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Sammanfattning
Nyckelord: Behov & Motivation, Belöning, Företagets mål och Nackdelar.
Bakgrund: Personalen är en av de viktigaste resurserna inom företagen idag vilket innebär att fokus
ligger på att behålla kompetent personal. Att förlora och nyanställa personal är förenat med en stor
kostnad för företag. Ett sätt att stimulera anställda att vilja stanna kvar inom företaget är att ha ett
väl fungerande belöningssystem.
Problemformulering: Ett belöningssystem som är olämpligt utformat kan ge negativa konsekvenser
som ex att den anställde inte uppfattar belöningen eller att den upplevs som orättvis. Vilka
belöningsaktiviteter har bäst effekt för att motivera anställda inom banker att vilja prestera sitt
yttersta för att företaget ska nå uppsatt resultat?
Syfte: Studien avser att undersöka vilka belöningsaktiviteter chefer och anställda uppfattar finns och
hur dessa motiverar enskilda individer samt vilka belöningar som påverka mest?
Metod: En förstudie har gjorts på Handelsbankens kontor i Helsingborg för att testa
intervjufrågorna som används i vår kvalitativa studie med chefer på Swedbanks kontor i
Helsingborg, Falköping och Skövde. Även en kvantitativ studie med enkäter utfördes hos de
anställda på dessa kontor.
Teori: Den teoretiska referensramen i studien bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur kring
belöningssystem och motivationsfaktorer.
Empiri: Empiriskt material har samlats in genom intervjuer av anställda på chefspositioner samt
genom enkätundersökning med de anställda inom berörda Swedbank kontor.
Analys: I analysdelen jämför vi chefers och anställdas svar mot varandra.
Slutsats: Studien visar att både chefer och anställda har en blandad uppfattning om det nuvarande
belöningssystemet och vilka belöningsaktiviteter som uppfattas som mest positiva, men vi fokuserar
på de belöningar som omfattar trivsel. Intressant är att chefer hade en klar uppfattning kring
bankens nuvarande ekonomiska belöningssystem ”Eken” medans anställda hade en annan
inställning och inte såg detta som en belöning. Det framkom också att anställda hade låg
sjukfrånvaro vilket kan tyda på att de trivs på sin arbetsplats och att banken är en bra arbetsplats.
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Summary

Keywords: Needs & Motivation, Reward, the Company's objectives and disadvantages.
Background: One of the most important resources in companies today is the personnel leading to a
focus to retain people. Recruiting new personnel are associated with high costs for the company. A
way to encourage employees to stay within the company is to have a well-functioning reward
system.
Problem: Improperly designed motivation systems can lead negative consequences for example
such as the employee does not know the system or perceive it as unfair. What activities are most
effective for motivating employees in banks for the company to achieve ranking results?
Objective: The study aims to evaluate motivation activities available and how managers and
employees perceive them, as well as which motivation activities that are perceived to have the
highest effect and the results of them.
Method: Pre study at Handelsbanken's office in Helsingborg to test the interview questions used in
our qualitative study with managers at Swedbank offices in Helsingborg, Falköping and Skövde. A
quantitative study using questionnaires was conducted among employees at these offices.
Theory: Theoretical frame of reference is based on scientific articles and literature on motivation
systems and motivational factors.
Empiricism: Empirical material was collected through interviews of employees in managerial
positions and through survey of the employees within the Swedbank offices.
Analysis: In the analysis section, we compare managers and employees responses to each other and
rooted in the selected theory.
Conclusion: The study shows that both managers and employees have a mixed opinion about the
current motivation system and which activities that are perceived as most beneficial. We see a focus
on motivation activities involving enjoyment. Interestingly, the managers had a clear idea about the
bank's current economic motivation system "Eken" while employees had a different attitude and did
not see this as a reward. It also was revealed that employees had low absenteeism, which may
indicate that they enjoy their work and that the bank is a good place to work at.
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1 Inledning

Vi inleder med att kort presentera problembakgrund och problemdiskussion kring vår studie som
därefter följs av syfte och avgränsning.

Under hela 1900-talet har svenskt näringsliv och arbetsliv präglats av stora förändringar. Sedan
slutet av 1940-talet fram till början av 1970-talet pågick en administrativ utveckling där de
anställdas kunskap blev alltmer viktig och det skedde stora förändringar inom företag såsom
sammanslagningar, nedläggning av avdelningar och företag. Under denna period genomsyrades
arbetslivet av en solidarisk lönepolitik och att anställda fick lön efter svårighetsgrad på
arbetsuppgifter, Paul & Alm (1991). Under 1980- och 1990-talet påverkades företag i Sverige av
snabb teknologisk utveckling, handelsrestriktioner, stark tillväxt av organiserad arbetskraft och ökad
konkurrens. Det ökade trycket innebar att företag var tvungna att omvärdera arbetssätt och
effektivisera för att bli framgångsrika, Hume (1995). Detta har lett till ett ökat fokus till kring hur
man idag kan motivera anställda med olika belöningsaktiviteter.

