  få	  en	  inblick	  i	  vad	  led-‐

ningen	  anser	  om	  det	  befintliga	  belöningssystemet	  och	  hur	  de	  arbetar	  för	  att	  motivera	  

sin	  personal.	  Vi	  kontaktade	  bankerna	  och	  frågade	  om	  de	  var	  intresserade	  att	  ställa	  upp,	  

vi	  gav	  dem	  samtidigt	  möjlighet	  att	  vara	  anonyma	  om	  de	  så	  önskade	  då	  belöningssystem	  

kan	  vara	  ett	  känsligt	  ämne.	  Den	  ena	  banken	  valde	  att	  vara	  anonym	  och	  som	  tidigare	  

nämnt	  så	  kallar	  vi	  den	  Bank	  X.	  Vi	  valde	  att	  träffa	  två	  personer	  från	  denna	  bank	  varav	  den	  

ena	  var	  kontorschef	  och	  den	  andra	  var	  distriktschef.	  Vi	  ansåg	  att	  det	  var	  nödvändigt	  med	  

fler	  än	  en	  respondent	  från	  denna	  bank	  då	  vi	  upplever	  att	  Bank	  X	  inte	  är	  lika	  öppen	  med	  

sitt	  belöningssystem	  som	  Handelsbanken.	  Det	  var	  intressant	  att	  få	  de	  bådas	  svar	  då	  de	  

skilde	  sig	  ganska	  mycket	  åt.	  Kontorschefen	  pratade	  mer	  om	  vardagsbelöning	  än	  belö-‐

ningssystemet	  i	  stort	  medan	  distriktschefen	  var	  mer	  öppen	  att	  prata	  om	  själva	  belö-‐

ningssystemet	  som	  baseras	  på	  koncernens	  vinst.	  Vilket	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  att	  kon-‐

torschefen	  arbetar	  närmare	  sin	  kontorspersonal	  och	  därför	  har	  en	  bättre	  uppfattning	  

om	  vad	  som	  uppskattas	  i	  vardagen.	  Vi	  upplevde	  det	  som	  att	  kontorschefen	  svarade	  mer	  

på	  känsla	  medan	  distriktschefen	  var	  mer	  saklig	  i	  sina	  svar.	  	  

Från	  Handelsbanken	  träffade	  vi	  ställföreträdande	  kontorschef	  för	  regionbanken	  i	  Mel-‐

lansverige,	  Ruben	  Bergendahl.	  Intervjun	  med	  Ruben	  gav	  oss	  en	  intressant	  diskussion	  

kring	  Handelsbankens	  belöningssystem	  Oktogonen	  vilket	  har	  varit	  nyttigt	  för	  oss	  i	  vår	  

uppsats.	  	  

	  

Vi	  träffade	  samtliga	  respondenter	  personligen	  och	  använde	  samma	  intervjuunderlag	  till	  

alla	  tre.	  Genom	  intervjuerna	  anser	  vi	  ha	  fått	  oss	  en	  bra	  bild	  av	  de	  båda	  bankernas	  belö-‐

ningssystem.	  Bilagor	  till	  intervjuerna	  finns	  i	  slutet	  av	  denna	  uppsats.	  
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2.4.2	  Genomförande	  

Vi	  sökte	  upp	  de	  respondenter	  vi	  önskade	  träffa	  och	  bokade	  möten	  med	  respektive	  re-‐

spondent.	  Vi	  gav	  de	  båda	  bankerna	  möjligheten	  att	  vara	  anonyma	  då	  belöningssystem	  

kan	  vara	  ett	  känsligt	  område,	  vilket	  Bank	  X	  också	  valde	  att	  vara.	  Vi	  samanställde	  sedan	  

ett	  intervjuunderlag	  för	  att	  ha	  en	  mall	  att	  gå	  efter	  under	  våra	  personliga	  intervjuer.	  Vi	  

träffade	  sedan	  respondenterna	  och	  intervjuade	  var	  och	  en	  för	  sig.	  De	  två	  respondenter-‐

na	  från	  Bank	  X	  gav	  oss	  ganska	  olika	  svar	  och	  intervjuerna	  tog	  olika	  vägar	  trots	  att	  vi	  

hade	  samma	  intervjuunderlag	  vilket	  vi	  tyckte	  var	  intressant	  och	  givande	  för	  vår	  uppsats.	  

Dessa	  svar	  har	  vi	  utgått	  ifrån	  i	  kapitlet	  empiri.	  	  

	  

2.5	  Insamling	  av	  data	  

Som	  datainsamlingsmetod	  till	  den	  empiriska	  delen	  av	  uppsatsen	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  

den	  personliga	  intervju	  vi	  genomförde	  med	  varje	  respondent.	  

I	  vårt	  teoriavsnitt	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  sekundärdata	  som	  vi	  insamlat	  från	  högskolans	  

bibliotek	  och	  Gävle	  stadsbibliotek	  samt	  sökbaser	  på	  internet	  såsom	  Google	  Scholar,	  

Scopus	  och	  Discovery.	  Vi	  har	  sökt	  litteratur	  som	  handlar	  om	  motivation	  och	  belöningar	  i	  

olika	  former.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  databaser	  har	  vi	  hittat	  intressanta	  och	  relevanta	  artik-‐

lar	  för	  vår	  uppsats.	  Sökord	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  är:	  Incentive,	  banking,	  employees,	  moti-‐

vation,	  benefit,	  age	  differents,	  belöningssystem,	  förmåner,	  personal,	  behovsteorier	  osv.	  	  

	  

2.6	  Tidigare	  uppsatser	  

Då	  vi	  vet	  att	  detta	  är	  ett	  populärt	  område	  vid	  uppsatsskrivning	  har	  vi	  sökt	  efter	  tidigare	  

uppsatser	  och	  varit	  noga	  med	  att	  vår	  uppsats	  ska	  ha	  en	  egen	  utgångspunkt.	  När	  vi	  sökte	  

på	  uppsats.se	  fick	  vi	  27	  stycken	  träffar	  på	  orden	  motivation	  och	  bank.	  Bland	  dessa	  upp-‐

satser	  har	  vi	  inte	  funnit	  någon	  med	  vår	  utgångspunkt	  nämligen:	  ”Att	  ge	  tre	  exempel	  på	  

hur	  chefer	  ser	  på	  olika	  belöningssystem	  inom	  samma	  bransch	  och	  hur	  de	  anser	  att	  detta	  

påverkar	  motivationen	  hos	  de	  anställda”.	  Vi	  har	  funnit	  inspiration	  i	  några	  av	  dessa	  upp-‐

satser,	  bland	  annat	  Belöningssystem	  -‐	  En	  studie	  om	  belöningar	  och	  motivation	  hos	  Han-‐

delsbanken	  av	  Yosef	  Gebretsadkan	  &	  Natalie	  Sepúlveda	  Moradinassab,	  denna	  uppsats	  är	  

skriven	  ur	  både	  ledningens	  och	  de	  anställdas	  perspektiv	  dessutom	  handlar	  den	  endast	  

om	  en	  bank	  och	  vi	  tyckte	  det	  var	  intressant	  att	  jämföra	  två	  olika	  banker	  för	  att	  se	  om	  det	  

kan	  skilja	  sig	  åt	  mellan	  olika	  bankkulturer.	  Vi	  har	  även	  hittat	  inspiration	  i	  Marija Mla-
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denovic och Lina Petersons uppsats:	  Belöning	  som	  motivationsdrivare	  -‐	  En	  jämförelse	  mel-‐

lan	  två	  banker.	  Denna	  uppsats	  har	  både	  riktat	  sig	  till	  ledning	  och	  kontorspersonal	  de	  har	  

även	  använt	  sig	  av	  både	  enkäter	  och	  intervjuer,	  medan	  vi	  har	  valt	  att	  endast	  använda	  oss	  

av	  den	  kvalitativa	  metoden.	  Därför	  skiljer	  vår	  uppsats	  sig	  åt	  även	  från	  denna	  då	  vi	  kon-‐

centrerat	  oss	  på	  endast	  ledningens	  tankar	  kring	  ämnet.	  

	  

2.7	  Metodkritik	  

Det	  finns	  risk	  för	  att	  respondenterna	  inte	  helt	  talar	  sanning	  vid	  genomförandet	  av	  inter-‐

vjuerna,	  då	  detta	  kan	  vara	  ett	  känsligt	  ämne.	  Det	  kan	  finnas	  ovisshet	  om	  svaren	  som	  vi	  

får	  är	  sanningsenliga	  eller	  tillrättalagda	  av	  vår	  respondent.	  Tack	  vare	  att	  Bank	  X	  vill	  vara	  

anonym	  anser	  vi	  att	  detta	  problem	  har	  reducerats	  i	  vår	  uppsats	  då	  intervjupersonerna	  

känner	  sig	  tryggare	  att	  ge	  sanningsenliga	  svar	  i	  intervjun.	  Detta	  är	  en	  fördel	  då	  det	  kan	  

öka	  trovärdigheten	  genom	  att	  mer	  ärliga	  svar	  ges.	  Det	  kan	  dock	  finnas	  nackdelar	  med	  

anonyma	  respondenter,	  en	  sådan	  är	  att	  läsaren	  inte	  kan	  undersöka	  källan	  vilket	  kan	  

sänka	  trovärdigheten	  hos	  läsaren	  (Jacobsen,	  2002).	  Vad	  gäller	  trovärdigheten	  från	  Han-‐

delsbankens	  respondent	  anser	  vi	  att	  den	  är	  hög,	  då	  Handelsbanken	  som	  sådan	  är	  väldigt	  

öppen	  med	  hur	  deras	  belöningssystem	  ser	  ut	  eftersom	  det	  är	  så	  starkt	  förankrat	  i	  ban-‐

kens	  företagskultur.	  	  

	  

En	  annan	  kritik	  som	  kan	  riktas	  mot	  metoden	  i	  denna	  uppsats	  är	  att	  vi	  endast	  har	  valt	  att	  

intervjua	  tre	  respondenter	  vilket	  kan	  anses	  lite	  tunt.	  Vi	  anser	  att	  vi	  efter	  vår	  intervju	  på	  

Handelsbanken	  fick	  tillräckligt	  med	  material	  och	  vi	  anser	  att	  en	  till	  intervjuperson	  inte	  

skulle	  ha	  tillfört	  någonting	  nytt	  angående	  bankens	  belöningssystem.	  Detta	  grundar	  vi	  på	  

att	  Handelsbankens	  belöningssystem	  redan	  är	  så	  välkänt	  och	  förankrat	  i	  Handelsban-‐

kens	  transparanta	  företagskultur.	  Vad	  det	  gäller	  Bank	  X	  där	  vi	  träffade	  två	  respondenter	  

som	  vi	  fått	  tillfredsställande	  svar	  ifrån	  anser	  vi	  inte	  heller	  att	  en	  tredje	  intervjuperson	  

skulle	  tillföra	  något	  ytterligare	  till	  vår	  uppsats.	  Även	  här	  känner	  vi	  att	  vi	  har	  en	  fördel	  

när	  Bank	  X	  valt	  att	  vara	  anonyma	  då	  svaren	  blir	  mer	  djupgående	  och	  sanningsenliga	  och	  

kräver	  därför	  inte	  fler	  intervjuer.	  
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3.	  Teori	  

	  

I	  det	  här	  kapitlet	  beskriver	  vi	  syftet	  med	  belöningssystem,	  varför	  belöningssystem	  är	  viktigt	  

i	  en	  organisation	  samt	  olika	  former	  av	  belöningssystem.	  Vi	  beskriver	  ett	  antal	  vanligt	  före-‐

kommande	  incitamenttyper.	  Därefter	  tar	  vi	  upp	  ett	  antal	  olika	  motivationsteorier	  som	  kan	  

förklara	  varför	  detta	  ämne	  är	  så	  viktigt.	  Slutligen	  presenterar	  vi	  några	  olika	  förmåner	  som	  

företag	  belönar	  sina	  anställda	  med	  samt	  syftet	  med	  dessa.	  	  

	  

3.1	  Hur	  man	  skapar	  motivation	  

Ordet	  motiv	  kommer	  från	  det	  latinska	  ordet	  motovere,	  vilket	  betyder	  ”att	  sätta	  i	  rö-‐

relse”.	  På	  svenska	  kan	  detta	  översättas	  till	  drivkraft,	  skäl	  och	  anledning.	  För	  att	  skapa	  

motivation	  till	  önskat	  beteende	  måste	  man	  ta	  hänsyn	  till	  bl.a.	  instinkter,	  behov	  och	  nor-‐

mer.	  När	  man	  vill	  motivera	  en	  anställd	  bör	  man	  stärka	  dennes	  vilja	  att	  utföra	  den	  önsk-‐

värda	  uppgiften	  framför	  en	  annan.	  Detta	  kallas	  att	  skapa	  incitament.	  För	  att	  incitamen-‐

ten	  ska	  ge	  önskat	  utfall	  måste	  detta	  riktas	  mot	  den	  anställde	  så	  som	  denne	  är.	  För	  ett	  

företag	  som	  är	  mer	  framgångsrikt	  än	  sina	  konkurrenter	  är	  det	  inte	  bara	  lättare	  att	  betala	  

högre	  löner,	  det	  kan	  även	  vara	  lättare	  att	  planera	  verksamheten	  utifrån	  personalens	  

önskemål	  och	  därmed	  lättare	  att	  skapa	  rätt	  motivation	  för	  sin	  personal	  (B.	  Persson	  

1994).	  Studier	  har	  visat	  att	  ökad	  konkurrens	  om	  arbetskraften	  kan	  leda	  till	  ökad	  del	  av	  

rörlig	  lön	  och	  minskad	  del	  av	  fast	  lön.	  Detta	  visar	  vikten	  av	  att	  kunna	  erbjuda	  sina	  an-‐

ställda	  ett	  bra	  belöningssystem	  för	  att	  de	  anställda	  ska	  stanna	  kvar	  i	  företaget	  och	  inte	  

övergå	  till	  konkurrenter	  (Cuñat,	  el	  al,	  2009).	  

	  

3.2	  Vad	  är	  belöningssystem	  

Enligt	  Nationalencyklopedin	  definieras	  ”belöningssystem”	  som	  en	  ansamling	  av	  nervcel-‐

ler	  i	  hjärnstammens	  övre	  del	  ”lustcentrum”.	  Detta	  centrum	  reglerar	  våra	  lustkänslor	  

medan	  närliggande	  bestraffningssystem	  reglerar	  våra	  olustkänslor.	  Ekonomiskt	  är	  belö-‐

ningssystem	  mycket	  mer	  än	  bara	  en	  bonus,	  belöningssystem	  är	  ett	  styrmedel	  som	  kan	  

leda	  till	  en	  incitamenteffekt.	  Det	  är	  felaktigt	  att	  sätta	  likhetstecken	  mellan	  incitament	  
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och	  belöningssystem	  eftersom	  incitamentet	  är	  en	  förväntad	  belöning	  som	  ett	  resultat	  av	  

belöningssystemet.	  Ur	  ett	  psykologiskt	  perspektiv	  ses	  belöning	  som	  en	  morot	  medan	  

utebliven	  belöning	  närmast	  kan	  ses	  som	  en	  bestraffning.	  	  

	  

3.3	  Syfte	  med	  belöningssystem	  	  

En	  belöning	  bidrar	  till	  människors	  behov	  att	  bli	  sedda	  och	  uppmärksammade,	  det	  får	  oss	  

att	  känna	  oss	  betydelsefulla.	  Detta	  måste	  göras	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  Ett	  

felaktigt	  belöningssystem	  kan	  leda	  till	  oönskad	  effekt,	  om	  detta	  kan	  ni	  läsa	  mer	  om	  i	  ka-‐

pitel:	  3.9	  Belöningssystemens	  negativa	  sidor.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  felaktigt	  belöningssystem	  

kan	  vara	  att	  inom	  vissa	  företag	  ge	  ut	  en	  klocka	  efter	  25	  års	  anställning,	  detta	  är	  inte	  fel	  i	  

sig	  men	  felet	  är	  att	  det	  för	  den	  anställda	  kan	  det	  kännas	  som	  den	  enda	  påtagliga	  upp-‐

skattningen	  man	  får.	  Det	  ger	  signalen	  ”tack	  för	  trogen	  tjänst”	  istället	  för	  ”tack	  för	  god	  

arbetsinsats”.	  Ett	  sådant	  system	  gör	  det	  lättare	  att	  motivera	  den	  äldre	  medarbetaren	  än	  

den	  yngre	  då	  den	  äldre	  bara	  har	  ett	  fåtal	  år	  kvar	  till	  belöningen	  medan	  den	  yngre	  inte	  

tänker	  så	  långt	  fram	  i	  tiden.	  Susan	  Hildebrandt	  och	  Eom	  Minhee	  visar	  i	  sin	  artikel,	  Moti-‐

vational	  factors	  and	  the	  influence	  of	  age,	  att	  ekonomisk	  vinning	  var	  en	  högre	  motivat-‐

ionsfaktor	  för	  yngre	  medarbetare	  än	  det	  var	  för	  de	  äldre.	  Detta	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  

att	  den	  yngre	  åldersgruppen	  har	  större	  ekonomiska	  utgifter	  såsom	  exempelvis	  avbetal-‐

ningar	  på	  studielån	  och	  huslån	  något	  som	  den	  äldre	  generationen	  redan	  hunnit	  betala	  av	  

en	  stor	  del	  av.	  En	  annan	  skillnad	  i	  utgifter	  mellan	  yngre	  och	  äldre	  generationer	  kan	  vara	  

att	  de	  yngre	  har	  små	  barn	  medan	  den	  äldre	  generationens	  barn	  redan	  flyttat	  hemifrån	  

(Hilderbrandt,	  et	  al,	  2011,	  s	  416-‐423).	  