I dagens kunskapssamhälle har personalen blivit en av de viktigaste tillgångarna inom företag och
en resurs som påverkar företagets prestation och resultat. Det är avgörande att få ut största möjliga
värde av personalen, Hume (1995). Frey & Osterloh (2002) betonar att det är viktigt att anställda
identifierar sig med sitt arbete och företag. De menar att det är väsentligt att företagskulturen är
gemensam för att företaget ska uppnå framgång. Personalen är samtidigt en av de största
kostnaderna i form av lön och sociala avgifter enligt Olve & Samuelson (2008). Bartol & Srivastava
(2002) undersökte i en fallstudie hur de monetära belöningarna uppmuntrade kunskapsutbyte inom
företag för kunskapsdelning. Resultatet visar att belöningar baserade på kollektiva prestationer är
sannolikt effektiva för att skapa en känsla av samarbete, delaktighet och engagemang hos anställda.
En undersökning av Chiang & Birtch (2010) om sambandet mellan lön och prestation visar att när
medarbetarna uppfattar de prestationsbaserade lönerna som tillräckliga, är det mer sannolikt att de
har en högre arbetstillfredsställelse, och ett engagemang för att nå företagets mål. Flera
vetenskapliga artiklar styrker denna studie, men som Bartol & Srivastava (2002) och Chiang &
Birtch (2010) studier har de gjorts under begränsad tid. Artiklarna har få eller inga citeringar och
eller oberoende valideringar, vilket leder till att resultaten bedöms som mindre tillförlitliga. Gagné
& Deci (2005), Olve & Samuelson (2008) och Schmid & Adams (2008) understryker att det finns
behov av mer empiriska studier kring hur olika former av belöningar påverkar individer.
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Man belönar anställda för deras individuella prestationer, när de bidrar till att nå uppsatta mål och
visioner och leder till att företaget kan vara konkurrenskraftigt. Enligt Paarlberg & Perry (2007) är
chefer på högpresterande arbetsenheter mer inriktade på personliga mål; att prestera som individ
och bli utpekad som ”den bästa”. De drar också slutsatsen att det är mellanchefer som är
nyckelpersoner för att åstadkomma att de anställda genomför företagets strategier. En jämförelse
med chefer i lågpresterande arbetsenheter visar att dessa är mer inriktade på företagets
konkurrenskraftiga värde som exempelvis behålla kompetent personal och nå resultat. Lepak et al.
(2006) menar att genom att erbjuda anställda löner efter kompetens, erfarenhet och utbildningsnivå
kan man engagera de anställda för att vilja vidareutbilda sig och vidareutveckla sin kompetens för
att bidra till bättre framgång.

Enligt Rynes et al. (2004) så finns det inget incitament som är så effektivt som belöning i form av
pengar för att skapa motivation hos anställda. I många vetenskapliga artiklar analyseras och
beskrivs värdet av behov, motivation och belöningssystem; exempelvis i Gagné & Deci (2005),
Olve & Samuelson (2008) och Schmid & Adams (2008). I dessa framgår att chefer kan använda sig
av ekonomiska belöningar, förmåner, arbetstider och trivselaktiviteter för att motivera och styra
medarbetare. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en chef är att motivera sina medarbetare
eftersom det finns en mycket tydlig koppling mellan företagets överlevnad och motivationen hos de
anställda. Vi hoppas med vår studie kunna ge svar på vad detta beror på.

1.1

Problembakgrund

Enligt ovanstående del är det företags belöningspolicy som är ryggraden för förhållandet mellan
företaget och anställda, där den anställde bidrar med sin kunskap och tid och företaget bidrar med
trygg arbetsmiljö och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Steen (2013-12-09) skriver i sin artikel om Uta Sailors forskning, att belöningar är en
grundläggande drivkraft bakom motivation och beteende som existerar hos alla människor. Studien
är tänkvärd för ledare inom företag för att ge insikt i vad som motiverar anställda och hur
belöningar kan uppfattas. Är anställda medvetna om olika belöningar. Om ja, uppfattas de i så fall
som gynnsamma? Är de otydliga eller är de okunniga om dem? Gatu (2006) skriver att belöningar
ofta leder till ökad effektivitet och måluppfyllelse för företag, att de tycks vara allmänt kända av de
anställda. Samtidigt menar han att det kan vara svårt för ett företag att utveckla ett generellt
belöningssystem som riktar sig till alla anställda, då de kan uppfattas olika av olika människor. Vi
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tycker denna artikel inspirerar oss och vi vill veta mer om belöningssystem. Hur ser olika
belöningspaket ut i dag hos företag? Finns det en klar uppfattning av hur man använder sig av dem
eller är det bara något som man använder för att det finns? De personer vi har frågat har inte tänkt
så mycket på att det finns belöningar på deras arbetsplats utan har en generell uppfattning som; “ja,
det har vi nog”. När vi då frågar vad det är för belöningar får vi svaret “vet ej exakt” men de tror att
det handlar om bonus.

Tidningen Chef A (2013-09-05), beskriver ett nytänk inom belöningssystem där medarbetarna
själva får fördela bonusen mellan sina kollegor. Detta är ett innovativt förslag enligt vår mening och
som är intressant därför att man ger medarbetarna en del av makten . I artikeln höjs ett varnande
finger för att ett sådant system kan ge negativa effekter och kräver att företaget är moget. De menar
att det inte bara är efter prestationer som bonusen baseras på, utan också efter den anställdes
personlighet. Vi tycker det är ett dåligt sätt att belöna utifrån personlighet. Detta tror vi kan ge en
negativ effekt och att det finns risk för personliga relationer premieras och vi tror också att detta kan
leda till missnöje och onödig irritation mellan medarbetare.

Därför tycker vi att det är viktigt att fundera över forskning som kritiserar olika belöningssystem,
såsom Pearce et al. (2006). Deras resultat pekar på att belöningssystem skapar osämja och illvilja
mellan personal. De kan visa revirtänkande och bromsa företagets utveckling. I Chefs B (2013-1102) ges exempel på orsaker till varför medarbetare inte är motiverade; såsom håglöshet, oförmåga,
rädsla, missmod, övertändning, vardagslunk, resursbrist, nedskärning och utfasning vid pension.
Det är viktigt att ha belöningssystem som motverkar negativa effekter och att tydligt förstå
belöningssystemens inverkan. Artikeln påpekar att om en verksamhet inte är klar över vad
belöningssystemet premierar, vem och varför, så kan det ha motsatt effekt mot den önskade. Bretan
(2012) menar att om belöningarna inte motsvarar de anställdas önskemål blir de en kostnad som kan
leda till onödigt hög personalomsättning. Ett belöningssystem som är olämpligt utformat kan ge
negativa konsekvenser som att den anställde inte uppfattar belöningen eller om den upplevs som
orättvis, Jäghult (2005).

Som sammanfattning av denna del kan vi konstatera att det finns ett stort intresse från chefer att lära
sig hur man belönar och motiverar anställda. Vi vill betona problemen som uppstår om chefer
misslyckas med att belöna på rätt sätt vilket kan leda till onödiga kostnader för företaget.
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1.2

Problematisering

Utifrån problembakgrunden framgår det att företag har olika mål och för att nå dem krävs en tydlig
styrning. Bankerna strävar efter att nå ökad effektivitet, högre försäljning och lägre kostnader.
Införandet av belöningssystem är som tidigare nämnt ett sätt att motivera anställda att arbeta efter
företagets strategi, Smitt (2002). Schmid & Adams (2008) påtalar i sin artikel att det är brist på
empiriska studier inom ämnet belöningssystem och att det finns ett behov av fler studier om hur
belöningssystem används i praktiken. Det finns idag ett bekymmer med att chefer och anställda
uppfattar vilka belöningsaktiviteterna är. Däremot är intresset för belöningssystem högt och ett
allmänt intresse hos alla yrkesverksamma personer eftersom de flesta berörs. Belöningar kan vara
en julklapp, en middag eller en klapp på axeln, Gatu (2006). Men för de flesta utgör den fasta
grundlönen den största delen av ersättningen för arbetet. Därför kan grundlönen också ses som den
viktigaste komponenten i belöningssystemet. Utifrån vår egen erfarenhet av belöning inom
arbetslivet håller vi gemensamt med om att man uppskattar belöning i form av presentkort, resa och
blomma. Däremot måste vi erkänna att ingen av oss sett utbildning som en belöning utan mer som
självklarhet för att klara av sina arbetsuppgifter. Vi anser att det finns en risk till att uppleva
belöningar negativt, exempelvis när man anser sig värd en belöning men inte får den, då kan detta
leda till missnöje som leder till försämrad motivation och arbetsvilja. För att ta reda på om vår egen
erfarenhet kan bekräftas är det intressant att studera hur anställda upplever motivation i form av
belöning. Vi menar att belöningssystem i grunden ska öka motivationen men vi tror att för att ett
företag ska lyckas med detta måste de både utveckla och förändra belöningssystemet i takt med de
anställdas förväntningar. Om de inte lyckas med detta tror vi att det finns en risk för ökad
personalomsättning vilket resulterar i högre kostnader och förlorad kompetens. Schou (1991)
bekräftar vår syn på detta i sin avhandling om arbetsmotivation. Arbetsgivare generellt har ett
intresse av att få anställda att må bra och trivas på sin arbetsplats, Jacobsen (2002).

Vi undrar vilka belöningar som finns och vilka effekter de ger? Belöningar kan delas in i två delar,
de som påverkar den yttre respektive den inre motivationen. De som påverkar den yttre
motivationen är av materiell karaktär såsom ekonomisk ersättning, bonuslön, aktier och provision.
Den inre motivationen ökar den anställdes mjukare värden i form av trivsel, arbetsuppgifter och
aktiviteter, Gagné & Deci (2005). Den yttre motivationen ger inte en uthållig effekt utan ger endast
effekt direkt vid användandet. Det tar längre tid innan man ser effekt av den inre motivationen, men
resultatet har en påverkan under en längre period, Armstrong (1991).

Med hjälp av de teorier som vi tagit del av kan vi härleda att de största problemen kring
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belöningssystem är fel vald belöning och okunskap i hur den påverkar. Vårt intresse för att bättre
förstå behovet som driver en anställd att bli motiverad och att prestera på en arbetsplats ligger till
grund för vår studie. Att välja ett företag inom tjänstesektorn verkade intressant och efter noga
avvägning av bransch kom vi fram till att banker var ett bra exempel att använda i vår undersökning
då vi tror att det förekommer belöningssystem där. Banker erbjuder tjänster och deras anställda har
direkt kontakt med kunderna och de anställdas motivation är avgörande för en god eller dålig
kundrelation. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att då bankchefer belönar anställda för bra utfört
arbete uppstår ett driv hos den anställde att vilja prestera bättre. Detta ligger till grund för att
bankerna ska uppnå sina uppsatta mål. Vi håller med om att eftersom det är de anställda som möter
kunden och tar hand om och löser bankens problem är det av stor vikt att personalen är kompetent
och att stämningen är positiv. Genom att skapa attraktiva belöningspaket som matchar med
anställdas förväntningar kan bankerna locka till sig ny kompetent arbetskraft vilket borde vara av
vikt både för anställda och arbetsgivare. Vi tror att genom att ha de bästa medarbetarna är man mer
konkurrentkraftig inom sin bransch.

1.3

Syfte

Att undersöka vilka belöningsaktiviteter chefer och anställda uppfattar finns och hur dessa
motiverar enskilda individer samt vilka belöningar som påverka mest.
1.4

Avgränsning

Då vår tid till studien är begränsad har vi valt att avgränsa oss till att studera belöningssystem i
tjänsteföretag.
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2 Teori

Vi inleder kapitlet med att förklara de övergripande teorierna om motivation för att ge en bakgrund
som hjälp för att underlätta förståelsen bakom belöningssystem. Teorikapitlet innehåller även
beskrivning av tidigare forskning kring ämnet belöningssystem. Det baseras på vetenskapliga
artiklar och böcker om belöningssystem, motivation och arbetsklimat.