Det	  finns	  vissa	  viktiga	  aspekter	  som	  man	  vill	  uppnå	  med	  ett	  belöningssystem:	  

• Stimulera	  ökad	  effektivitet	  

• Stimulera	  till	  förbättrad	  kvalitet	  

• Ge	  ökat	  ansvar	  med	  inflytande	  över	  den	  egna	  arbetssituationen	  

• Stimulera	  personalrörligheten	  internt	  och	  externt	  	  

• Stimulera	  kompetensutveckling	  

• Stimulera	  nya	  arbetsformer	  

• Understödja	  flexibla	  lednings-‐	  och	  arbetsformer.	  (Svensson,	  2001)	  
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Företag	  som	  använder	  sig	  av	  ersättning	  som	  kopplas	  samman	  med	  hela	  företagets	  resul-‐

tat	  ger	  sin	  personal	  tydligt	  budskap	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  alla	  anställda	  når	  sina	  mål	  och	  

kämpar	  för	  företagets	  bästa.	  Om	  man	  kopplar	  bonusen	  med	  företagets	  mål	  istället	  för	  

individuella	  mål	  ger	  detta	  ett	  bättre	  incitament	  till	  samarbete	  personalen	  emellan	  än	  om	  

bonusen	  skulle	  vara	  helt	  individuellt	  baserad.	  Att	  dela	  ut	  bonus	  av	  denna	  typ	  är	  ett	  effek-‐

tivt	  sätt	  från	  ledningen	  att	  visa	  personalen	  sin	  uppskattning.	  När	  hela	  personalstyrkan	  

jobbar	  mot	  samma	  mål	  är	  det	  lättare	  att	  känna	  tillhörighet	  och	  därmed	  utföra	  ett	  bättre	  

arbete.	  Den	  främsta	  risken	  med	  bonusprogram	  knutna	  till	  hela	  företagets	  resultat	  är	  att	  

målet	  kan	  vara	  för	  långt	  bort	  för	  att	  personalen	  ska	  känna	  att	  de	  verkligen	  kan	  påverka	  

vägen	  dit	  (Engle,	  2011,	  s	  22).	  

Ett	  annat	  syfte	  med	  belöningssystem	  kan	  vara	  att	  företaget	  helt	  enkelt	  vill	  knyta	  medar-‐

betare	  till	  organisationen	  då	  det	  för	  företaget	  kan	  vara	  viktigt	  att	  behålla	  kundkontakter.	  

Då	  kundkontakter	  är	  väldigt	  viktigt	  inom	  bankbranschen	  kan	  det	  vara	  problematiskt	  att	  

skapa	  ett	  belöningssystem	  till	  de	  anställda	  samtidigt	  som	  man	  fortfarande	  har	  kunder-‐

nas	  förtroende	  kvar	  (Feinberg,	  et	  al,	  2002,	  s	  174-‐180).	  Ett	  exempel	  på	  ett	  belöningssy-‐

stem	  som	  inte	  ser	  till	  kundens	  bästa	  utan	  är	  baserat	  på	  bankens	  bekvämlighet	  är	  SBAB:s	  

belöningssystem	  som	  bygger	  på	  att	  den	  kundansvarige	  ges	  bonus	  på	  ju	  högre	  lån	  som	  

ges	  ut	  till	  kunden. Anledningen	  till	  detta	  system	  är	  att	  det	  blir	  billigare	  för	  banken	  att	  
hantera	  stora	  lån	  (dn.se)	  Detta	  system	  kan	  sänka	  förtroendet	  för	  banken	  från	  kundernas	  

sida,	  då	  de	  kan	  känna	  sig	  påverkade	  att	  ta	  ett	  högre	  lån	  än	  vad	  som	  är	  nödvändigt.	  Dess-‐

utom	  tar	  banken	  en	  högre	  risk	  i	  samband	  med	  ökad	  utlåning,	  särskilt	  eftersom	  utlåning-‐

en	  i	  SBAB	  i	  dessa	  fall	  är	  högre	  än	  nödvändigt.	  Vi	  anser	  att	  detta	  system	  är	  felaktigt	  både	  

från	  kundens	  sida	  och	  från	  bankens	  sida.	  	  

	  

För	  att	  behålla	  sina	  medarbetare	  kan	  avtal	  upprättas	  där	  den	  anställde	  förpliktigar	  sig	  

att	  stanna	  hos	  företaget	  en	  viss	  tid,	  avbryts	  denna	  går	  den	  anställde	  miste	  om	  eventuell	  

bonus	  och	  andra	  förmåner.	  Det	  kan	  vara	  en	  balansgång	  för	  företaget	  att	  inte	  skapa	  för	  

lång	  bindningstid	  då	  detta	  kan	  verka	  avskräckande	  för	  personer	  som	  inte	  vill	  binda	  upp	  

sig	  för	  länge	  (Jacobsen,	  et	  al,	  2010,	  s	  285).	  
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3.4	  Förutsättningar	  för	  ett	  fungerade	  belöningssystem	  	  

För	  att	  ett	  belöningssystem	  ska	  fungera	  bra	  bör	  det	  enligt	  Merchant	  &	  Van	  der	  Stede	  

uppfylla	  vissa	  förutsättningar.	  Ett	  belöningssystem	  som	  inte	  fungerar	  bra	  kan	  leda	  till	  en	  

oönskad	  effekt	  istället	  för	  den	  positiva	  effekt	  man	  vill	  uppnå	  med	  belöningssystemet.	  Vid	  

utformning	  av	  ett	  fungerande	  belöningssystem	  måste	  man	  ta	  hänsyn	  till	  ett	  antal	  fak-‐

torer,	  dessa	  är:	  

• Värdefull	  

• Betydelsefull	  

• Begriplig	  

• Aktuellt	  	  

• Hållbar	  

• Kostnadseffektiv	  

Det	  är	  viktigt	  att	  belöningen	  är	  värdefull	  och	  betydelsefull	  för	  mottagaren,	  den	  måste	  

dessutom	  vara	  begriplig	  så	  att	  man	  förstår	  sambandet	  mellan	  prestation	  och	  belöning.	  

Ett	  belöningssystem	  måste	  vara	  aktuellt	  och	  följa	  samhällets	  utveckling	  för	  att	  de	  ska	  

kännas	  attraktivt.	  Med	  att	  belöningen	  måste	  vara	  hållbar	  menas	  att	  den	  ska	  baseras	  på	  

ett	  långsiktigt	  perspektiv	  för	  att	  hålla	  motivationen	  vid	  liv.	  Att	  utforma	  ett	  belöningssy-‐

stem	  som	  både	  har	  stor	  inverkan	  på	  de	  anställda	  och	  samtidigt	  är	  kostnadseffektiv	  för	  

organisationen	  är	  också	  en	  viktig	  faktor	  vid	  utformningen	  av	  belöningssystem	  (Mer-

chant, et al, 2007, s 403-404).	  

Ett	  belöningssystem	  måste	  även	  ha	  tydliga	  mål	  för	  verksamheten.	  Ett	  tydligt	  mål	  för	  de	  

anställda	  ökar	  motivationen	  att	  uppnå	  resultatet	  och	  därmed	  presterar	  de	  anställda	  

bättre.	  Ett	  tydligt	  mål	  är	  även	  viktigt	  för	  att	  kunna	  följa	  upp	  resultatet	  så	  att	  de	  som	  har	  

gjort	  ett	  bra	  jobb	  kan	  uppmärksammas	  och	  belönas.	  Ett	  exempel	  där	  ett	  tydligt	  mål	  är	  

viktigt	  är	  i	  idrotten,	  där	  man	  t	  ex	  har	  man	  en	  ”morot”	  att	  komma	  i	  mål	  när	  man	  springer	  

ett	  maratonlopp	  på	  40	  km.	  Man	  känner	  sig	  motiverad	  till	  att	  nå	  målet,	  det	  hade	  förmod-‐

ligen	  inte	  varit	  lika	  lätt	  att	  bege	  sig	  ut	  för	  att	  springa	  40	  km	  på	  måfå.	  (Svensson,	  2001,	  s	  

25).	  
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Det	  räcker	  dock	  inte	  att	  ha	  ett	  tydligt	  mål	  utan	  individen	  måste	  också	  ha	  förutsättningar	  

och	  möjlighet	  att	  kunna	  nå	  det	  uppsatta	  målet.	  Människan	  vill	  ha	  kontroll	  över	  arbets-‐

uppgiften,	  tiden	  och	  verktygen	  man	  har	  för	  att	  utföra	  arbetet.	  Dessutom	  behöver	  männi-‐

skor	  också	  ges	  möjlighet	  till	  att	  tänka	  självständigt	  i	  sitt	  arbete	  för	  att	  det	  ska	  utföras	  på	  

bästa	  sätt,	  samtidigt	  som	  man	  kan	  behöva	  tilldelas	  ett	  ramverk	  så	  man	  vet	  inom	  vilka	  

gränser	  man	  har	  att	  röra	  sig	  inom.	  Detta	  är	  viktiga	  förutsättningar	  för	  individen	  för	  att	  

kunna	  nå	  sitt	  mål	  (Pink,	  2009).	  

	  
	  

3.5	  Motivationsteorier	  

Nedan	  presenterar	  vi	  ett	  antal	  olika	  motivationsteorier	  som	  kan	  kopplas	  till	  syftet	  med	  att	  

företag	  använder	  sig	  av	  belöningssystem.	  Vi	  har	  valt	  att	  titta	  närmare	  på	  två	  psykologiska	  

motivationsteorier,	  den	  ena	  är	  Mazlows	  behovsteori	  och	  den	  andra	  är	  Herzbergs	  två-‐

faktorteori.	  Vi	  anser	  att	  båda	  dessa	  är	  relevanta	  för	  vår	  uppsats	  och	  vi	  kommer	  senare	  att	  

visa	  hur	  dessa	  stärks	  i	  vårt	  avsnitt	  om	  empiri.	  

	  

3.5.1	  Maslows	  behovsteori 

Motivation	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  människors	  olika	  behov,	  detta	  kan	  kopplas	  till	  Mas-‐

lows	  behovstrappa.	  Denna	  trappa	  består	  av	  fem	  steg,	  dessa	  är:	  

• Fysiologiska	  behov	  

• Trygghetsbehov	  

• Sociala	  behov	  

• Självkänslobehov	  

• Behov	  av	  självförverkligande	  

(Sardi,	  et	  al,	  2011,	  s	  44-‐48)	  

	  

Det	  fysiologiska	  behovet	  innebär	  det	  mest	  essentiella	  så	  som	  luft,	  vatten	  och	  mat.	  Till-‐

fredsställs	  inte	  dessa	  behov	  kan	  vi	  drabbas	  av	  sjukdomar	  och	  smärta.	  Dessa	  behov	  måste	  

tillfredsställas	  dagligen	  för	  så	  länge	  de	  inte	  är	  uppfyllda	  har	  människan	  svårt	  att	  klättra	  

uppåt	  i	  trappan	  då	  den	  mänskliga	  kroppen	  är	  inställd	  på	  att	  tillfredsställa	  dessa	  behov.	  
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Trygghetsbehovet	  är	  ett	  psykologiskt	  behov	  av	  struktur	  och	  stabilitet	  så	  individen	  kän-‐

ner	  sig	  trygg	  t	  ex	  att	  man	  har	  tak	  över	  huvudet	  och	  en	  harmonisk	  tillvaro.	  En	  människa	  

som	  känner	  sig	  otrygg	  i	  sin	  vardag	  har	  svårt	  att	  ta	  sig	  vidare	  i	  behovstrappan.	  	  

	  

Det	  sociala	  behovet	  innebär	  att	  människan	  har	  ett	  behov	  att	  känna	  gemenskap	  och	  

grupptillhörighet.	  Detta	  har	  att	  göra	  med	  att	  människan	  i	  grund	  och	  botten	  är	  ett	  flock-‐

djur	  som	  strävar	  efter	  att	  minimera	  känslor	  av	  ensamhet.	  Dessa	  tre	  behovsnivåer	  räknas	  

som	  bristbehov,	  och	  de	  två	  följande	  som	  utvecklingsbehov.	  

	  

Det	  fjärde	  behovet	  i	  trappan	  är	  behovet	  om	  självkänsla,	  vilket	  är	  ett	  behov	  för	  individen	  

att	  känna	  självrespekt,	  bekräftelse	  och	  uppmärksamhet.	  Detta	  är	  inte	  bara	  baserat	  på	  

den	  inre	  självkänslan	  utan	  man	  behöver	  även	  uppmärksamhet	  och	  bekräftelse	  från	  om-‐

givningen.	  Om	  man	  har	  uppfyllt	  detta	  behov	  känner	  individen	  sig	  värdefull	  och	  självsä-‐

ker.	  Om	  däremot	  behovet	  inte	  är	  uppfyllt	  kan	  känslor	  av	  underlägsenhet	  och	  svaghet	  

utvecklas	  hos	  individen	  som	  då	  känner	  sig	  värdelös.	  

	  

Det	  femte	  och	  sista	  steget	  i	  Maslows	  behovstrappa	  är	  behovet	  av	  självförverkligande,	  

vilket	  innebär	  att	  man	  utvecklas	  som	  person	  då	  man	  kan	  ägna	  sig	  mer	  åt	  självutveckling	  

och	  självförverkligande.	  Detta	  kan	  man	  göra	  på	  olika	  sätt	  t	  ex	  genom	  att	  engagera	  sig	  i	  

olika	  studier	  såsom	  miljö,	  kvinnofrågor	  och	  välgörenhet.	  Behoven	  på	  de	  lägre	  nivåerna	  

måste	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  gå	  vidare	  till	  detta	  steg	  i	  trappan.	  Det	  går	  

inte	  att	  hoppa	  över	  något	  steg	  i	  trappan	  då	  stegen	  går	  från	  att	  vara	  essentiella	  till	  mer	  

självförverkligande.	  	  
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Konkurrens	  på	  arbetskraft	  ger	  de	  mest	  attraktiva	  på	  arbetsmarknaden	  makt	  att	  kräva	  

mer	  än	  bara	  en	  marknadsmässig	  lön	  därför	  behöver	  företag	  ha	  belöningssystem	  och	  

förmåner	  i	  olika	  former	  för	  att	  vara	  en	  attraktiv	  arbetsplats.	  Personal	  behöver	  ”moröt-‐

ter”	  för	  att	  kunna	  behålla	  sitt	  engagemang	  för	  arbetet.	  Därför	  måste	  arbetsgivarna	  tänka	  

på	  att	  inte	  bara	  ge	  personalen	  lön	  utan	  även	  andra	  förmåner	  som	  inte	  bara	  är	  finansiella.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  personalen	  trivs	  på	  arbetsplatsen.	  	  

	  

I	  Maslows	  behovstrappa	  utgör	  basbehovet	  det	  första	  steget	  vilket	  är	  det	  fysiska	  behovet	  

det	  motsvarar	  på	  arbetsplatsen	  den	  faktiska	  lön	  man	  får.	  Lönen	  bidrar	  till	  att	  basbeho-‐

ven	  uppfylls	  t	  ex.	  att	  man	  har	  tak	  över	  huvudet	  och	  mat	  på	  bordet.	  Många	  anställda	  listar	  

lönen	  som	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  när	  man	  söker	  jobb.	  Pengar	  är	  viktigt	  för	  att	  

tillfredsställa	  våra	  basbehov	  såsom	  mat,	  kläder	  och	  husrum.	  Det	  finns	  ett	  flertal	  andra	  

faktorer	  än	  bara	  lönen	  som	  kan	  stärka	  det	  fysiologiska	  behovet	  för	  en	  anställd.	  Detta	  kan	  

komma	  i	  form	  av	  förmåner	  som	  t	  ex	  sjukförsäkringar,	  pensionsförsäkring,	  personalra-‐

batter	  och	  friskvård.	  Dessa	  faktorer	  gör	  att	  den	  anställda	  inte	  behöver	  lägga	  ut	  för	  dessa	  

utgifter	  själv	  och	  får	  därmed	  indirekt	  en	  högre	  disponibel	  inkomst.	  Ett	  annat	  sätt	  för	  fö-‐

retagen	  att	  locka	  till	  sig	  och	  behålla	  kompetent	  personal	  är	  att	  utveckla	  en	  högre	  grad	  av	  

flexibilitet	  för	  sina	  anställda.	  Detta	  kan	  vara	  genom	  att	  ge	  dem	  chansen	  att	  kunna	  arbeta	  

t	  ex	  på	  tåget	  till	  och	  från	  jobbet,	  flexibla	  arbetstider	  så	  att	  man	  kan	  ta	  längre	  samman-‐

hängande	  ledighet.	  Dessa	  faktorer	  kan	  generera	  att	  personalen	  blir	  mer	  effektiv	  på	  ar-‐

betsplatsen	  (Sardi,	  et	  al,	  2011,	  s	  44-‐48).	  

	  

Det	  andra	  behovet	  i	  trappan	  är	  det	  så	  kallade	  trygghetsbehovet.	  Även	  här	  är	  förmåner	  

som	  sjukförsäkring,	  pensionsförsäkring	  och	  friskvård	  viktiga.	  Dessa	  kan	  stärka	  den	  an-‐

ställdas	  trygghetsbehov	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt.	  Företagen	  kan	  genom	  t	  ex	  pensions-‐

försäkringar	  stärka	  den	  långsiktiga	  tryggheten	  hos	  den	  anställda	  vilket	  också	  bidrar	  till	  

ett	  ökat	  förtroende	  och	  lojalitet	  från	  den	  anställdas	  sida.	  Ett	  annat	  sätt	  som	  ytterligare	  

stärker	  trygghetsbehovet	  hos	  personalen	  kan	  vara	  att	  skapa	  program	  för	  mer	  psykisk	  

rådgivning	  med	  t	  ex	  en	  hjälplinje	  dit	  man	  kan	  ringa	  för	  att	  prata	  med	  utbildad	  rådgivare.	  

Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  personalen	  får	  hjälp	  vid	  stress	  och	  personliga	  kriser	  (Sardi,	  et	  al,	  

2011,	  s	  44-‐48).	  
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Det	  tredje	  steget	  i	  trappan	  är	  det	  sociala	  behovet.	  För	  att	  uppfylla	  det	  behovet	  behöver	  

människan	  känna	  samhörighet	  vilket	  sammanhållningen	  på	  en	  arbetsplats	  kan	  hjälpa	  till	  

med.	  Företagen	  kan	  t	  ex	  stärka	  sammanhållningen	  genom	  olika	  personalaktiviteter	  eller	  

genom	  att	  låta	  personalen	  arbeta	  i	  arbetslag	  mot	  gemensamma	  mål	  istället	  för	  enskilt.	  

Här	  verkar	  det	  också	  vara	  så	  att	  öppna	  kontorslandskap	  bidrar	  till	  en	  ökad	  kommunikat-‐

ion	  och	  välbefinnande	  i	  jämförelse	  med	  att	  alla	  har	  ett	  varsitt	  rum	  avskilt	  från	  varandra	  

(Sardi,	  et	  al,	  2011,	  s	  44-‐48).	  Det	  finns	  även	  negativa	  sidor	  med	  kontorslandskap.	  Det	  kan	  

exempelvis	  vara	  att	  den	  ene	  vill	  ha	  varmt	  medan	  den	  andre	  vill	  ha	  kallt,	  vissa	  upplever	  

att	  de	  blir	  störda	  av	  ljudnivån	  och	  det	  saknas	  en	  personlig	  sfär	  i	  ett	  öppet	  kontorsland-‐

skap.	  Dessa	  faktorer	  kan	  vara	  skapa	  irritation	  och	  sänka	  prestationsnivån	  (arbetsmiljö-‐

forskning.se).	  

	  

Det	  fjärde	  steget	  i	  Maslows	  behovstrappa	  är	  behovet	  av	  självkänsla.	  Detta	  kan	  man	  på	  

arbetsplatsen	  få	  genom	  att	  man	  får	  erkännande,	  beröm	  och	  belöning	  från	  sina	  överord-‐

nade	  och	  medarbetare.	  Ett	  stärkt	  självförtroende	  bidrar	  till	  ökad	  motivation	  och	  produk-‐

tivitet.	  Att	  få	  erkännande	  och	  beröm	  är	  grundläggande	  för	  alla	  nivåer	  av	  anställda.	  Det	  är	  

viktigt	  för	  de	  anställda	  att	  känna	  sig	  sedd	  av	  sin	  chef	  men	  det	  är	  även	  viktigt	  för	  chefer	  

att	  få	  erkännande	  från	  sina	  medarbetare.	  Ett	  sätt	  att	  ge	  personalen	  uppskattning	  kan	  

vara	  att	  ge	  dem	  personliga	  visitkort	  med	  den	  anställdes	  namn	  samt	  en	  titel	  kopplad	  till	  

arbetstagarens	  tjänst.	  Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  den	  anställda	  känner	  stärkt	  engagemang	  

och	  stolthet	  i	  organisationen.	  Man	  kan	  skapa	  interna	  tävlingar	  inom	  företaget	  via	  belö-‐

ningssystem	  för	  att	  uppmuntra	  och	  motivera	  ytterligare.	  För	  ett	  företag	  som	  har	  kar-‐

riärmöjligheter	  är	  det	  lättare	  att	  motivera	  de	  ambitiösa	  medarbetarna	  då	  de	  kan	  se	  sin	  

chans	  att	  avancera	  inom	  företaget.	  Självkänslan	  ökar	  när	  man	  känner	  att	  man	  bidrar	  till	  

företagets	  utveckling	  (Sardi,	  et	  al,	  2011,	  s	  44-‐48).	  

	  

Det	  femte	  och	  sista	  steget	  i	  behovstrappan	  är	  behovet	  av	  självförverkligande.	  För	  att	  ett	  

företag	  ska	  kunna	  hjälpa	  till	  med	  detta	  måste	  de	  erbjuda	  olika	  sorters	  utbildningar	  för	  

att	  personalen	  ska	  kunna	  utvecklas.	  För	  att	  komma	  till	  den	  här	  nivån	  måste	  alla	  andra	  

steg	  redan	  vara	  uppfyllda	  så	  här	  är	  inte	  längre	  motivation	  den	  viktigaste	  faktorn	  ef-‐

tersom	  den	  redan	  är	  uppfylld.	  I	  det	  här	  steget	  är	  engagemang	  och	  personlig	  utveckling	  

det	  viktiga	  (Sardi,	  et	  al,	  2011,	  s	  44-‐48).	  Företaget	  kan	  skapa	  system	  där	  personalen	  kan	  
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bidra	  till	  välgörenhet	  t	  ex	  som	  Aftonbladets	  kampanj	  i	  samarbete	  med	  Läkare	  utan	  grän-‐

ser	  ”skänk	  en	  timme	  till	  Afrikas	  barn”	  i	  samband	  med	  svältkatastrofen	  på	  Afrikas	  horn	  

(aftonbladet.se).	  

	  

3.5.2	  Herzbergs	  två-‐faktors	  teori	  

Psykologen	  Frederick	  Herzberg	  har	  utvecklat	  en	  två-‐faktors	  teori	  där	  han	  kallar	  den	  ena	  

faktorn	  för	  ”motivationsfaktorer”	  och	  den	  andra	  ”hygienfaktorer”.	  Motivationsfaktorer-‐

na,	  är	  faktorer	  som	  erkännande,	  utvecklingsmöjligheter	  och	  ansvar.	  Dessa	  faktorer	  

skapar	  tillfredställelse	  och	  motivation	  men	  tar	  inte	  bort	  missnöje	  på	  arbetsplatsen.	  Klas-‐

siska	  arbetsrelaterade	  faktorer	  som	  exempelvis	  arbetsledning,	  lön,	  fysisk	  miljö	  och	  per-‐

sonalpolitik	  klassar	  Herzberg	  som	  ”hygienfaktorer”	  Enligt	  Herzberg	  så	  skapar	  inte	  hygi-‐

enfaktorerna	  motivation	  eller	  tillfredsställelse	  men	  däremot	  reducerar	  de	  missnöje.	  Ett	  

exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  att	  goda	  arbetsförhållanden	  inte	  skapar	  trivsel	  men	  dåliga	  

arbetsförhållanden	  skapar	  vantrivsel.	  Däremot	  är	  det	  spännande	  och	  utmanande	  ar-‐

betsuppgifter	  som	  bidrar	  till	  att	  de	  anställda	  är	  nöjda.	  Medan	  ett	  tråkigt	  och	  innehålls-‐

löst	  arbete	  leder	  till	  att	  man	  är	  missnöjd	  på	  arbetsplatsen	  -‐	  men	  man	  känner	  inte	  van-‐

trivsel.	  
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I	  figuren	  nedan	  specificerar	  vi	  vilka	  faktorer	  som	  Herzberg	  anser	  vara	  motivationsfak-‐

torer	  respektive	  hygienfaktorer.	  	  

	  

Figur:	  7.5	  Herzbergs	  motivationsfaktorer	  och	  hygienfaktorer	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik).	  

	  

Tre	  argument	  som	  kan	  specificera	  Herzbergs	  teori	  är:	  

• Det	  är	  olika	  typer	  av	  förhållanden	  som	  å	  ena	  sidan	  skapar	  tillfredsställelse,	  och	  

därmed	  motiverar	  medarbetarna,	  och	  å	  andra	  sidan	  skapar	  vantrivsel.	  	  

• Medarbetarna	  blir	  inte	  tillfreds	  och	  motiverade	  bara	  för	  att	  organisationen	  änd-‐

rar	  på	  förhållanden	  som	  skapar	  vantrivsel.	  

• Det	  är	  enbart	  aspekter	  av	  arbetsuppgifterna	  som	  kan	  befrämja	  trivsel	  och	  moti-‐

vation	  hos	  medarbetare	  (Jacobsen,	  2002).	  

	  

	  
	  
	  

1

Motivationsfaktorer	  
	  

1. Arbetsuppgifternas	  karaktär,	  att	  de	  är	  
utmanande,	  intressanta	  och	  varierande.	  

2. Ansvar	  för	  eget	  arbete	  och	  kontroll	  
över	  egen	  arbetssituation.	  

3. Prestationer	  och	  tillfredsställelse	  över	  
att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  

4. Erkännande	  från	  andra	  för	  väl	  utfört	  
arbete.	  

5. Avancemang.	  
6. Utveckling.	  

	  

Hygienfaktorer	  
	  

1. Företagets	  personalpolitik	  och	  admi-‐
nistrativa	  system.	  

2. Ledarnas	  kompetens	  och	  sätt	  att	  leda	  
underordnade.	  

3. De	  mänskliga	  relationerna	  mellan	  över-‐
ordnade	  och	  underordnade.	  

4. Arbetsvillkoren	  kring	  de	  uppgifter	  som	  
ska	  lyckas.	  

5. Lön.	  
6. Status.	  
7. Arbetstrygghet.	  
8. Förhållanden	  i	  arbetet	  som	  påverkar	  fri-‐

tiden	  och	  privatlivet.	  

Trivsel	  
Om	  faktorerna	  finns,	  men	  inte	  vantrivsel	  om	  de	  
saknas.	  

	  Vantrivsel	  
Om	  faktorerna	  saknas,	  men	  inte	  trivsel	  om	  de	  
finns.	  

2
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3.6	  Typer	  av	  incitament	  	  

Incitament	  kan	  baseras	  på	  en	  grupps	  prestation	  eller	  en	  individuell	  prestation.	  Den	  indi-‐

viduella	  prestationen	  kan	  dock	  vara	  svår	  att	  mäta	  vid	  lagarbete,	  då	  det	  kan	  ges	  möjlighet	  

för	  en	  mindre	  motiverad	  person	  att	  ”åka	  snålskjuts”.	  Det	  kan	  dock	  även	  vara	  bra	  då	  en	  

stark	  lagkänsla	  kan	  bidra	  till	  ett	  effektivare	  arbete.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  de	  arbetsuppgif-‐

ter	  som	  särskilt	  belönas	  tar	  fokus	  från	  den	  anställdes	  övriga	  arbetsuppgifter.	  Det	  är	  vik-‐

tigt	  att	  ha	  dessa	  faktorer	  i	  åtanke	  när	  man	  skapar	  ett	  incitament	  (Gielen,	  et	  al,	  2009).	  

En	  belöning	  behöver	  dock	  inte	  vara	  monetär	  eller	  materiell,	  det	  finns	  andra	  belönings-‐

former	  som	  i	  hög	  grad	  kan	  vara	  motiverande.	  Positiv	  feedback	  och	  hög	  trivsel	  på	  arbets-‐

platsen	  kan	  vara	  en	  så	  kallad	  ”inre	  belöning”	  vilket	  är	  en	  belöning	  som	  uppstår	  hos	  indi-‐

viden	  själv.	  

Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  ekonomiska	  incitament	  att	  erbjuda	  sin	  personal.	  Många	  incita-‐

ment	  har	  ett	  samband	  med	  företagets	  uppnådda	  resultat.	  Vi	  förklarar	  några	  av	  de	  van-‐

ligaste	  incitamenten	  nedan:	  

	  

3.6.1	  Prestationslön	  

Med	  prestationslön	  menas	  att	  man	  har	  en	  rörlig	  del	  som	  baseras	  på	  prestation	  t	  ex	  på	  

kvalitet	  och	  kvantitet.	  Det	  finns	  en	  förutbestämd	  uträckning	  på	  hur	  prestationen	  belö-‐

nas.	  Prestationslön	  är	  vanligast	  inom	  tillverkningsindustrin	  eftersom	  det	  där	  är	  lätt	  att	  

mäta	  effektiviteten	  hos	  den	  anställda	  (Svensson,	  2001,	  s	  33)	  (prestationslön.se).	  

Prestationslön	  har	  blivit	  ett	  populärt	  instrument	  för	  företagen	  att	  använda	  då	  globali-‐

seringen	  har	  lett	  till	  ökad	  konkurrens	  på	  marknaden.	  Prestationslön	  fungerar	  bäst	  då	  

den	  enskilde	  individens	  prestation	  kan	  mätas	  (Gielen,	  et	  al,	  2009).	  	  

	  
	  

3.6.2	  Resultatlön	  

Resultatlön	  innebär	  att	  lönen	  är	  kopplad	  till	  ett	  ekonomiskt	  resultat	  inom	  företaget	  vil-‐

ket	  kan	  vara	  försäljningsvolym,	  omsättning	  eller	  vinst.	  Det	  blir	  mer	  och	  mer	  vanligt	  att	  

mäta	  kundnöjdhet	  som	  också	  kan	  kopplas	  till	  resultatet.	  En	  form	  av	  resultatlön	  är	  pro-‐

vision	  vilket	  är	  ett	  direkt	  samband	  mellan	  prestation	  och	  ersättning.	  Detta	  är	  en	  vanlig	  

morot	  för	  att	  motivera	  säljare	  att	  få	  en	  procentuell	  del	  på	  deras	  försäljning.	  För	  personer	  



	   20	  	  

på	  ledande	  befattningar	  kallas	  detta	  för	  tantiem	  vilket	  beräknas	  på	  företagets	  vinst	  

(Svensson,	  2001,	  s	  33-‐34)	  (ne.se).	  