2.1

Vad är motivation?

Motivation är en persons inre drivkraft och utan denna motivation kan personen inte lyckas, Eccles
et al. (1998). Omotiverade medarbetare anses vara ”dåliga” medarbetare och då anses det inte spela
någon roll vilken förmåga den anställde har, för en omotiverad person kommer inte nå sin fulla
potential. Motivation är en viktig bit i vår studie och på en arbetsplats är det kanske främst den
anställdes arbetsmotivation som spelar roll men även motivation inom andra område kan påverka en
persons sinne som innebär olika konsekvenser på en arbetsplats.
Ryan & Deci (2000:54) menar att den klassiska definitionen ”To be motivated means to be moved
to do something” ofta har använts inom företag för att beskriva hur en person som får eller upplever
att den får ett värde, i form av en eller flera belöningar, blir motiverad till att prestera något utöver
det ordinära. Motivation kan förekomma även utan att belöningar ges men i dessa fall kan
belöningar användas för att bevara och stärka en redan existerande motivation enligt Gagné & Deci
(2005). Motivation är ett omdiskuterat fenomen som de flesta människor upplever i olika
sammanhang oavsett om det är inom privatlivet, arbetslivet, föreningar eller andra sammanhang.
Det kan vara svårt att definiera dessa då innebörden eller vad personer stimuleras av är olika från
person till person, Ryan & Deci (2000). Reiss (2012) menar att motivation handlar om vad
människor vill ha, åstadkomma eller uppnå i livet. Vad det är som får en person att kämpa för att
förverkliga detta och på vilken bekostnad det sker. Gannon (2007) varnar för att baksidan av
motivation kan vara överansträngning, utbrändhet, försakande av familj, vänner, kollegor samt
andra intresse eller prioriteringar. Ryan & Deci (2000) menar att den omotiverade personen inte
känner någon inspiration eller vilja till att agera medan en motiverad person är aktiverad och har
siktet inställt mot ett visst mål. Aung Latt (2008) nämner att de sex viktigaste bakomliggande
faktorerna till anställdas motivation för högre prestation är: Behov, Belöning, Rikedom, Fastställda
mål, Övertygelse och Värdighet. Han menar att först när företaget identifierar och förstår anställdas
behov kan de motivera dem till att nå företagets mål.
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2.2

Motivationsteorier

Maslow (1954), Hertzberg (1966) & McClelland (1961) är de tre grundläggande och allmänt
accepterade teorierna inom området och används vid flera studier såsom Whiteley (2002) och
Hofstede (1992). Det finns många fler teorier inom motivationsområdet och i vår studie har ett urval
gjorts baserat på relevans för undersökningen.

Maslows behovstrappa
Maslow (1943) har haft stor inverkan på motivationsteorier där han menar att människan behöver
känna motivation i sin vardag såväl i hemmet, samhället eller på arbetsplatsen. Han menar att
individer strävar efter att nå sin fulla potential för att människor blir gladare och mer positiva när de
uppnått det stadiet. I första hand måste människan förverkliga sina behov på en lägre nivå för att gå
vidare i trappan och på så sätt uppnå högre mål på vägen mot att åstadkomma självförverkligande.
Teorin bygger på principen att människor strävar efter att tillfredställa sina behov enligt en
hierarkisk kategorisk ordning och där behov delas in och klassas i fem kategorier (fig. 1). Den sista
av dessa kategorier kännetecknar behov, motivation och självförverkligande.

Figur 1. Till vänster Maslows behovstrappa och till höger Herzbergs motivationsfaktorer och
hygienfaktorer, whatishumanresource (2014-01-21)
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Hertzbergs motivations faktorer
Tvåfaktorsteorin utvecklad av Frederick Herzberg presenteras i Hertzberg (1966) och visar
samspelet mellan tillfredsställelse (hygienfaktorer) och motivation. Hygienfaktorer handlar om
individens trivsel på arbetsplatsen medan motivationsfaktor handlar om villkoren i arbetsuppgiften.
Tvåfaktorsteorin handlar om att det finns en avgörande skillnad mellan hygienfaktorer och
motivationsfaktorer (fig. 1). Effekterna från ekonomiska belöningar benämns i tvåfaktorteorin som
yttre motivation vilket innebär att den ökade motivationen som ekonomiska belöningar kan ge
upphov till är kortvariga och marginella. Hygienfaktorer handlar om företagets administration och
politik, chefernas roll och kompetens, förhållandet mellan anställda och företaget, lön som den
anställde får för utfört arbete och arbetsförhållanden i den fysiska arbetsmiljön (fig. 2). Dessa
faktorer kan dessa bidra med missnöje om de inte finns, men inte motivera en enskild individ.
Motivationsfaktorer handlar om erkännande, prestation, tillfredställelse i arbetet, ansvarstagande,
karriärer och anställdas intresse för sina arbetsuppgifter (fig. 2). Dessa faktorer kan leda till trivsel
när de finns, men inte till vantrivsel om de saknas. Dessa faktorer påverkar den enskilda anställde,
som känner sig motiverade i sitt arbete först när motivationsfaktorerna är tillfredsställda.

Figur 2. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer, Jacobsen & Thorsvik, (2002:268).
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McLelland. mätmetod av människors behov
McLelland (1961) menar att mänsklig motivation bygger på teorin att varje person har en av tre
huvudsakliga drivkrafter inom motivationsteorin: Prestationskrav, tillhörighet eller makt (fig. 3).
Han menar att människan inte föds med dessa drivkrafter utan vi utvecklar dem genom vår kultur
och livserfarenheter. Hans teori kan hjälpa chefer och ledare att identifiera de dominerande
krafterna hos sina anställda och kan ligga till grund för hur chefen kan sätta mål, ge feedback,
motivera och belöna sina anställda.