	  

3.6.3	  Resultatbonus	  

Resultatbonus	  delas	  ofta	  ut	  kollektivt	  till	  en	  arbetsgrupp	  baserat	  på	  förutbestämda	  eko-‐

nomiska	  resultat.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  komplement	  till	  individuell	  lönesättning	  och	  bidrar	  

till	  ökad	  gemenskap	  på	  företaget.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ett	  tydligt	  mål	  för	  att	  nå	  bonusen	  ska	  

sättas	  upp	  så	  att	  de	  anställda	  vet	  vad	  de	  har	  att	  jobba	  emot.	  Det	  kan	  finnas	  delmål	  som	  

kan	  ge	  olika	  ersättning	  vartefter	  de	  uppfylls,	  det	  behöver	  inte	  vara	  ett	  bestämt	  mål.	  Det	  

finns	  ett	  antal	  faktorer	  som	  kännetecknar	  resultatbonus.	  Dessa	  är	  bland	  annat	  att	  bonu-‐

sen	  ska	  vara	  rörlig	  och	  påverkas	  av	  resultatet	  på	  ett	  förutbestämt	  sätt	  och	  bara	  delas	  ut	  

om	  målet	  uppnås,	  bonusen	  ska	  grundas	  på	  faktorer	  som	  den	  anställda	  kan	  påverka,	  den	  

ska	  vara	  ett	  komplement	  och	  får	  inte	  ersätta	  den	  ordinarie	  lönen.	  Slutligen	  ska	  denna	  

bonus	  vara	  baserad	  på	  faktorer	  som	  är	  lönsam	  för	  företagsägare,	  ledning,	  anställda	  och	  

kunder	  (Svensson,	  2001,	  s	  34).	  

	  

3.6.4	  Gratifikation	  

En	  skillnad	  mellan	  gratifikation	  och	  de	  tidigare	  nämnda	  belöningsformerna	  är	  att	  grati-‐

fikation	  är	  en	  belöning	  som	  ges	  delas	  ut	  mer	  överraskande.	  Ett	  exempel	  på	  en	  gratifikat-‐

ion	  kan	  vara	  när	  en	  anställd	  har	  presterat	  utöver	  förväntan	  och	  dennes	  chef	  vill	  visa	  sin	  

uppskattning	  för	  detta	  genom	  att	  ge	  en	  liten	  ”gåva”	  som	  kan	  vara	  i	  form	  av	  en	  resa,	  bio-‐

biljetter,	  middag	  eller	  dylikt.	  Gratifikation	  är	  därför	  ett	  enkelt	  instrument	  för	  en	  chef	  att	  

på	  ett	  snabbt	  sätt	  visa	  sin	  personal	  extra	  uppskattning.	  För	  att	  gratifikationen	  ska	  få	  rätt	  

syfte	  bör	  det	  finnas	  en	  policy	  för	  hur	  den	  ska	  delas	  ut	  och	  varför,	  annars	  kan	  det	  lätt	  upp-‐

fattas	  som	  att	  ledningen	  favoriserar	  vissa	  personer.	  Dock	  får	  denna	  policy	  inte	  bli	  så	  för-‐

utbestämd	  så	  det	  liknar	  resultatlön	  (Svensson,	  2001,	  s	  35).	  

	  

3.7	  Långsiktiga	  och	  kortsiktiga	  belöningar	  

Med	  långsiktig	  belöning	  menas	  en	  belöning	  som	  avser	  ett	  tidsintervall	  över	  ett	  år	  medan	  

en	  kortsiktig	  belöning	  baseras	  på	  tid	  upp	  till	  ett	  år.	  	  Ett	  kortsiktigt	  belöningssystem	  kan	  

ge	  upphov	  till	  nedskärningar	  då	  detta	  kan	  ge	  en	  snabb	  påverkan	  av	  resultatet.	  Medan	  
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långsiktiga	  ofta	  kan	  vara	  bättre	  för	  företaget	  på	  sikt.	  Det	  kan	  dock	  vara	  svårt	  att	  mäta	  en	  

anställds	  prestation	  över	  en	  lång	  period	  om	  denne	  ändrar	  befattning	  inom	  företaget	  

(Olve,	  et	  al,	  2008).	  

	  

3.8	  Individuella	  eller	  gruppbaserade	  belöningar	  

Företaget	  måste	  välja	  om	  belöningen	  ska	  baseras	  på	  individuella	  prestationer	  eller	  på	  

hela	  gruppens	  prestation.	  Det	  finns	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  båda	  dessa	  system,	  en	  nack-‐

del	  med	  individuellt	  baserade	  belöningar	  är	  att	  de	  kan	  leda	  till	  att	  individen	  bara	  jobbar	  

mot	  sitt	  eget	  mål	  och	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  hela	  arbetslaget.	  Däremot	  kan	  gruppbaserade	  

belöningar	  ge	  upphov	  till	  att	  mindre	  motiverad	  personal	  ”åker	  snålskjuts”	  på	  de	  andras	  

bekostnader	  men	  ändå	  erhåller	  samma	  bonus	  som	  de	  övriga	  i	  gruppen.	  En	  fördel	  med	  

individuellt	  belöningssystem	  är	  att	  det	  kan	  vara	  lättare	  att	  motivera	  individen	  om	  den	  

får	  personligt	  uträknad	  belöning.	  För	  gruppbaserade	  belöningar	  finns	  en	  stor	  fördel	  med	  

att	  sammanhållningen	  i	  arbetslaget	  kan	  stärkas	  när	  alla	  jobbar	  mot	  samma	  mål	  (Olve,	  et	  

al,	  2008).	  	  

	  

3.9	  Belöningssystemens	  negativa	  sidor	  

Logiken	  med	  belöningssystem	  är	  att	  det	  ska	  sporra	  personalen	  att	  öka	  sin	  motivation	  

och	  därmed	  sin	  insats.	  Det	  finns	  bevis	  på	  att	  incitament	  kan	  leda	  till	  ökad	  motivation	  och	  

ansträngning	  i	  arbetet	  men	  det	  finns	  även	  undersökningar	  som	  motbevisar	  detta.	  Det	  

finns	  en	  undersökning	  som	  visar	  att	  människor	  som	  inte	  fått	  betalt	  har	  bedrivit	  större	  

ansträngning	  än	  de	  som	  fick	  betalt	  för	  samma	  arbete.	  I	  denna	  undersökning	  handlade	  

det	  om	  en	  mindre	  summa	  pengar	  och	  det	  kan	  därför	  bero	  på	  att	  om	  beloppet	  inte	  är	  vä-‐

sentligt	  kan	  det	  resultera	  i	  en	  minskning	  av	  motivationen.	  Det	  finns	  även	  andra	  exempel	  

när	  högre	  lön	  lett	  till	  minskad	  effektivitet.	  Exempelvis	  en	  undersökning	  som	  gjorts	  av	  

Camerer,	  Babcock,	  Loewenstein	  och	  Thaler	  (1997)	  	  av	  New	  York	  City	  cab.	  Denna	  under-‐

sökning	  visade	  att	  förare	  som	  hade	  höga	  timlöner	  slutade	  tidigare	  på	  dagarna	  än	  förare	  

med	  lägre	  timlöner.	  De	  som	  hade	  låga	  inkomster	  arbetade	  alltså	  längre	  om	  dagarna	  och	  

ansträngde	  sig	  därmed	  mer.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  man	  har	  uppnått	  en	  vis	  optimal	  nivå	  

av	  mättnad	  där	  man	  känner	  sig	  nöjd	  och	  därför	  inte	  arbetar	  mer	  vid	  högre	  lön.	  Detta	  

stämmer	  överens	  med	  ”Yerkes-‐Dodson	  lag”	  som	  påstår	  att	  när	  man	  uppnått	  en	  optimal	  
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nivå	  kan	  ytterligare	  höjningar	  av	  ersättning	  leda	  till	  en	  avtagande	  prestanda.	  Denna	  nivå	  

kan	  dock	  variera	  beroende	  på	  individens	  personlighet	  och	  erfarenhet	  av	  uppgiften.	   

Det	  finns	  även	  forskning	  som	  påstår	  att	  ökad	  motivation	  och	  ansträngning	  kan	  leda	  till	  

ett	  fenomen	  som	  kallas	  ”kvävning	  under	  press”	  (Baumeister,	  1984).	  Ett	  exempel	  på	  

detta	  är	  en	  Australiensk	  studie	  som	  visat	  att	  skottstatistiken	  i	  basket	  var	  sämre	  under	  

matcherna	  än	  under	  träningarna	  (Dandy,	  et	  al,	  2001).	  Detta	  kan	  bland	  annat	  bero	  på	  att	  

man	  under	  matcherna	  har	  publik	  som	  gör	  att	  man	  känner	  ökad	  press	  att	  prestera	  bra.	  

Denna	  studie	  visar	  att	  närvarande	  publik	  och	  känslan	  av	  konkurrens	  vid	  tävlingar	  inte	  

bara	  leder	  till	  ökad	  motivation	  att	  prestera	  väl,	  utan	  det	  kan	  även	  leda	  till	  negativa	  kon-‐

sekvenser	  (Ariely,	  et	  al,	  2008).	  	  

	  

3.10	  Övriga	  förmåner	  	  

Många	  företag	  erbjuder	  sina	  anställda	  ett	  antal	  förmåner	  utöver	  lön	  och	  rörliga	  ersätt-‐

ningar.	  Dessa	  är	  förmåner	  som	  oftast	  är	  skatte-‐	  och	  avgiftspliktiga.	  Detta	  är	  ytterligare	  

ett	  instrument	  för	  företagen	  att	  vara	  attraktiva	  bland	  arbetskraften.	  Nedan	  listar	  vi	  

några	  exempel	  på	  vanliga	  förmåner	  (Svensson,	  2001).	  

	  

• Studieresor	  och	  kurser:	  Genom	  att	  erbjuda	  sin	  personal	  kurser	  och	  studieresor	  

kan	  man	  hålla	  personalen	  uppdaterad	  och	  nyfiken	  i	  arbetet.	  	  

• Personalrabatter:	  Genom	  att	  erbjuda	  sin	  personal	  rabatter	  i	  olika	  former	  gör	  

detta	  personalen	  mer	  lojal	  att	  välja	  de	  tjänster	  som	  företaget	  erbjuder	  exempelvis	  

för	  en	  bankanställd	  blir	  det	  mer	  attraktivt	  att	  låna	  i	  banken	  där	  man	  är	  anställd	  

när	  detta	  ges	  till	  lägre	  ränta.	  

• Friskvård:	  Att	  uppmuntra	  personalen	  till	  att	  ta	  hand	  om	  sin	  kropp	  kan	  bidra	  till	  

en	  friskare	  och	  mer	  hälsosam	  arbetsstyrka.	  

• Hem-‐städning:	  Företag	  erbjuder	  sin	  personal	  gratis	  hem-‐städning	  för	  att	  under-‐

lätta	  i	  den	  anställdes	  vardag.	  Vilket	  kan	  göra	  att	  en	  arbetsplats	  som	  erbjuder	  

detta	  känns	  attraktiv.	  

• Tjänstebil:	  För	  personal	  som	  reser	  mycket	  i	  tjänsten	  är	  det	  vanligt	  att	  man	  tillde-‐

las	  en	  tjänstebil	  så	  att	  man	  ska	  slippa	  slitage	  på	  sin	  egen	  bil.	  	  
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3.11	  Sammanfattning	  av	  teori	  

I	  vår	  teori	  har	  vi	  gått	  igenom	  olika	  belöningssystem,	  olika	  teorier	  om	  motivation	  samt	  ett	  

antal	  förmåner.	  Vi	  har	  även	  tagit	  upp	  negativa	  sidor	  som	  kan	  uppstå	  till	  följd	  av	  använ-‐

dande	  av	  olika	  belöningssystem.	  Nedan	  visar	  vi	  en	  sammanfattande	  modell	  av	  de	  påver-‐

kansfaktorer	  som	  är	  relevanta	  för	  vår	  studie.	  

	  

Positivt	  samband:	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  	  

	  

	  

Negativt	  samband:	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
Modell	  av	  Anna	  Fridström	  &	  Emelie	  Eklöf	  (2012)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Trygghet	   Stärkt	  socialt	  behov	  

Sammanhållning/Trivsel	  Gruppbaserad	  belöning	  

Prestation	  

Stärkt	  självkänsla	  
	  

Erkännande/beröm	  

Gruppbaserad	  belöning	  

Belöning	  

Ökad	  motivation	  

Ökad	  motivation	  

Ökad	  motivation	  

Ökad	  motivation	  

Mättnad	  Jämn	  hög	  ersättning	  

Press	   Minskad	  motivation	  

Minskad	  motivation	  
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4.	  Empiri	  

I	  det	  här	  avsnittet	  presenterar	  vi	  vår	  empiri	  som	  baseras	  på	  intervjuerna	  som	  vi	  gjort	  med	  

våra	  respondenter.	  Vi	  börjar	  med	  en	  kort	  bakgrund	  till	  varför	  Handelsbankens	  belönings-‐

system	  är	  utformat	  på	  det	  sätt	  det	  är.	  Vi	  presenterar	  även	  respondenternas	  syn	  på	  hur	  de	  

motiverar	  personalen	  på	  bästa	  sätt.	  Därefter	  beskriver	  vi	  vad	  de	  två	  bankerna	  använder	  

sig	  av	  för	  förmåner	  och	  slutligen	  i	  kapitlet	  presenterar	  vi	  bankernas	  belöningssystem,	  syf-‐

tet	  med	  deras	  belöningssystem	  samt	  uppfattning	  av	  belöningssystemet	  från	  våra	  respon-‐

denters	  synvinkel.	  	  

	  

4.1	  Upprinnelsen	  till	  Handelsbankens	  belöningssystem	  

Handelsbanken	  hamnade	  i	  kris	  1969	  vilket	  medförde	  att	  ledningen	  fick	  avgå	  året	  därpå.	  

En	  ny	  VD	  rekryterades	  från	  Sundsvallsbanken,	  Jan	  Wallander.	  Beslut	  togs	  om	  att	  Han-‐

delsbankens	  organisation	  skulle	  decentraliseras,	  något	  som	  starkt	  lever	  kvar	  än	  idag.	  	  

Man	  delade	  in	  bankens	  kontor	  i	  regionbanker	  med	  cirka	  70	  kontor	  vardera.	  Varje	  reg-‐

ionbank	  har	  sin	  egen	  styrelse	  och	  en	  självständig	  ställning.	  Från	  och	  med	  nu	  var	  Han-‐

delsbankens	  mål	  att	  räntabiliteten	  ska	  överstiga	  genomsnittet	  för	  övriga	  börsnoterade	  

banker.	  Ett	  mål	  som	  Handelsbanken	  har	  uppnått	  varje	  år	  sedan	  1972.	  I	  samband	  med	  

dessa	  förändringar	  ansåg	  ledningen	  att	  de	  anställda	  skulle	  få	  ta	  del	  av	  resultatet.	  Han-‐

delsbankens	  styrelse	  avsatte	  10	  miljoner	  kronor	  till	  en	  vinstandelsstiftelse	  som	  kallas	  

Oktogonen,	  detta	  skedde	  1973	  (handelsbanken.se).	  

	  

4.2	  Hur	  bankerna	  motiverar	  personalen	  

För	  att	  motivera	  personalen	  tror	  kontorschefen	  på	  Bank	  X	  mer	  på	  förmåner	  och	  visad	  

uppskattning	  än	  på	  förutbestämda	  belöningssystem.	  Han	  motiverar	  sin	  personal	  genom	  

positiv	  feedback	  samt	  att	  ha	  regelbundna	  utvecklingssamtal	  för	  att	  visa	  att	  han	  är	  lyhörd	  

och	  intresserad	  av	  hur	  personalen	  mår	  och	  trivs	  på	  arbetsplatsen	  (Intervjuperson	  2).	  

Distriktschefen	  på	  Bank	  X	  hade	  däremot	  en	  annan	  uppfattning	  hur	  personalen	  motive-‐

ras.	  Han	  upplever	  det	  som	  att	  åtminstone	  för	  den	  yngre	  generationen	  är	  det	  pengar	  som	  

är	  den	  största	  motivationsfaktorn.	  Han	  skulle	  vilja	  att	  bankens	  belöningssystem	  blev	  
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mer	  individualiserat	  då	  han	  tror	  att	  det	  skulle	  uppskattas	  av	  de	  yngre	  medarbetarna.	  Det	  

här	  synsättet	  uppfattar	  han	  inte	  lika	  tydligt	  bland	  de	  äldre	  medarbetarna,	  han	  anser	  att	  

de	  äldre	  blir	  mer	  motiverade	  av	  feedback	  och	  uppskattning	  (Intervjuperson	  1).	  På	  Han-‐

delsbanken	  drivs	  personalen	  av	  den	  starka	  företagskulturen	  enligt	  vår	  respondent.	  En	  

av	  de	  viktigaste	  fraserna	  i	  Handelsbankens	  kultur	  är	  ”kontoret	  är	  banken”.	  Vilket	  inne-‐

bär	  att	  alla	  anställda	  ska	  känna	  sig	  viktiga	  och	  delaktiga.	  Motivationskraften	  ligger	  i	  

sammanhållningen	  och	  kulturen	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  Båda	  bankerna	  an-‐

vänder	  sig	  av	  ett	  flertal	  olika	  förmåner	  som	  är	  knutna	  till	  själva	  anställningen	  och	  inte	  

till	  prestation	  eller	  resultat.	  Förmåner	  kan	  locka	  till	  sig	  personal	  och	  få	  den	  befintliga	  

personalen	  att	  vilja	  stanna	  kvar	  på	  arbetsplatsen	  enligt	  våra	  respondenter.	  Medan	  belö-‐

ningssystem	  ses	  som	  en	  drivkraft	  för	  att	  öka	  motivation	  och	  medvetenhet	  hos	  persona-‐

len	  (Intervjuperson	  1	  &	  Ruben	  Bergdahl).	  