Figur 3. McLellands motivationsteorier, Mindtools (2013-10-07)
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Övriga motivationsteorier
Inom arbetslivet kan de mest grundläggande motivationsteorierna delas in i fyra olika grupper
beroende på vilket fokus de har; jämviktsteori, förstärkningsteori, förväntningsteori och
behovsteorier. Det som är gemensamt för alla motivationsteorier är att motivation är en medveten
handling att nå ett mål, Abrahamsson & Andersen (2000:141-142)

Jämviktsteorin talar om balansen av jämvikt för motivation och som innebär att en person jämför
sina egna och andras belöningar och insatser, Abrahamsson & Andersen (2000:141-142).

Förstärkningsteorin bygger på belöning eller bestraffning där ett beteende som belönas kommer
med all sannolikhet att upprepas, medan ett beteende som bestraffas ökar sannolikheten att det
upphör Abrahamsson & Andersen (2000:141-142).

Förväntningsteorin sammanför olika delar från de ovanstående teorierna men innefattar även
samspel mellan individ, miljö och situation, enligt Abrahamsson & Andersen (2000:141-142).
Behovsteorier finns det många olika utöver Maslow. Baard et al. (2004) menar att behov är en
persons medvetna vilja eller önskan, alternativt menar han att behov kan ses i termer för
överlevnad, tillväxt och integritet.

2.3

Begrepp inom Motivation

Begreppet arbetsmotivation används för att förklara varför personer känner arbetsglädje vilken går
att mäta genom att studera anställdas närvaro på sin arbetsplats och ser om den anställde arbetar
effektivt eller personen ofta är frånvarande från sitt arbete, Schou (1991). Amabile (1993) syn på
arbetsmotivation är att inre motivation uppstår av värdet som individen upplever av arbetsuppgiften
och yttre motivation uppstår genom önskan att erhålla något som är åtskilt från arbetet.

Kompetens avser en persons behov av att stimuleras av optimalt utmanande arbetsuppgifter.
Behovet av kompetens är också ett behov av känslan att kunna uppnå önskvärda utfall, mål och
resultat. Sheldon et al. (1996) menar att en arbetsgivare kan stimulera den anställdes
tillfredsställelse av behovet kompetens genom att uppmuntra, visa tillförlit till den anställdes
förmåga och förse den anställde med lämplig uppgift och stöd till att lösa den.

Autonom innebär att den anställde har inflytande över arbetsprocessen och möjlighet att styra och
planera sitt arbete enligt Robbins & Judge (2014-01-25). Sheldon et al. (1996) menar att autonomi
på arbetsplatsen kan främjas genom stöd från arbetsgivaren och konstruktiv feedback.
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Self-Determination Theory (SDT) Gagné & Deci (2005) skiljer mellan inre och yttre motivation.
Inre motivation uppstår när individen finner ett inneboende värde i arbetet eller arbetsuppgiften som
sådan och upplever det som intressant och roligt menar Sheldon et al. (1996).

Yttre motivation är extern påverkan då inre motivation saknas. Self-Determination Theory menar att
yttre motivation består av fyra olika typer av motivation; extern reglering, introjekterad reglering,
identifierad reglering och integrerad reglering.

Extern reglering innebär att en persons motivation regleras genom externa belöningar och
bestraffningar och som motiveras genom att uppnå något som är åtskilt från arbetet, exempelvis kan
personen kontrollera motivationen och arbeta ”för att chefen tittar på” påstår Gagné & Deci
(2005:334).

Introjekterad reglering innebär att en person kontrolleras, och denne utför arbete för att exempelvis
undvika skuldkänslor för underlåtande av arbete och för att personer i omgivningen ska tycka att
individen är duktig menar Sheldon et al. (1996).

Identifierad reglering innebär att personen upplever att arbetet till viss del reflekterar denne som
person vilket leder till att personen känner sig mer självständig i arbetet och upplever att arbetet är
viktigt för företaget säger Gagné & Deci (2005:334).
Integrerad reglering innebär att personen upplever sitt agerande som meningsfullt och graden av
självständighet kan jämföras med inre motivation enligt Gagné & Deci (2005:335).

2.4

Belöningssystem

Vår studie avser belöningssystem ur ledningens perspektiv där det är intressant att ta upp några
exempel på liknande studier som utförts. Combs et al. (2006) hävdar att den mänskliga resursen kan
vara ett företags största samt svåraste kostnad men även en av de viktigaste för att företag skall
uppnå god prestanda. De anser att det är en viktig fråga för forskare att kunna förstå hur den
mänskliga tillgången kan styras och användas maximalt samtidigt som kreativiteten och
produktiviteten ökar med kostnaderna under kontroll. Ahmad & Schroeder (2002) överensstämmer
med Combs et al. (2006) slutsats att den mänskliga resursen är företagets viktigaste tillgång. Ahmad
& Schroeder (2002) definierar det mänskliga resurs systemet som en samling av olika funktioner,
aktiviteter och processer som är samman kopplade och dessa är till för att utveckla, attrahera och att
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lyckas behålla de mänskliga resurserna inom företaget.

Syftet med belöningssystem är att företag ska kunna överleva på lång sikt och vara effektiva menar
Arvidsson (2005). Företagen har blivit alltmer beroende av sina anställdas motivation, kompetens,
ansvar och värderingar. Belöningssystem är ett verktyg för att kunna premiera de anställdas
beteende och prestationer på ett sätt som ligger i linje med företagets mål och genom att låta
cheferna använda sig av belöningssystem når man lättare dessa.