	  

4.2.1	  Förmåner	  

Det	  finns	  på	  båda	  bankerna	  ett	  antal	  förmåner	  som	  de	  anställda	  kan	  ta	  del	  av.	  Från	  ban-‐

kernas	  sida	  ses	  detta	  inte	  som	  en	  belöning	  av	  den	  anställdas	  drivkraft	  utan	  som	  ett	  bevis	  

på	  bankens	  uppskattning	  till	  de	  anställda.	  Samtliga	  förmåner	  förmånsbeskattas	  enligt	  

svensk	  lag.	  	  

Gemensamt	  för	  de	  båda	  bankerna	  är	  även	  att	  man	  ger	  personalen	  olika	  löneförmåner	  så	  

som	  lägre	  räntor	  på	  exempelvis	  bolån	  och	  friskvårdsbidrag.	  Bank	  X	  har	  även	  lägenheter	  

och	  stugor	  på	  olika	  semesterorter	  som	  personalen	  kan	  hyra	  till	  ett	  förmånligt	  pris	  (In-‐

tervjuperson	  1,	  2	  &	  Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  	  

Kontorschefen	  på	  bank	  X	  berättar	  att	  man	  arbetar	  mycket	  med	  att	  skapa	  gemenskap	  på	  

arbetsplatsen,	  bland	  annat	  har	  en	  ”festkommitté”	  inrättats	  som	  anordnar	  after	  work	  och	  

andra	  tillställningar	  för	  personalen	  vilket	  stärker	  sammanhållningen,	  något	  som	  vår	  re-‐

spondent	  anser	  vara	  väldigt	  viktigt	  (Intervjuperson	  2).	  Hos	  Handelsbanken	  däremot	  är	  

det	  sparsamt	  med	  denna	  typ	  av	  tillställningar.	  Träffas	  personalen	  utanför	  arbetet	  är	  

detta	  oftast	  på	  frivillig	  bekostnad	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  
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4.2.2	  Belöningssystemen	  

Både	  Handelsbanken	  och	  Bank	  X	  har	  ett	  belöningssystem	  som	  baseras	  på	  årets	  resultat	  

för	  hela	  koncernen,	  men	  det	  delas	  ut	  på	  olika	  sätt.	  Handelsbanken	  använder	  sig	  av	  

samma	  system	  som	  sedan	  det	  infördes	  1973	  har	  gett	  utdelning	  varje	  år	  utom	  två	  (Han-‐

delsbankens	  årsredovisning	  2010).	  Det	  är	  ett	  resultatandelssystem	  där	  en	  del	  av	  vinsten	  

avsätts	  om	  bankens	  räntabilitet	  på	  eget	  kapital	  är	  bättre	  än	  snittet	  för	  jämförbara	  ban-‐

ker	  på	  hemmamarknaden.	  Dessa	  medel	  förvaltas	  av	  stiftelsen	  Oktogonen.	  En	  förutsätt-‐

ning	  för	  Handelsbanken	  att	  nå	  sitt	  mål	  om	  att	  vara	  bättre	  än	  snittet	  är	  att	  alla	  anställda	  

jobbar	  mot	  samma	  mål.	  Styrelsen	  införde	  detta	  system	  då	  de	  ansåg	  att	  de	  anställda	  

skulle	  få	  ta	  del	  av	  vinsten.	  Samtliga	  anställda	  i	  Handelsbanken	  får	  lika	  stor	  del	  av	  det	  av-‐

satta	  beloppet,	  vare	  sig	  man	  är	  VD	  eller	  städerska.	  Dock	  har	  arbetstiden	  betydelse	  dvs.	  

om	  man	  arbetar	  heltid	  får	  man	  större	  del	  än	  om	  man	  arbetar	  deltid	  (Ruben	  Bergdahl	  

Handelsbanken).	  År	  2009	  avsattes	  748	  miljoner	  kronor	  vilket	  motsvarar	  58	  000	  kronor	  

per	  anställd.	  En	  grundtanke	  är	  att	  förvaltningen	  av	  avsättningen	  ska	  placeras	  till	  bety-‐

dande	  del	  i	  aktier	  i	  Handelsbanken,	  vilket	  har	  gjort	  att	  sedan	  flera	  år	  tillbaka	  är	  Oktogo-‐

nen	  Handelsbankens	  största	  aktieägare	  (Handelsbanken.se).	  Utbetalningen	  från	  Ok-‐

togonen	  kan	  ske	  tidigast	  vid	  60	  års	  ålder,	  den	  anställda	  kan	  då	  välja	  att	  få	  hela	  beloppet	  

utbetalt	  eller	  uppdelat	  på	  olika	  utbetalningstillfällen.	  Det	  finns	  dock	  ett	  undantag	  för	  de	  

anställda	  inom	  Handelsbanken	  Capital	  Markets,	  dessa	  har	  även	  en	  rörlig	  ersättning.	  Den	  

rörliga	  ersättningen	  är	  baserad	  på	  i	  förväg	  kända	  faktorer	  såsom	  arbetarens	  prestat-‐

ionsgrad,	  kompetens,	  prestationsförmåga	  samt	  den	  anställdas	  uppnådda	  resultat.	  Denna	  

rörliga	  ersättning	  utbetalas	  direkt	  och	  är	  inte	  en	  avsättning	  till	  Oktogonen	  (Årsredovis-‐

ning	  Handelsbanken	  2010).	  Grunden	  till	  detta	  system	  är	  att	  rekrytering	  och	  bibehål-‐

lande	  av	  personal	  på	  den	  här	  kompetensnivån	  helt	  enkelt	  kräver	  ett	  rörligt	  lönesystem.	  

Detta	  är	  dock	  något	  som	  generellt	  ogillas	  av	  personal	  inom	  Handelsbanken	  eftersom	  det	  

strider	  mot	  bankens	  kultur,	  men	  personalen	  har	  ändå	  förståelse	  för	  att	  detta	  är	  nödvän-‐

digt	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  

	  

Största	  skillnaden	  mellan	  Handelsbankens	  belöningssystemsystem	  och	  systemet	  Bank	  X	  

använder	  sig	  av,	  är	  att	  de	  anställda	  kan	  välja	  eventuell	  belöning	  utbetalad	  omedelbart	  

eller	  spara	  till	  pensionsfond.	  Även	  här	  får	  samtliga	  lika	  stor	  andel	  av	  koncernens	  totala	  

vinst.	  Vissa	  av	  de	  högre	  cheferna	  har	  ett	  system	  utöver	  detta	  men	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  
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avslöja	  vilken	  bank	  det	  rör	  sig	  om	  väljer	  vi	  att	  inte	  gå	  in	  på	  hur	  systemet	  fungerar.	  Sy-‐

stemet	  som	  nu	  används	  för	  de	  kontorsanställda	  har	  används	  sedan	  2007	  (Intervjuper-‐

son	  1	  &	  2).	  I	  diskussionerna	  med	  respondenterna	  angående	  denna	  fråga	  var	  distrikts-‐

chefen	  mer	  öppenhjärtlig	  och	  villig	  att	  svara	  på	  frågan	  medan	  kontorschefen	  var	  mer	  

återhållsam	  och	  vi	  fick	  uppfattningen	  av	  att	  han	  försökte	  ge	  sken	  av	  att	  inget	  sådant	  sy-‐

stem	  existerade.	  Kontorschefen	  hävdade	  att	  han	  trodde	  mer	  på	  ett	  system	  som	  byggde	  

på	  vardagliga	  belöningar	  och	  som	  inte	  kunde	  förutses	  av	  den	  anställda,	  vilket	  är	  en	  be-‐

löningsform	  som	  kallas	  gratifikation	  (Svensson,	  2001).	  En	  form	  av	  belöning	  som	  kon-‐

torschefen	  använder	  sig	  av	  när	  han	  tycker	  att	  någon	  i	  personalen	  gjort	  något	  över	  för-‐

väntan,	  är	  att	  ge	  den	  anställda	  ett	  presentkort	  på	  massage,	  vilket	  enligt	  honom	  brukar	  

uppskattas	  (Intervjuperson	  2).	  

En	  annan	  belöningsform	  som	  kontorschefen	  från	  Bank	  X	  berättade	  att	  de	  använder	  sig	  

av	  är	  en	  tävling	  bland	  de	  kontorsanställda	  där	  de	  ca	  40-‐60	  bästa	  anställda	  i	  Sverige	  kan	  

exempelvis	  få	  åka	  på	  en	  studieresa	  till	  ett	  av	  bankens	  kontor	  i	  London.	  Hur	  denna	  tävling	  

går	  till	  och	  vad	  som	  mäts	  ville	  banken	  inte	  uttala	  sig	  om	  men	  vår	  respondent	  upplever	  

att	  denna	  tävling	  uppskattas	  mycket	  av	  personalen	  (Intervjuperson	  2).	  

	  

4.2.3	  Syftet	  med	  belöningssystemen	  

Både	  Handelsbanken	  och	  Bank	  X	  har	  ganska	  lika	  syfte	  med	  belöningssystemen,	  de	  båda	  

bankerna	  vill	  att	  alla	  anställda	  ska	  känna	  att	  de	  bidrar	  till	  bankens	  resultat,	  de	  anställda	  

ska	  känna	  att	  varje	  liten	  del	  gör	  stor	  nytta.	  Dessutom	  har	  de	  båda	  bankerna	  som	  mål	  att	  

bibehålla	  den	  kompetenta	  personalen	  (Intervjuperson	  1,	  2	  &	  Ruben	  Bergdahl).	  Handels-‐

banken	  påpekar	  att	  med	  låg	  personalomsättning	  kan	  man	  öka	  de	  långsiktiga	  relationer-‐

na	  med	  kunderna	  vilket	  är	  en	  stark	  bidragande	  faktor	  till	  att	  belöningssystemet	  på	  Han-‐

delsbanken	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  (Ruben	  Bergdahl	  Handelsbanken).	  Även	  på	  Bank	  X	  påpe-‐

kar	  kontorschefen	  att	  kundnöjdheten	  är	  väldigt	  viktig	  och	  att	  den	  ständigt	  mäts.	  De	  an-‐

vänder	  sig	  av	  ett	  internt	  system	  som	  slumpmässigt	  väljer	  kunder,	  detta	  system	  bygger	  

på	  sekretess	  vilket	  innebär	  att	  de	  inte	  vet	  vilken	  kund	  som	  har	  svarat	  på	  enkäten.	  Båda	  

bankerna	  använder	  sig	  även	  av	  Svenskt	  Kvalitetsindex	  (SKI)	  när	  de	  mäter	  sin	  uppnådda	  

kundnöjdhet.	  
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4.2.4	  Uppfattning	  av	  belöningssystem	  

Vår	  respondent	  från	  Handelsbanken	  upplever	  att	  belöningssystemet	  uppfattas	  olika	  i	  

olika	  åldersgrupper.	  Det	  tror	  han	  har	  ett	  samband	  med	  att	  det	  är	  lättare	  för	  en	  person	  

över	  50	  år	  att	  uppskatta	  systemet	  än	  vad	  det	  är	  t	  ex	  för	  en	  20-‐	  åring	  då	  denne	  har	  väldigt	  

många	  år	  kvar	  till	  utbetalningsdagen.	  Han	  upplever	  att	  det	  finns	  en	  uppfattning	  bland	  de	  

yngre	  att	  man	  vill	  ha	  sin	  bonus	  utbetald	  varje	  år	  istället	  för	  att	  den	  sparas	  till	  det	  år	  man	  

fyller	  60	  år.	  Personligen	  anser	  vår	  respondent	  på	  Handelsbanken	  att	  systemet	  med	  Ok-‐

togonen	  är	  bra	  men	  han	  kan	  även	  tänka	  sig	  att	  utveckla	  systemet	  så	  att	  hälften	  av	  er-‐

sättningen	  avsätts	  till	  Oktogonen	  och	  hälften	  utbetalas	  årsvis.	  Detta	  med	  tanke	  på	  att	  

man	  i	  början	  av	  karriären	  har	  större	  utgifter	  med	  tanke	  på	  barn	  och	  husköp	  med	  mera.	  

Han	  påpekar	  dock	  att	  det	  beror	  på	  vilken	  typ	  av	  befattning	  man	  har	  i	  banken	  eftersom	  

en	  person	  som	  har	  en	  kassatjänst	  tjänar	  mindre	  än	  exempelvis	  vad	  en	  kontorschef	  gör,	  

en	  person	  med	  högre	  fast	  ersättning	  har	  enligt	  vår	  respondent	  ett	  mindre	  behov	  av	  årlig	  

utbetalning	  av	  bonus	  (Ruben	  Bergdahl	  handelsbanken).	  	  

	  

Distriktschefen	  på	  Bank	  X	  upplever	  också	  att	  det	  finns	  skillnader	  i	  synsätt	  på	  belönings-‐

systemet	  mellan	  yngre	  och	  äldre	  medarbetare.	  Han	  ser	  en	  stor	  generationsskillnad	  mel-‐

lan	  80-‐talister	  och	  50-‐60-‐talister.	  Han	  uppfattar	  att	  de	  yngre	  medarbetarna	  vill	  kunna	  

påverka	  sin	  lön	  mer,	  gärna	  en	  fast	  del	  och	  en	  rörlig	  del	  som	  de	  själva	  kan	  påverka	  dessu-‐

tom	  vill	  de	  ha	  ersättningen	  snabbt	  och	  direkt	  kopplad	  till	  prestationen.	  	  Distriktschefen	  

på	  Bank	  X	  upplever	  att	  de	  yngre	  gärna	  vill	  ha	  en	  större	  individuell	  ersättning	  för	  sitt	  ar-‐

bete	  medan	  de	  äldre	  ser	  till	  gruppens	  prestation.	  Detta	  mönster	  ser	  han	  inte	  lika	  tydligt	  

bland	  de	  äldre	  medarbetarna,	  han	  tror	  att	  de	  äldre	  inte	  uppskattar	  bekräftelse	  i	  pengar	  i	  

samma	  utsträckning	  som	  de	  yngre.	  Hans	  uppfattning	  är	  att	  för	  en	  äldre	  medarbetare	  kan	  

det	  räcka	  med	  att	  höra	  från	  sin	  chef	  att	  man	  gör	  ett	  bra	  jobb	  medan	  en	  yngre	  medarbe-‐

tare	  vill	  få	  det	  bekräftat	  i	  form	  av	  utbetalning	  av	  pengar	  (Intervjuperson	  1).	  När	  vi	  frå-‐

gade	  kontorschefen	  samma	  fråga	  upplevade	  han	  inte	  att	  det	  fanns	  någon	  skillnad	  mellan	  

åldersgrupperna	  i	  uppfattningen	  om	  deras	  belöningssystem	  (Intervjuperson	  2).	  Det	  tror	  

vi	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  att	  han	  ogärna	  pratade	  om	  detta	  belöningssystem	  under	  vår	  

intervju,	  istället	  framhöll	  han	  sina	  tankar	  om	  att	  ge	  uppskattning	  i	  vardagen.	  Distrikts-‐

chefen	  på	  Bank	  X	  skulle	  vilja	  närma	  sig	  ett	  mer	  individuellt	  belöningssystem	  för	  kon-‐

torspersonalen	  exempelvis	  att	  hälften	  utdelas	  för	  individuell	  prestation	  och	  hälften	  uti-‐

från	  koncernens	  resultat.	  Detta	  för	  att	  han	  tror	  att	  detta	  skulle	  uppskattas	  av	  den	  yngre	  
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generationen.	  Dessutom	  tror	  han	  att	  det	  uppskattas	  med	  en	  utdelning	  och	  han	  tycker	  att	  

det	  är	  glädjande	  att	  ge	  en	  extra	  bonus	  även	  om	  summan	  inte	  är	  så	  stor.	  På	  frågan	  om	  

systemet	  spelar	  stor	  roll	  för	  dig,	  fick	  vi	  svaret	  att	  belöningen	  inte	  är	  något	  han	  tänker	  på	  

varje	  dag	  men	  då	  banken	  skickar	  ut	  positiv	  information	  om	  bankens	  resultat	  blir	  detta	  

som	  en	  påminnelse	  men	  det	  är	  inte	  belöningen	  som	  är	  drivkraften	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  

(Intervjuperson	  1).	  Kontorschefen	  tänker	  inte	  heller	  på	  sin	  eventuella	  års-‐bonus	  i	  sitt	  

dagliga	  arbete,	  utan	  den	  största	  drivkraften	  är	  att	  göra	  skillnad,	  han	  tycker	  även	  om	  att	  

träffa	  människor	  och	  göra	  affärer	  (Intervjuperson	  2).	  

	  

4.3	  Sammanställning	  av	  för-‐och	  nackdelar	  

Nedan	  redogör	  vi	  i	  en	  sammanställning	  över	  för-‐	  och	  nackdelar	  som	  våra	  respondenter	  

ansåg	  om	  deras	  belöningssystem:	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Fördelar	  Handelsbanken	  
	  

• Behåller	  de	  anställda	  
	  

• Rättvist	  och	  jämlikt	  för	  
alla	  anställda	  

	  
• Betonar	  bankens	  kultur	  

	  
• Stärker	  sammanhåll-‐

ningen	  
	  

	  
Nackdelar	  Handelsbanken	  
	  

• Lång	  tid	  till	  utbetalning	  
	  

• Svårt	  att	  känna	  att	  man	  
påverkar	  

	  
• Risk	  omotiverad	  per-‐

sonal	  stannar	  på	  grund	  
av	  oktogonen	  

	  
• Känns	  lite	  omodernt	  

för	  den	  yngre	  generat-‐
ionen	  
	  

	  
Nackdelar	  Bank	  X	  

	  
• Svårt	  att	  känna	  att	  man	  

påverkar	  
	  

• Inte	  tillräckligt	  baserat	  
på	  den	  individuella	  
prestationen	  

	  
	  

	  
Fördelar	  Bank	  X	  

	  
• Lockar	  nya	  yngre	  med-‐

arbetare	  
	  

• Valmöjlighet	  vid	  utbe-‐
talning	  

	  
• Rättvist	  för	  kontors-‐

personalen	  
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5.	  Analys	  	  

I	  det	  här	  avsnittet	  använder	  vi	  våra	  teorier	  för	  att	  analysera	  våra	  empiriska	  resultat	  som	  

vi	  fått	  fram	  genom	  intervjuer	  med	  våra	  respondenter	  och	  diskuterar	  våra	  egna	  tankar	  och	  

idéer	  kring	  detta	  ämne.	  

	  

5.1	  Att	  motivera	  personalen	  

Motivation	  är	  synonymt	  med	  drivkraft,	  skäl	  och	  anledning	  (Persson,	  1994).	  Dessa	  är	  ord	  

som	  återkommande	  nämndes	  i	  våra	  intervjuer	  med	  våra	  respondenter	  när	  vi	  frågade	  

hur	  de	  ser	  på	  motivation.	  Enligt	  Maslows	  behovsteori	  har	  motivation	  en	  stark	  koppling	  

till	  människors	  olika	  behov.	  För	  att	  bli	  motiverad	  måste	  man	  först	  känna	  sig	  trygg	  i	  var-‐

dagen	  och	  på	  arbetsplatsen,	  gör	  man	  inte	  det	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  bli	  motiverad	  att	  ut-‐

föra	  ett	  bättre	  arbete.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  vad	  kontorschefen	  på	  Bank	  X	  sa	  om	  att	  de	  

har	  regelbundna	  personliga	  utvecklingssamtal	  där	  man	  kan	  ta	  upp	  eventuella	  problem	  

på	  arbetsplatsen,	  de	  använder	  sig	  även	  av	  en	  jourtelefon	  dit	  anställda	  kan	  ringa	  om	  de	  

känner	  missnöje	  eller	  har	  något	  annat	  problem.	  Detta	  är	  faktorer	  som	  vi	  anser	  skapar	  

trygghet	  för	  den	  anställde.	  Förutom	  att	  känna	  sig	  trygg	  måste	  individen	  känna	  gemen-‐

skap	  och	  grupptillhörighet	  för	  att	  öka	  sin	  motivation.	  På	  Bank	  X	  bidrar	  man	  till	  detta	  

bland	  annat	  genom	  att	  personalen	  har	  en	  egen	  festkommitté	  som	  jobbar	  för	  att	  stärka	  

sammanhållningen	  i	  gruppen.	  På	  Handelsbanken	  stärker	  man	  sammanhållningen	  genom	  

delegerande	  av	  ansvar	  samt	  att	  man	  visar	  uppskattning	  till	  personalen.	  Vi	  anser	  att	  den	  

starka	  företagskulturen	  som	  finns	  på	  Handelsbanken	  ger	  en	  känsla	  av	  gemenskap	  som	  vi	  

anser	  vara	  viktigt	  för	  att	  känna	  sig	  behövd	  och	  utföra	  ett	  bra	  arbete.	  Känslan	  av	  att	  vara	  

”en	  i	  gänget”	  tycker	  vi	  är	  en	  viktig	  drivkraft,	  det	  kan	  vara	  mer	  motiverande	  att	  arbeta	  

gemensamt	  mot	  ett	  uppsatt	  mål	  än	  att	  ensam	  sträva	  mot	  uppsatta	  mål.	  Inom	  Handels-‐

banken	  kallar	  de	  anställda	  sig	  själva	  för	  ”Handelsbankare”	  vilket	  ger	  en	  tydlig	  ”vi	  

känsla”.	  	  
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Om	  man	  har	  uppnått	  dessa	  behov	  är	  nästa	  steg	  att	  få	  en	  bra	  självkänsla,	  något	  som	  kan	  

uppnås	  när	  man	  får	  bekräftelse	  från	  omgivningen	  samt	  att	  man	  har	  en	  inre	  självrespekt.	  

För	  en	  person	  som	  befinner	  sig	  på	  det	  här	  planet	  är	  det	  lätt	  att	  ge	  en	  ökad	  motivation	  då	  

man	  i	  det	  här	  stadiet	  söker	  bekräftelse	  på	  att	  man	  utför	  rätt	  och	  bra	  saker.	  Ett	  exempel	  

som	  kontorschefen	  på	  Bank	  X	  tog	  upp	  om	  att	  visa	  uppskattning	  kan	  vara	  att	  spontant	  ge	  

ut	  till	  exempel	  presentkort	  på	  massage	  eller	  biobiljetter	  när	  man	  gjort	  extra	  bra	  ifrån	  sig.	  

Bank	  X	  använder	  sig	  även	  av	  tävlingar	  mellan	  de	  olika	  bankkontoren	  där	  vinsten	  kan	  

vara	  exempelvis	  ett	  studiebesök	  på	  ett	  av	  bankens	  kontor	  i	  utlandet.	  Denna	  belönings-‐

form	  anser	  vi	  är	  bra	  då	  det	  är	  lättare	  att	  känna	  sig	  uppskattad	  om	  man	  får	  belöningen	  

direkt	  kopplad	  till	  prestationen.	  Detta	  grundar	  vi	  på	  att	  vi	  ser	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  

denna	  belöningsform	  och	  behovet	  av	  självkänsla	  enligt	  Maslows	  behovstrappa,	  där	  be-‐

kräftelse	  från	  sin	  omgivning	  stärker	  individens	  självkänsla.	  När	  man	  får	  denna	  typ	  av	  

belöning	  så	  är	  den	  personligt	  riktad	  till	  individen	  vilket	  ger	  en	  bättre	  självkänsla	  då	  man	  

får	  bekräftelse	  på	  sin	  prestation.	  Även	  Olve	  och	  Samuelson	  skriver	  i	  sin	  bok	  Controller	  

handboken	  om	  att	  det	  är	  lättare	  att	  känna	  sig	  uppskattad	  med	  kortsiktiga	  personliga	  be-‐

löningar.	  

	  

På	  Handelsbanken	  har	  man	  en	  stark	  företagskultur	  som	  de	  anställda	  ofta	  känner	  sig	  

stolta	  över	  att	  arbeta	  i,	  vilket	  gör	  det	  lättare	  att	  motivera	  personalen.	  Uppmuntran,	  dele-‐

gerande	  av	  ansvar	  och	  en	  känsla	  av	  förtroende	  är	  också	  något	  som	  motiverar	  personalen	  

enligt	  vår	  respondent	  från	  Handelsbanken.	  Från	  båda	  bankernas	  sida	  visar	  man	  även	  

bekräftelse	  med	  en	  eventuell	  årlig	  bonus	  till	  de	  anställda	  som	  baseras	  på	  koncerns	  resul-‐

tat,	  bonusen	  delas	  dock	  ut	  på	  olika	  sätt.	  Med	  hjälp	  av	  stegen	  som	  vi	  redogjort	  för	  ovan	  

kan	  en	  arbetsgivare	  bidra	  till	  att	  stärka	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  motivationen	  hos	  de	  anställda.	  	  

Det	  femte	  och	  sista	  steget	  i	  Maslows	  behovstrappa	  handlar	  om	  självförverkligande	  och	  i	  

detta	  steg	  kan	  man	  inte	  få	  bekräftelse	  genom	  exempelvis	  belöningar	  från	  andra.	  I	  det	  här	  

steget	  handlar	  det	  istället	  om	  att	  utveckla	  sig	  själv	  genom	  att	  engagera	  sig	  i	  exempelvis	  

välgörenhet.	  Om	  man	  som	  arbetsgivare	  vill	  hjälpa	  sin	  personal	  att	  uppnå	  detta	  steg	  kan	  

man	  erbjuda	  personlig	  utveckling	  genom	  att	  man	  får	  tid	  till	  att	  utveckla	  arbetsplatsen	  till	  

förmån	  för	  sig	  själv	  och	  sina	  arbetskamrater.	  	  Dock	  kan	  det	  vara	  svårt	  för	  arbetsgivaren	  

att	  bidra	  till	  att	  detta	  steg	  uppfylls	  då	  det	  här	  något	  som	  individen	  själv	  måste	  engagera	  

sig	  i	  och	  ha	  intresse	  för.	  Detta	  intresse	  behöver	  inte	  vara	  kopplat	  till	  arbetet	  utan	  kan	  

handla	  om	  större	  frågor	  som	  globala	  orättvisor	  med	  mera,	  därför	  tror	  vi	  att	  det	  kan	  vara	  
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svårt	  för	  arbetsgivaren	  att	  bidra	  till	  detta.	  Om	  arbetsgivare	  inte	  har	  hjälpt	  individen	  att	  

uppfylla	  de	  fyra	  första	  stegen	  i	  Maslows	  behovstrappa	  kan	  man	  inte	  heller	  uppnå	  det	  

femte	  och	  sista	  steget.	  Därför	  tror	  vi	  att	  det	  är	  viktigt	  från	  arbetsgivaren	  sida	  att	  hjälpa	  

individen	  uppnå	  dessa	  fyra	  första	  steg	  så	  man	  kanske	  på	  egen	  hand	  kan	  försöka	  uppnå	  

det	  femte	  steget.	  

	  

För	  att	  skapa	  trivsel	  på	  en	  arbetsplats	  krävs	  enligt	  Fredrick	  Herzberg	  att	  ett	  antal	  ”moti-‐

vationsfaktorer”	  finns.	  Om	  dessa	  motivationsfaktorer	  finns,	  skapas	  trivsel	  på	  arbetsplat-‐

sen	  och	  personalen	  känner	  sig	  mer	  motiverad.	  Båda	  bankerna	  vi	  har	  undersökt	  uppfyller	  

samtliga	  av	  de	  enligt	  Herzberg	  viktigaste	  motivationsfaktorerna.	  Båda	  bankerna	  skapar	  

trivsel	  på	  arbetsplatsen	  bland	  annat	  genom	  positiv	  feedback	  från	  ledningen	  vid	  väl	  ut-‐

fört	  arbete	  dessutom	  ges	  personalen	  chans	  till	  avancemang	  och	  utveckling.	  Vi	  anser	  att	  

denna	  typ	  av	  feedback	  också	  är	  väldigt	  viktigt	  för	  att	  stärka	  självkänslan,	  en	  belöning	  

behöver	  inte	  bara	  ges	  i	  monetära	  termer,	  muntlig	  uppskattning	  kan	  vara	  minst	  lika	  vik-‐

tigt	  för	  att	  stärka	  självkänslan	  och	  därmed	  motivationen.	  	  

	  

Den	  andra	  faktorn	  i	  Herzbergs	  två-‐faktors	  teori	  är	  hygienfaktorer,	  dessa	  skapar	  inte	  mo-‐

tivation	  eller	  tillfredsställelse	  men	  däremot	  reducerar	  de	  missnöje.	  Även	  dessa	  faktorer	  

anser	  vi	  att	  båda	  bankerna	  har	  uppfyllt,	  exempelvis	  uttalad	  personalpolitik,	  kompetenta	  

ledare	  och	  arbetstrygghet.	  Dessa	  faktorer	  ökar	  inte	  personalens	  motivation	  men	  hade	  de	  

inte	  funnits	  hade	  de	  skapat	  vantrivsel	  på	  arbetsplatsen	  och	  därmed	  minskad	  motivation.	  

Det	  är	  arbetsuppgifterna	  som	  kan	  befrämja	  trivsel	  och	  motivation	  bland	  medarbetarna	  

enligt	  Fredrick	  Herzberg	  (Jacobsen,	  et	  al,	  2010).	  Delegerande	  av	  arbetsuppgifter	  och	  

ansvar	  är	  något	  som	  Handelsbanken	  lägger	  stort	  fokus	  på	  vilket	  får	  personalen	  motive-‐

rad.	  På	  Bank	  X	  är	  man	  också	  medveten	  om	  detta	  och	  ger	  sin	  personal	  förtroende	  och	  

ansvar	  över	  sina	  arbetsuppgifter.	  Vi	  finner	  det	  viktigt	  att	  man	  delar	  ut	  arbetsuppgifter	  

och	  låter	  personalen	  ta	  ansvar	  då	  detta	  leder	  till	  ökad	  motivation	  att	  utföra	  ett	  bra	  ar-‐

bete	  då	  man	  själv	  har	  ansvar	  för	  att	  det	  blir	  utfört	  på	  rätt	  sätt.	  	  
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5.2	  Fördelar	  med	  våra	  bankers	  belöningssystem	  

De	  båda	  bankerna	  använder	  sig	  av	  en	  form	  av	  resultatbonus,	  bonusen	  delas	  ut	  kollektivt	  

och	  baseras	  på	  koncernens	  årsresultat.	  En	  fördel	  med	  ett	  sådant	  bonussystem	  är	  att	  det	  

ger	  en	  starkare	  sammanhållning	  på	  arbetsplatsen	  (Olve,	  et	  al,	  	  2008).	  Systemet	  ger	  lika	  

stor	  utdelning	  för	  alla	  anställda	  vilket	  gör	  det	  till	  ett	  rättvist	  system	  förutsatt	  att	  ingen	  

”åker	  snålskjuts”	  på	  de	  andras	  bekostnad.	  Ett	  rättvist	  system	  stärker	  människans	  sociala	  

behov	  enligt	  Maslows	  behovsteori	  då	  det	  bidrar	  till	  att	  man	  känner	  gemenskap	  och	  

grupptillhörighet.	  Dessutom	  gör	  ett	  belöningssystem	  som	  är	  tydligt	  det	  lättare	  för	  per-‐

sonalen	  att	  bli	  motiverad	  att	  göra	  sitt	  bästa	  varje	  dag.	  En	  annan	  fördel	  med	  denna	  form	  

av	  belöningssystem	  är	  att	  personalen	  blir	  lojal	  och	  alla	  arbetar	  mot	  samma	  mål,	  vilket	  är	  

ett	  syfte	  till	  att	  belöningssystemen	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  enligt	  våra	  respondenter.	  Vi	  anser	  

dock	  att	  det	  här	  systemet	  skulle	  kunna	  utvecklas	  till	  ett	  mer	  individualiserat	  system	  då	  

vi	  tror	  att	  detta	  skulle	  göra	  personalen	  ännu	  mer	  motiverad	  att	  utföra	  ett	  bra	  arbete.	  Det	  

kan	  vara	  svårt	  för	  den	  enskilda	  individen	  att	  verkligen	  känna	  att	  ens	  arbetsinsats	  bidrar	  

till	  koncernens	  positiva	  resultat	  som	  belöningssystemet	  baseras	  på.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  

utveckla	  systemet	  men	  samtidigt	  behålla	  kollektiv	  utdelning	  är	  att	  basera	  belöningssy-‐

stemet	  på	  kontorets	  resultat	  och	  inte	  på	  hela	  koncernens,	  det	  skulle	  göra	  det	  lättare	  för	  

den	  anställda	  att	  se	  kopplingen	  mellan	  sin	  prestation	  och	  belöningen	  anser	  vi.	  	  