Alla företag har belöningssystem menar Paul & Alm (1991) och de kan se olika ut, de kan vara mer
eller mindre systematiska, individuella eller i grupp, monetära eller icke monetära.
Belöningssystemen kan se olika ut i olika företag och vara mer eller mindre genomtänkta. Ett
system som fungerar i ett företag kan var mindre lämplig att använda i en annan menar Bruzelius &
Skärvad, (2000). Enligt Heneman et al. (2001) behöver företag arbeta med unika belöningssystem
för att kunna använda dem till att driva företaget mot dess mål. De menar att belöningssystem måste
utformas och skapas med noga anpassning gentemot företagets affärsstrategi, struktur och kultur.
Exempel på detta är belöningssystemet av London & Higgot, (2011). Anställda vid företaget Delta
West Pty Ld, Perth i Australien som tillsammans under ett års tid gjort en kvantitativ studie kring
företagets anställda och deras belöningsprocess ur aspekten kvalitetsstyrning. Genom att låta sina
anställda vara anonyma i undersökningen ökar de sin kvalitet av själva undersökningen. Företagets
upplevda erfarenhet har varit att kombinationen av både belöning och erkännande inom en process
tagits väl emot av de anställda och deras genomförda metod har ett positivt resultat.

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) så är det väldigt viktigt att belöna bra prestationer och arbete. Det
primära med belöningssystem menar de är rättvis lön eller bonus. De påpekar däremot att andra
belöningar än pengar är lika viktiga. Då syftar de på vikten av att uppskatta sina anställda och få
dem att känna sig sedda. Att satsa på vidareutbildningar eller ökat ansvar till anställda är också en
form av belöning. Även Litzky et al. (2006) påpekar vikten av att belöningar samt bestraffningar
sker rättvist så att de aldrig uppfattas som orättvisa. De menar att känslan av orättvis behandling lätt
kan skapa avvikande anställda samt dålig stämning. Några olika ekonomiska belöningar som
Johnson & Skärström (2005) tar upp är vinstdelning, där företagets finansiella resultat mäts, vilket
innebär en utdelning av en procent av vinsten till de anställda.

Olika former av belöningssystem
Ax et al. (2002) beskriver monetära belöningar i form av prestationslön, resultatlön, bonus,
vinstdelning samt optioner och syftet med en monetär belöning är att det ska finnas en tydlig
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finansiell mening för mottagaren. Belöningar av icke-finansiell karaktär kan delas in i ledighet,
befordran, utvidgning av arbetsuppgifter och befogenheter. En annan är resultatdelning, vilken
syftar till förbättrat resultat och produktivitet. Aktier och optioner är också en form av ekonomisk
belöning. Anställda får erhålla eller får möjlighet att köpa aktier samt optioner vilket de nämner som
en gratifikation som innebär en engångsersättning för de extraordinära bidraget. Ax et al.
(2010:257) talar om att många chefer och anställda belönas baserat på deras prestationer i relation
till deras budgetar och styrs genom uppföljning av personliga åtagande, vilket gör att denne känner
sig mer direkt ansvarig för utfallet.

Litzky et al. (2006) påstår att det finns sex olika faktorer som kan leda till att anställda skapar
aggression eller avvikande beteende. Dessa är enligt dem ersättningar eller belöningssystem, social
påtryckning till anpassning, oklarhet kring arbetsprestanda, negativa attityder, orättvist behandlad
och inget förtroende. Därför är det viktigt att en chef arbetar mycket med företagskulturen för att
väna om relationerna. Wolvén (2010:68-69) talar om att identifiera sin personal, stimulera, motivera
och utveckla denne men vara lyhörd för signaler på om missnöje bland anställda eller hos kunder
ökar för att stävja dessa direkt.

Förmåner, arbetstider och trivselaktiviteter är exempel på andra belöningar. Wang & Noe (2010)
menar att kunskapsdelningen är dålig bland företag som har bristande belöningssystem därför dessa
företag inte delar med sig av sin kunskap till andra i samma utsträckning i kulturer där det inte finns
något belöningssystem. Enligt Hasanali (2014-01-23) så vill vi människor dela med oss av vår
kunskap. Han påstår att alla vill visa sin kunskap och menar att motsatsen tar bort allt som kan
påverkas negativt av det.

Bowen & Ostroff (2004) pratar om psykologiskt klimat vilket det beskrivs som erfarenhetsbaserat
och hur folk uppfattar händelser beroende på klimatet. Detta menar de skall kunna visa hur de
anställda bör utföra sina arbetsuppgifter för att nå företagets mål samt att de anställda ska kunna
förstå vilka beteenden som ledningen uppskattar och förväntar sig.

Johnson & Skärström (2005) påpekar vikten av att ju lägre inkomsten är desto viktigare blir istället
förmånerna för att företaget ska vara intressant. Några exempel på vanliga förmåner som de tar upp
är motion och friskvård, både på arbetstid och utanför, förstärkt sjukförsäkring och tjänstepension.
Pensionen tar de upp som en viktig punkt mellan företaget och de anställda.

Baker et al. (1988) hävdar att beröm från både medarbetare och chefer, löften om
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befordringsmöjligheter i framtiden eller självkänsla som kommer från erkännande om bra prestation
är också att anse som belöningar. De påstår att människan jagar pengar och genom att ge
belöningssystem i form av bonus i pengar kan prestandan och kvalitén på det som produceras
riskera att försämras. Detta menar de kan påverka motivationen hos de anställda. I ett företag skall
ett bra belöningssystem gälla samtliga medarbetare menar Samuelson, (2004) då alla anställda i ett
företag påverkar och bidrar med sina prestationer för att nå företagets mål. Belöningar baseras på
olika saker beroende på om de är individuella eller i grupp. Den individuella belöningen baseras på
enskild prestation där chefen spelar roll genom sitt sätt att motivera den anställde att vilja prestera
lite mer. Kollektiva belöningar baseras på vad de anställda tillsammans i en grupp presterar.

Kritik mot belöningssystemet
Enligt arbetsmiljöverket (2013) så är det viktigt att prestation och belöningssystem är rättvisa för
alla parter. Prestations- och belöningsbaserade system kan leda till negativa effekter. De menar att
bonuslön som baseras på antal ärenden, kunder eller liknande kan bidra till att personer pressar sig
för mycket för att tjäna pengar. Detta kan påverka både den anställde och arbetsgivaren och leda till
sjukskrivning samt dålig hälsa. Därför anser de att det är viktigt att cheferna har uppsikt på
medarbetarna som presterar högt så att det inte går över styr.

Johnson & Skärström (2005) nämner att vissa kan motarbeta grupparbeten då individuellt
belöningssystem förekommer och istället fokusera på kortsiktiga mål. De nämner också att
belöningssystem kan misstolkas genom att anställda istället tror eller uppfattar att det inte är
prestationerna som mäts utan att det istället är personligheten och inställsamheten till ledarna som
gynnar och leder till belöningar.

Ax et al. (2010) nämner problem som favorisering av vissa anställda vid individuell belöning.
Samtidigt är det viktigt att man kan urskilja de individuella prestationerna. I grupper uppstår det lätt
fripassagerare vilket de menar är anställda som egentligen inte bidrar till prestationen och då inte
gjort sig förtjänt av belöning. Fripassagerare kan både skapa dålig stämning samt missnöje bland
resterande i gruppen och även i värsta fall bidra till motsatt effekt med belöningssystemet.

2.5

Sammanfattning, State of the art

Artiklarna i det teoretiska kapitlet som har värde för vår studie är samlade i state of the art, se bilaga
1, tabell 1 och 2. Källorna som vi har valt till vårt arbete ger tillsammans en samlad bredd av olika
teorier inom vårt ämne och är peer-reviewed, vilket innebär att de är granskade innan publicering av
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forskare som är sakkunniga inom området, och därför håller en viss vetenskaplig kvalitet, Philipson
(2013-01-21). I sökandet efter artiklar använde vi oss främst av sökverktyget google scholar men
även andra sökverktyg och litteratur bidrog med kunskap kring vårt ämne. När vi reflekterar över
teorin som vi valt att ta med känner vi att vi skapat oss en god kunskap inom ämnet. Det finns en
risk att vi felbedömt en del av teorierna. Vi har oberoende granskat, utvärderat och bedömt de
teorier som framkommit i artiklarna och som vi valt att ha med i vår studie. Dessa presenteras
tillsammans med vår validering av dem i bilaga 1 (state of the art).

2.6

Teoretisk syntes och modell

Från den teori vi har studerat gör vi i denna del en kort summering och sammanfattning på ett urval
av all teori som vi läst in oss på och som bidragit till vår uppfattning av ämnet.

I artikeln från Bowen & Ostroff (2004) diskuteras teorin kring det psykologiska klimatet som
belyser hur människor uppfattar händelser och bidrar till att de anställda ska veta vad företagets mål
är och hur arbetsuppgifterna skall utföras. Bowen & Ostroff (2004) förklarar också hur
företagskulturen kan vara avgörande för andra syfte än stämning, motivation och jargong inom
arbetsplatsen, såsom att nå företagets mål. Detta är även viktigt inom tjänstesektorn som är
relationsbaserad.

Maslow (1954) och Hertzberg (1966) teorier kan anses som dominerande inom ämnet
motivationsteori och kan relateras även till belöningssystem inom tjänsteföretag. Deras teorier
kopplas till hur en anställd kan motiveras och utvecklas på sin arbetsplats. Belöningar är faktorer
som påverkar en person och hur denna väljer att prestera. Maslows behovspyramid visar hur de
anställda känner sig motiverade och vad som bidrar till att de känner så. De tre nedersta trappstegen
handlar om fysiska behov, trygghet och gemenskap som kan kopplas till hur motiverade anställda är
i sitt arbete. De översta stegen i trappan är relaterade till om anställda känner uppskattning och
självkänsla och kan kopplas till hur de anställda har möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen och
deras delaktighet i arbetet. Hertzbergers tvåfaktorsteori är en dominerande teori och handlar om vad
som krävs för att den anställde ska vara motiverad och trivas på sin arbetsplats såsom
arbetsförhållande, relationer mellan anställda samt hur detta kan leda till att skapa en ökad
motivation hos den enskilde anställde. McLelland (1961) teorier handlar om att människan inte föds
med prestationskrav, tillhörighet, makt eller liknande utan att dessa utvecklas genom vår kultur och
livserfarenhet. Reiss (2012) utgår med liknande resonemang om att motivation är människans vilja
att ha eller uppnå en prestation. McClellands teori om mänsklig motivation handlar om prestation,
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erkännande, arbetet i sig, ansvarstagande och hans teori riktar sig främst som ett verktyg till chefer
så de ska kunna förstå sina anställda. Genom att identifiera dominerande krafter hos sina anställda
kan detta ligga till grund för hur chefen kan sätta mål, ge feedback, motivera och belöna sina
anställda. Viktigt är att chefer känner sina anställda, tar sig tid att lyssna och lära känna
personligheterna för att kunna forma och anpassa ett belöningssystem som stämmer överens med
deras behov på bästa sätt. Ryan & Deci (2000) undersöker i sin studie hur anställda upplever
motivation, vad som stimulerar enskilda individer samt hur omotiverade personer leder till ovilja att
prestera.