Ett	  annat	  syfte	  med	  belöningssystemen	  är	  enligt	  våra	  respondenter	  att	  behålla	  kompe-‐

tent	  personal	  och	  minska	  personalomsättningen	  vilket	  enligt	  Jacobsen	  och	  Thorsvik	  är	  

viktigt	  för	  att	  behålla	  kundkontakter.	  Våra	  respondenter	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  ban-‐

kens	  överlevnad	  att	  vårda	  och	  behålla	  sina	  kundkontakter,	  vilket	  detta	  belöningssystem	  

bidrar	  till.	  Vi	  anser	  att	  man	  skulle	  kunna	  utveckla	  belöningssystemet	  genom	  att	  ge	  belö-‐

ning	  efter	  uppmätt	  kundnöjdhet,	  eftersom	  de	  båda	  bankerna	  poängterar	  hur	  viktig	  

kundnöjdheten	  är.	  Vi	  tror	  också	  att	  det	  skulle	  vara	  lättare	  för	  de	  anställda	  att	  även	  här	  

koppla	  prestationen	  till	  belöningen	  om	  den	  mättes	  med	  kundnöjdhet	  istället	  för	  på	  kon-‐

cernens	  resultat.	  Eftersom	  de	  båda	  bankerna	  redan	  mäter	  kundnöjdheten	  bland	  annat	  

med	  hjälp	  av	  Svenskt	  Kvalitetsindex	  för	  varje	  kontor	  skulle	  det	  inte	  bli	  svårt	  att	  utforma	  

ett	  belöningssystem	  baserat	  på	  detta.	  Om	  detta	  skulle	  genomföras	  tror	  vi	  att	  de	  kontor-‐

sanställda	  skulle	  bli	  mer	  motiverade	  eftersom	  belöningen	  då	  skulle	  baseras	  på	  konto-‐

rens	  kundnöjdhet	  och	  inte	  på	  koncernens	  resultat.	  	  Ett	  annat	  förslag	  vi	  har	  är	  att	  ban-‐

kerna	  delar	  upp	  belöningssystemet	  på	  50	  %	  på	  kundnöjdhet	  och	  50	  %	  på	  koncernens	  
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resultat,	  vilket	  både	  visar	  personalen	  vikten	  av	  att	  alla	  måste	  dra	  åt	  samma	  håll	  och	  att	  

den	  mer	  påtagliga	  kundnöjdheten	  skulle	  premieras.	  	  

	  

En	  annan	  fördel	  med	  belöningssystemet	  för	  Bank	  X	  är	  att	  de	  anställda	  ges	  möjlighet	  att	  

välja	  hur	  man	  vill	  få	  sin	  bonus	  utbetald,	  antingen	  som	  pensionsavsättning	  eller	  utbetald	  

vid	  utdelning.	  Detta	  kopplar	  vi	  ihop	  med	  Susan	  Hildebrandt	  och	  Eom	  Minhees	  teori	  om	  

att	  den	  yngre	  generationen	  föredrar	  belöning	  i	  pengar	  samt	  att	  de	  vill	  ha	  belöningen	  så	  

fort	  som	  möjligt.	  Detta	  system	  med	  valfri	  utbetalningsform	  ger	  möjlighet	  för	  de	  yngre	  att	  

få	  utbetalningen	  nu	  medan	  de	  äldre	  kan	  välja	  att	  dryga	  ut	  pensionen	  istället.	  Ytterligare	  

en	  fördel	  med	  de	  båda	  bankernas	  belöningssystem	  är	  att	  det	  är	  ett	  långsiktigt	  belönings-‐

system	  som	  främjar	  bra	  resultat	  över	  tiden	  då	  de	  anställda	  ständigt	  måste	  prestera	  på	  en	  

hög	  nivå	  för	  att	  få	  en	  återkommande	  bonus.	  Bank	  X	  har	  en	  till	  fördel	  i	  och	  med	  att	  de	  

även	  använder	  sig	  av	  kortsiktiga	  belöningar	  i	  form	  av	  gratifikationer.	  För	  kontorsled-‐

ningen	  är	  detta	  en	  fördel	  då	  det	  är	  lätt	  att	  visa	  sin	  uppskattning	  direkt	  till	  personalen,	  

det	  är	  också	  lättare	  för	  ledningen	  att	  mäta	  de	  anställdas	  prestation	  över	  kort	  tid.	  För	  de	  

anställda	  kan	  det	  vara	  lättare	  att	  känna	  sig	  uppskattad	  då	  man	  får	  en	  personlig	  kortsik-‐

tig	  belöning	  vilket	  kan	  öka	  motivationen.	  (Olve,	  et	  al,	  2008)	  	  

	  

5.3	  Nackdelar	  med	  våra	  bankers	  belöningssystem	  

Det	  finns	  även	  negativa	  sidor	  med	  gruppbaserade	  belöningssystem,	  en	  lite	  osäker	  med-‐

arbetare	  kan	  känna	  sig	  pressad	  av	  de	  andra	  i	  arbetsgruppen	  och	  av	  denna	  press	  prestera	  

sämre.	  Detta	  kopplar	  vi	  samman	  med	  Baumeisters	  teori	  ”kvävning	  under	  press”.	  Ett	  an-‐

nat	  problem	  som	  kan	  uppstå	  med	  gruppbaserad	  belöning	  är	  att	  mindre	  motiverade	  per-‐

soner	  ”åker	  snålskjuts”	  på	  de	  andras	  bekostnad	  (Olve,	  et	  al,	  2008).	  	  

Ingen	  av	  våra	  respondenter	  har	  dock	  tagit	  upp	  detta	  som	  ett	  problem	  på	  deras	  kontor,	  

vilket	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  regelbundna	  individuella	  utvecklingssamtal	  då	  man	  ges	  

chansen	  att	  ”rensa	  luften”	  och	  den	  överordnade	  får	  chansen	  att	  rätta	  till	  det	  eventuella	  

problemet.	  Vi	  tror	  däremot	  att	  detta	  kan	  vara	  ett	  problem	  i	  personalgruppen	  då	  det	  kan	  

skapa	  irritation	  om	  någon	  eller	  några	  inte	  bidrar	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  övriga	  grup-‐

pen.	  Det	  kan	  ge	  motsatt	  effekt	  då	  det	  istället	  för	  att	  stärka	  sammanhållningen	  i	  gruppen	  

gör	  att	  gruppen	  splittras	  mellan	  de	  som	  lägger	  ner	  mycket	  tid	  och	  energi	  i	  sitt	  arbete	  och	  

de	  som	  ”åker	  snålskjuts”	  på	  andras	  insatser.	  	  	  	  
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Man	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  ett	  antal	  faktorer	  för	  att	  belöningssystemet	  ska	  fungera	  på	  ett	  

bra	  sätt,	  dessa	  faktorer	  har	  vi	  redogjort	  för	  i	  kapitel:	  3.4	  Förutsättningar	  med	  ett	  funge-‐

rande	  belöningssystem.	  Ett	  av	  dessa	  kriterier	  är	  att	  systemet	  ska	  vara	  aktuellt	  i	  tiden	  och	  

följa	  samhällets	  utveckling	  för	  att	  vara	  attraktivt	  (Merchant,	  et	  al,	  2007).	  Handelsbanken	  

använder	  sig	  av	  samma	  belöningssystem	  som	  de	  gjort	  sedan	  1973	  vilket	  vi	  inte	  tycker	  

känns	  helt	  aktuellt	  i	  tiden.	  Handelsbankens	  system	  tillåter	  som	  vi	  tidigare	  nämnt	  inte	  

utbetalning	  förrän	  vid	  60	  års	  ålder	  vilket	  kan	  göra	  det	  svårt	  att	  motivera	  den	  yngre	  ge-‐

nerationen.	  Ett	  tips	  vi	  har	  till	  Handelsbanken	  angående	  detta	  är	  att	  de	  borde	  erbjuda	  sin	  

personal	  att	  välja	  om	  de	  vill	  få	  sin	  belöning	  utbetalad	  vid	  utdelningstillfället	  eller	  vid	  

pension,	  då	  vi	  tror	  att	  det	  skulle	  vara	  lockande	  för	  de	  yngre	  medarbetarna.	  Vår	  respon-‐

dent	  från	  Handelsbanken	  håller	  delvis	  med	  oss	  om	  att	  det	  inte	  är	  ett	  helt	  modernt	  sy-‐

stem,	  dock	  poängterar	  han	  att	  Handelsbankens	  kultur	  är	  den	  viktigaste	  drivkraften.	  Kul-‐

turen	  bygger	  på	  att	  man	  internutbildar	  sina	  medarbetare	  från	  grunden,	  det	  vanligaste	  är	  

att	  man	  startar	  sin	  anställning	  i	  kassan	  och	  sedan	  arbetar	  sig	  vidare	  inom	  koncernen.	  

Tanken	  med	  detta	  är	  att	  utbildningsprocessen	  ska	  engagera	  och	  motivera	  personalen.	  

Inom	  Handelsbanken	  arbetar	  man	  nästan	  uteslutande	  med	  internrekrytering	  vilket	  

stärks	  av	  Handelsbankens	  årsredovisning	  från	  2010	  som	  redovisar	  att	  98	  %	  av	  alla	  che-‐

fer	  som	  rekryterades	  under	  året	  rekryterades	  internt	  (Handelsbankens	  årsredovisning	  

2010).	  Vi	  anser	  att	  ett	  system	  som	  bygger	  på	  nästan	  uteslutande	  internrekrytering	  kan	  

bidra	  till	  att	  organisationen	  riskerar	  att	  utvecklas	  långsammare	  än	  sina	  konkurrenter	  då	  

man	  inte	  får	  in	  nya	  infallsvinklar	  från	  personer	  med	  andra	  erfarenheter	  än	  övriga	  ”Han-‐

delsbankare”.	  	  Då	  låg	  personalomsättning	  och	  internrekrytering	  ofta	  har	  ett	  samband	  

kan	  detta	  leda	  till	  att	  verksamheten	  inte	  förnyas	  då	  verksamheten	  sällan	  ses	  med	  nya	  

ögonen	  (Arfalk	  et	  al,	  2005).	  Detta	  resonemang	  styrks	  av	  Susan	  Hildebrandt	  och	  Eom	  

Minhees	  studie	  om	  Motivational	  factors	  and	  the	  influence	  of	  age	  där	  de	  tar	  upp	  att	  yngre	  

medarbetare	  motiveras	  mer	  av	  ekonomisk	  vinning	  än	  vad	  äldre	  gör.	  De	  hävdar	  även	  i	  sin	  

studie	  att	  detta	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  att	  den	  yngre	  åldersgruppen	  har	  större	  utgifter	  

för	  barn	  och	  huslån.	  Detta	  är	  något	  som	  även	  vår	  respondent	  på	  Handelsbanken	  nämnde	  

när	  vi	  diskuterade	  skillnader	  på	  synsätt	  mellan	  yngre	  och	  äldre	  medarbetare.	  En	  lik-‐

nande	  koppling	  kan	  göras	  med	  Bank	  X	  där	  distriktschefen	  nämnde	  den	  stora	  generat-‐

ionsskillnaden	  som	  han	  upplever	  finns	  i	  samhället,	  han	  nämnde	  däremot	  inte	  faktorer	  

som	  barn	  och	  huslån	  utan	  trodde	  snarare	  att	  detta	  har	  att	  göra	  med	  generationsskillna-‐

der.	  	  	  
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5.4	  Skillnader	  mellan	  belöningssystemen	  

Den	  största	  skillnaden	  mellan	  bankernas	  belöningssystem	  är	  att	  Handelsbankens	  an-‐

ställda	  får	  sin	  belöning	  utbetald	  vid	  tidigast	  60	  års	  ålder	  medan	  Bank	  X:s	  anställda	  får	  

välja	  om	  de	  vill	  ha	  sin	  utbetalning	  nu	  eller	  vid	  pension.	  Som	  vi	  tidigare	  nämnt	  anser	  vi	  att	  

Handelsbanken	  borde	  överväga	  att	  ge	  sina	  anställda	  en	  valmöjlighet	  angående	  utdelning	  

av	  belöningen	  för	  att	  locka	  och	  behålla	  den	  yngre	  generationen.	  En	  annan	  skillnad	  ban-‐

kerna	  emellan	  är	  att	  kontorschefen	  på	  Bank	  X	  även	  använder	  sig	  av	  en	  belöningsform	  till	  

sin	  personal,	  nämligen	  en	  typ	  av	  gratifikationer.	  Detta	  är	  en	  mer	  kortsiktig	  och	  individu-‐

ell	  belöningsform	  som	  ger	  en	  omedelbar	  bekräftelse	  på	  att	  man	  utfört	  ett	  bra	  arbete.	  Vi	  

anser	  att	  detta	  ett	  bra	  komplement	  till	  den	  årliga	  ersättningen	  eftersom	  denna	  är	  indivi-‐

duellt	  baserad	  och	  är	  motivationshöjande.	  Denna	  form	  av	  belöning	  som	  kontorschefen	  

tilldelar	  sina	  anställda	  på	  Bank	  X	  styrks	  av	  Arne	  Svenssons	  teori	  om	  gratifikationer	  och	  

även	  genom	  det	  fjärde	  steget	  i	  Maslows	  behovstrappa	  vilket	  behövs	  för	  att	  stärka	  själv-‐

känslan.	  	  

	  

5.5	  Sammanfattning	  
	  
I	  teoriavsnittet	  sammanfattning	  av	  teori	  figur	  3.11	  sammanfattade	  vi	  påverkansfaktorer	  

för	  ökad	  och	  minskad	  motivation.	  Vi	  ska	  nu	  se	  om	  detta	  stämmer	  överens	  med	  de	  svar	  vi	  

fått	  av	  våra	  respondenter.	  Vi	  börjar	  med	  de	  positiva	  sambanden	  och	  börjar	  med	  sam-‐

bandet:	  Trygghet	  -‐>	  Stärkt	  socialt	  behov	  -‐>Ökad	  motivation,	  detta	  samband	  anser	  vi	  

vara	  stärkt	  i	  empirin	  och	  av	  att	  våra	  respondenter	  då	  alla	  tre	  betonade	  vikten	  av	  sam-‐

manhållning	  och	  trygghet	  på	  arbetsplatsen	  som	  en	  viktig	  faktor	  för	  ökad	  motivation.	  De	  

har	  bland	  annat	  utvecklingssamtal	  och	  telefonlinjer	  dit	  personalen	  kan	  vända	  sig	  om	  de	  

behöver	  stöd	  och	  hjälp,	  detta	  anser	  de	  är	  ett	  sätt	  att	  skapa	  trygghet	  på	  arbetsplatsen.	  

Våra	  respondenter	  från	  Bank	  X	  tog	  även	  upp	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  motivation	  att	  det	  soci-‐

ala	  behovet	  uppfylls	  exempelvis	  genom	  aktiviteter	  som	  anordnas	  utanför	  arbetsplatsen.	  

Vår	  respondent	  från	  Handelsbanken	  anser	  att	  det	  är	  kulturen	  på	  banken	  som	  stärker	  

sammanhållningen	  och	  det	  sociala	  behovet	  vilket	  i	  sin	  tur	  ökar	  motivationen.	  Angående	  

sambandet	  mellan:	  Gruppbaserad	  belöning	  -‐>	  Sammanhållning/trivsel	  -‐>	  Ökad	  motivat-‐

ion	  så	  har	  samtliga	  våra	  respondenter	  påpekat	  vikten	  av	  att	  känna	  att	  man	  jobbar	  ge-‐

mensamt	  mot	  samma	  mål	  och	  att	  alla	  ska	  känna	  att	  de	  drar	  sitt	  strå	  till	  stacken.	  Nu	  är	  vi	  

framme	  vid	  sambandet	  mellan:	  Prestation-‐>Belöning-‐>	  Ökad	  motivation,	  även	  detta	  
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samband	  har	  våra	  respondenter	  nämnt,	  samtliga	  upplever	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  den	  an-‐

ställde	  att	  känna	  och	  förstå	  sambandet	  mellan	  prestationen	  och	  belöningen	  för	  att	  moti-‐

vationen	  ska	  höjas	  .	  Slutligen	  kommer	  vi	  till	  påståendet:	  Erkännande/beröm	  -‐>	  Stärkt	  

självkänsla	  -‐>	  Ökad	  motivation,	  vilket	  också	  är	  styrkt	  av	  våra	  respondenter,	  inte	  minst	  

från	  vår	  respondent	  från	  Handelsbanken	  som	  verkligen	  betonar	  vikten	  av	  detta.	  

Nu	  ser	  vi	  om	  de	  negativa	  sambanden	  från	  figuren	  i	  vår	  teori	  stämmer	  med	  vad	  våra	  re-‐

spondenter	  ansåg,	  vi	  börjar	  med	  sambandet	  mellan:	  Gruppbaserad	  belöning	  -‐>	  Press	  -‐>	  

Minskad	  motivation,	  detta	  samband	  är	  inte	  något	  som	  våra	  respondenter	  har	  tagit	  upp	  

som	  något	  problem	  på	  deras	  kontor	  under	  intervjuerna,	  dock	  så	  betonar	  de	  vikten	  av	  att	  

ha	  regelbundna	  utvecklingssamtal	  med	  sina	  anställda	  för	  att	  kunna	  förhindra	  och	  reda	  

ut	  detta	  problem	  om	  det	  skulle	  dyka	  upp	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  andra	  negativa	  samban-‐

det	  vi	  tagit	  upp	  i	  teorin	  är:	  Mättnad	  -‐>	  Jämn	  hög	  ersättning	  -‐>	  minskad	  motivation,	  detta	  

samband	  var	  något	  som	  vår	  respondent	  på	  Handelsbanken	  tyckte	  stämde	  någorlunda	  in	  

hos	  vissa	  av	  de	  anställda	  hos	  Handelsbanken.	  Han	  såg	  ett	  samband	  med	  att	  ju	  högre	  be-‐

fattning	  och	  lön	  en	  anställd	  har,	  ju	  mindre	  motiverad	  blir	  denne	  av	  att	  få	  en	  årlig	  ersätt-‐

ning	  utöver	  lönen.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  man	  har	  en	  känsla	  av	  mättnad	  av	  den	  höga	  lön	  

man	  redan	  har,	  han	  ansåg	  därför	  att	  det	  är	  bättre	  för	  de	  högavlönade	  att	  få	  en	  ”klump-‐

summa”	  i	  framtiden.	  Respondenterna	  från	  Bank	  X	  tog	  inte	  direkt	  upp	  detta	  som	  ett	  pro-‐

blem.	  
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6.	  Slutsats	  

I	  vår	  slutsats	  redogör	  vi	  för	  vad	  vi	  har	  kommit	  fram	  till	  i	  vår	  uppsats	  utifrån	  vår	  problem-‐

formulering	  och	  utifrån	  vårt	  syfte.	  Slutligen	  ger	  vi	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  inom	  ämnet.	  

	  
I	  denna	  studie	  har	  vi	  undersökt	  hur	  man	  skapar	  motivation	  genom	  belöningssystem.	  Vi	  

har	  kommit	  fram	  till	  att	  belöningssystem	  är	  motivationshöjande	  om	  det	  är	  utformat	  på	  

rätt	  sätt.	  Den	  anställde	  måste	  kunna	  känna	  att	  man	  kan	  påverka	  sin	  belöning	  och	  belö-‐

ningen	  måste	  också	  vara	  kännbar	  för	  mottagaren	  men	  å	  andra	  sidan	  behöver	  belöningen	  

inte	  vara	  i	  monetära	  termer	  det	  kan	  även	  räcka	  med	  belöning	  i	  form	  av	  positiv	  feedback.	  

Vi	  har	  även	  sett	  skillnader	  i	  hur	  belöningssystem	  uppfattas	  av	  yngre	  och	  äldre	  personer.	  

Då	  det	  framkommit	  ur	  både	  teori	  och	  empiri	  att	  den	  yngre	  generationen	  är	  mer	  intres-‐

serad	  av	  kortsiktiga	  monetära	  belöningar	  medan	  den	  äldre	  generationen	  mer	  uppskat-‐

tar	  ”en	  klapp	  på	  axeln”.	  	  

	  

Vad	  det	  gäller	  Handelsbankens	  belöningssystem	  håller	  vi	  med	  om	  att	  det	  stärker	  ban-‐

kens	  företagskultur.	  Vi	  ser	  dock	  att	  det	  finns	  brister	  i	  utformningen	  av	  belöningssyste-‐

met	  eftersom	  tiden	  mellan	  prestation	  och	  belöning	  är	  så	  lång,	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  

svårt	  att	  känna	  att	  det	  jag	  gör	  idag	  inte	  lönar	  sig	  förrän	  vid	  60	  års	  ålder.	  Dessutom	  är	  det	  

svårt	  när	  det	  är	  hela	  koncernen	  som	  måste	  gå	  bra	  att	  känna	  att	  ”lilla	  jag”	  påverkar	  det	  

slutliga	  resultatet.	  Vi	  förstår	  dock	  hur	  de	  tänker	  eftersom	  de	  har	  en	  företagskultur	  som	  

bygger	  på	  stark	  ”vi	  känsla”.	  På	  grund	  av	  denna	  företagskultur	  tror	  vi	  att	  för	  Handelsban-‐

ken	  kanske	  det	  är	  bäst	  att	  låta	  systemet	  fungera	  på	  det	  sätt	  det	  gör	  men	  att	  man	  borde	  

låta	  de	  anställda	  välja	  om	  det	  vill	  ha	  sin	  utbetalning	  ”nu”	  eller	  vid	  60	  års	  ålder.	  Vi	  tror	  att	  

det	  är	  företagskulturen	  i	  sig	  som	  motiverar	  de	  anställda	  att	  göra	  sitt	  bästa	  varje	  dag	  ef-‐

tersom	  sammanhållningen	  inom	  banken	  är	  så	  stark.	  Belöningssystemet	  i	  sig	  tror	  vi	  inte	  

är	  den	  stora	  motivationskraften	  bland	  de	  anställda	  men	  det	  är	  en	  starkt	  bidragande	  fak-‐

tor	  till	  den	  låga	  personalomsättningen	  som	  råder	  inom	  Handelsbanken.	  	  

	  

Bank	  X	  belöningssystem	  till	  de	  kontorsanställda	  baseras	  även	  det	  på	  koncernens	  resul-‐

tat	  men	  de	  anställda	  på	  denna	  bank	  har	  möjlighet	  att	  välja	  i	  vilken	  form	  man	  vill	  ha	  sin	  

bonus	  utbetald,	  i	  pengar	  vid	  utdelningstillfället	  eller	  som	  pensionsavsättning.	  Detta	  är	  
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något	  vi	  tror	  är	  bra	  för	  att	  stärka	  bekräftelsebehovet	  då	  det	  är	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  en	  

belöning	  som	  delas	  ut	  på	  mer	  kort	  sikt.	  Det	  vi	  hittills	  tycker	  är	  den	  största	  skillnaden	  

mellan	  de	  banker	  vi	  jämfört	  är	  att	  Bank	  X	  även	  använder	  andra	  belöningsformer	  än	  de	  

resultatbaserade	  belöningssystemet.	  Detta	  ser	  vi	  som	  något	  positivt	  för	  Bank	  X	  då	  dessa	  

andra	  belöningsformer	  är	  mer	  individuellt	  riktade	  och	  därför	  mer	  motivationshöjande	  

för	  de	  anställda.	  Vi	  tycker	  att	  det	  är	  bra	  att	  man	  kompletterar	  det	  stora	  kollektiva	  belö-‐

ningssystemet	  med	  att	  man	  ser	  varje	  individs	  enskilda	  prestation.	  Då	  det	  är	  lättare	  att	  

känna	  sig	  uppskattad	  om	  man	  får	  en	  personlig	  belöning,	  vilket	  även	  är	  mer	  kortsiktigt	  

motivationshöjande.	  	  

	  

Vi	  ser	  inget	  tydligt	  negativt	  samband	  mellan	  dessa	  belöningssystem	  men	  vi	  kan	  förlika	  

oss	  med	  resonemanget	  i	  teorin	  om	  ”kvävning	  under	  press”.	  Detta	  fenomen	  är	  något	  som	  

skulle	  kunna	  uppstå	  i	  ett	  kollektivt	  belöningssystem	  då	  en	  enskild	  lite	  svagare	  medarbe-‐

tare	  kan	  känna	  sig	  pressad	  av	  andra	  högpresterande	  medarbetare	  att	  prestera	  på	  en	  

högre	  nivå.	  Denna	  press	  kan	  då	  leda	  till	  att	  personen	  i	  fråga	  känner	  sig	  nedtryckt	  och	  

omotiverad	  och	  därmed	  presterar	  sämre.	  Detta	  tror	  vi	  dock	  är	  vanligare	  på	  mindre	  ar-‐

betsplatser	  där	  man	  är	  färre	  som	  hjälper	  till	  att	  bidra	  till	  resultatet	  som	  belöningen	  bas-‐

eras	  på.	  På	  båda	  våra	  banker	  baseras	  belöning	  på	  hela	  koncernens	  resultat	  och	  därmed	  

tror	  vi	  inte	  att	  detta	  problem	  uppstår.	  	  

	  

En	  viktig	  slutsats	  som	  vi	  kan	  dra	  utifrån	  vår	  studie	  är	  att	  inom	  denna	  bransch	  är	  kund-‐

nöjdhet	  en	  viktig	  faktor.	  Vi	  anser	  därför	  att	  det	  vore	  bra	  om	  man	  utformade	  belönings-‐

systemet	  utifrån	  uppmätt	  kundnöjdhet.	  Vi	  tror	  att	  detta	  skulle	  öka	  motivationen	  och	  

göra	  det	  lättare	  för	  den	  anställda	  att	  se	  att	  sin	  egen/kontorets	  insats	  gör	  skillnad.	  Vi	  tror	  

även	  att	  ett	  system	  som	  är	  baserat	  på	  kundnöjdheten	  skulle	  vara	  till	  fördel	  för	  kunderna	  

och	  det	  skulle	  stärka	  och	  bibehålla	  kundkontakter.	  Eftersom	  kundenkäterna	  är	  anonyma	  

så	  får	  detta	  system	  baseras	  kontorsvis,	  annars	  finns	  risk	  att	  anonymiteten	  försvagas.	  Vi	  

anser	  ändå	  att	  det	  vore	  bra	  att	  basera	  belöningssystem	  på	  kundnöjdhet	  även	  om	  det	  inte	  

blir	  helt	  personligt	  så	  är	  det	  något	  som	  personalen	  verkligen	  kan	  känna	  att	  de	  kan	  på-‐

verka.	  Det	  kanske	  skulle	  vara	  ännu	  lättare	  att	  kunna	  koppla	  kundnöjdheten	  till	  den	  en-‐

skilde	  individen	  om	  enkäterna	  inte	  skulle	  göras	  anonymt	  men	  detta	  tror	  vi	  skulle	  med-‐

föra	  en	  risk	  att	  personer	  blir	  allför	  uthängda	  i	  företaget	  och	  att	  kunderna	  inte	  vågar	  
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svara	  ärligt,	  därför	  anser	  vi	  att	  basera	  systemet	  kontorsvis	  och	  anonymt	  vore	  det	  bästa	  

alternativet	  för	  bankerna.	  

	  

En	  annan	  slutsats	  vi	  kan	  dra	  utifrån	  vår	  undersökning	  är	  att	  tydlig	  delegering	  av	  arbets-‐

uppgifter	  och	  ansvarsområde	  kan	  vara	  väldigt	  motivationshöjande.	  Om	  en	  anställd	  får	  

förtroende	  av	  sin	  överordnade	  skapar	  det	  incitament	  att	  utföra	  ett	  extra	  bra	  arbete	  då	  

man	  känner	  sig	  stolt	  och	  vill	  bevisa	  att	  förtroendet	  var	  befogat.	  När	  man	  fått	  förtroendet	  

vill	  man	  inte	  svika	  den	  som	  delegerat	  det.	  Detta	  är	  något	  som	  våra	  respondenter	  också	  

nämner	  i	  våra	  intervjuer	  som	  motivationshöjande,	  samtliga	  respondenter	  tror	  mycket	  

på	  att	  visa	  sitt	  förtroende	  för	  personalen.	  	  

	  

Det	  finns	  alltså	  ett	  antal	  faktorer	  som	  inte	  är	  kopplade	  till	  belöningssystemet	  som	  är	  mo-‐

tivationshöjande	  för	  de	  anställda.	  Dessa	  faktorer	  kan	  vara	  mer	  motivationshöjande	  än	  

ett	  belöningssystem	  som	  baseras	  på	  årsresultat	  och	  utbetalas	  i	  monetära	  termer.	  Vi	  tror	  

dock	  att	  en	  kombination	  av	  belöningssystem	  och	  förtroendegivande	  arbetsuppgifter	  är	  

den	  bästa	  lösningen	  för	  att	  öka	  motivationen	  inom	  denna	  bransch.	  	  	  

Slutligen	  tycker	  vi	  att	  belöningssystem	  är	  nödvändigt	  att	  ha	  i	  denna	  verksamhet	  då	  det	  

från	  personalens	  sida	  förväntas	  finnas	  i	  någon	  form.	  Vi	  tror	  att	  det	  inte	  är	  själva	  belö-‐

ningssystemet	  som	  är	  motivationshöjande	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  men	  vi	  tror	  att	  om	  det	  

inte	  skulle	  finnas	  skulle	  det	  vara	  motivationssänkande.	  Dessutom	  är	  belöningssystem	  en	  

bra	  konkurrensfördel	  från	  arbetsgivarens	  sida	  för	  att	  locka	  till	  sig	  medarbetare	  och	  be-‐

hålla	  kompetent	  personal.	  	  
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Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Vi	  anser	  att	  det	  vore	  intressant	  att	  forska	  vidare	  inom	  detta	  ämne.	  Exempelvis	  kan	  en	  

undersökning	  av	  två	  banker	  som	  är	  vinklad	  endast	  från	  personalens	  sida	  göras	  istället	  

för	  från	  ledningens	  sida.	  Då	  det	  vore	  intressant	  att	  se	  om	  ledningen	  har	  rätt	  uppfattning	  

om	  vad	  personalen	  önskar	  för	  att	  öka	  motivationen.	  	  

Det	  vore	  även	  intressant	  att	  gå	  djupare	  in	  på	  området	  om	  hur	  olika	  generationer	  uppfat-‐

tar	  vikten	  av	  belöningssystem,	  kanske	  inte	  bara	  inom	  bankbranschen	  utan	  även	  i	  sam-‐

hället	  i	  stort.	  	  
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Bilaga	  1.	  Intervjuunderlag	  

• Vilken	  är	  din	  befattning	  på	  banken?	  
• Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här?	  
• Hur	  många	  anställda	  är	  ni	  på	  kontoret?	  
• Vilka	  olika	  befattningar	  har	  ni	  på	  personalen	  på	  kontoret?	  
• Vad	  använder	  ni	  er	  av	  för	  belöningssystem?	  
• Har	  ni	  samma	  system	  för	  alla	  anställda?	  
• Är	  det	  lång	  eller	  kortsiktigt,	  eller	  både	  och?	  	  
• Hur	  länge	  har	  det	  funnits?	  
• Har	  ni	  tidigare	  haft	  andra	  belöningssystem	  som	  inte	  fungerat	  bra?	  
• Använder	  ni	  andra	  belöningsformer	  än	  rent	  ekonomiska?	  
• Vilket	  är	  syftet	  med	  ert	  system?	  –	  Minskad	  personalomsättning,	  ökad	  motivation,	  

lojalitet?	  
• Uppskattas	  belöningssystemet	  olika	  i	  olika	  åldersgrupper	  och	  för	  olika	  befatt-‐

ningar?	  
• Upplever	  ni	  det	  som	  ett	  problem	  eller	  en	  fördel	  med	  ert	  system	  när	  det	  gäller	  re-‐

krytering	  av	  högre	  chefer?	  	  
• Är	  systemet	  lika	  för	  alla	  era	  kontor	  i	  landet	  eller	  bestäms	  det	  individuellt?	  
• Har	  personalen	  tillfrågats	  om	  hur	  de	  vill	  att	  systemet	  ska	  fungera?	  
• Bygger	  systemet	  på	  faktorer	  de	  anställda	  själv	  kan	  påverka?	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  ert	  belöningssystem?	  
• Gör	  ni	  utvärderingar	  för	  att	  se	  om	  belöningen	  ger	  effekt	  eller	  inte?	  
• Har	  ert	  system	  förändrats	  efter	  den	  senaste	  finanskrisen?	  
• Vad	  anser	  du	  är	  fördelar/nackdelar	  med	  ert	  system?	  
• Hur	  blir	  du	  motiverad	  i	  ditt	  arbete?	  
• Spelar	  belöningssystemet	  stor	  roll	  för	  dig	  i	  ditt	  dagliga	  arbete?	  