Utifrån ledningens perspektiv är det viktigt att förstå hur bankcheferna agerar och tänker kring
belöningssystem. Combs et al. (2006) hävdar att mänskliga resurser är företagets största kostnad
men en viktig kostnad för att få så bra resultat som möjligt. Personalen är viktig av olika skäl, dels
är det väldigt kostsamt att lära upp ny personal kunskapsmässigt och personalen är företagets
ansikte utåt.

Paul & Alm (1991) menar att alla företag har belöningssystem men att dessa kan se väldigt olika ut
och vara utformade för en enskild individ eller grupper av individer och belöningarna kan vara
monetära eller icke-monetära beroende på hur företaget valt att arbeta, individuellt eller i grupp.
Med utgångspunkt från detta blir det intressant att se vilka belöningar som är specifika för
tjänsteföretag och hur dessa används idag för att kunna se olika likheter och skillnader som kan
framkomma jämfört med teorin. Johnson & Skärström (2005) nämner kritik mot
belöningssystemens utformning och menar att individuella belöningssystem kan motarbeta
grupparbete. Litzky et al. (2006) lyfter fram vikten av att ledarna ser till att det är ett rättvist
belöningssystem och att de kan skilja på inställsamhet och faktisk prestation för att minska risken
för att aggression och avvikande beteende. Om detta misslyckas skapas irritation och missnöje.
Heneman et al. (2001) och Pearce et al. (2006) förklarar i sina studier kritik kring belöningssystem.
Gagné & Deci (2005) är en av flera andra som värderar behov, motivation och belöningssystem. De
menar att motivation kan förekomma utan att det finns några belöningar inblandade vilket innebär
att man kan vara motiverad ändå. Däremot så kan belöningar användas till hjälp för att lyckas
bevara den redan befintliga motivationen och dessutom kunna stärka den ännu mer. Baker et al.
(1988) skriver om belöningar såsom beröm från andra medarbetare eller chefer,
befordringsmöjligheter eller uppmärksammad för en bra prestation och bonus i form av pengar tas
upp som en risk som kan leda till försämrad kvalité.

I vår undersökning vill vi med våra intervjuer provocera de teorier vi lärt om och se om vi kan
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påvisa någon annan lösning inom ämnet än de som redan framkommit i tidigare studier och teorier.

Schmid & Adams (2008) påtalar i sin artikel att det är brist på empiriska studier inom ämnet
belöningssystem, därav finns ett behov av fler studier om hur belöningssystem används i praktiken.
Vår nyfikenhet att vilja undersöka belöningssystem som motivationspåverkande faktor ligger till
grund för vår modell som visar sambandet mellan chefers styrmedel för att nå motivation hos sina
anställda (fig. 4).

Figur 4. Belöningssystem i chefens hand, egen.44

Från vår modell i fig. 4 kommer vi först att undersöka hur chefer ser på och uppfattar det nuvarande
belöningssystemet och hur de ser på att motivera anställda. Därefter kommer vi undersöka hur
anställda uppfattar att de blir motiverade och hur de ser på olika belöningsaktiviteter. Genom att se
likheter och skillnader inom motivation och belöningsaktiviteter kommer vi försöka tolka resultatet
genom mönsterpassning och få svar på nedanstående forskningsfrågor.

1.

Hur chefer ser belöningssystem som ett styrmedel till att motivera anställda?

2.

Hur påverkas anställdas motivation av belöningssystem?

3.

Hur kan chefer med hjälp av belöningssystem påverka anställdas motivation?
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3 Metod

Kapitlet beskriver de metodval vi gjort för att nå fram till slutresultatet. En redogörelse för
tillvägagångssättet metodurval, undersökningsmetod, genomförande av metod och metodkritik,
samt valen av lämpligast metod för studien.

3.1

Val av undersökningsdesign

Bakomliggande teori har gett oss insikt och ökat förståelsen inom ämnet utifrån ett abduktivt synsätt
vilket innebär att vi studerat utifrån kunskapen hur man ser på verkligheten utan att begränsa oss
från teorin som vi lärt enligt Bryman & Bell (2005).

Det finns fem undersökningsansatser enligt Denscombe (2000); enkätundersökning, experiment,
aktionsforskning, etnografi och fallstudie. I vår studie ansåg vi att den bäst lämpade
undersökningsdesignen var att genomföra fallstudier med 4 olika banker.

Vår första studie var en begränsad förstudie för att utvärdera om våra intervjufrågor gav de svar
som vi behövde för att förstå vilka belöningssystem som används idag. De andra tre fallstudierna
har både en kvalitativ och en kvantitativ del.

Förstudie
Förstudien var en intervju med en chef hos Handelsbanken i Helsingborg. Intervjun avsåg att ge en
allmän inblick i bankväsendet och belöningssystem. Utifrån vår teoretiska modell tog vi fram tre
öppna semistrukturerade frågor som vi bedömt måste ställas för att kunna svara på våra
forskningsfrågor. Dessa ställdes muntligen och respondentens svar utvärderades för att se om våra
intervjufrågor gav de svar som vi behövde för att förstå vilka belöningssystem som används idag.
Respondentens svar analyserades och kompletterades så de skulle ge mer utförligt svar. Förstudien
gav oss därför ett bättre underlag och ligger till grund för frågorna i vår kvalitativa studie,
intervjuundersökning med chefer vilket i sin tur ledde fram till en kvantitativ enkätundersökning
med anställda inom tre andra banker.
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Kvalitativ studie: Tre fallstudier, intervjuundersökning med chefer
I denna del av vår undersökning ville vi få bred uppfattning av hur belöningssystem fungerar inom
bankvärlden utifrån ett chefsperspektiv.

Vi ansåg att intervjuer var lämpligaste undersökningsansatsen till vår kvalitativ studie som enligt
Bryman & Bell (2005) oftast mer inriktad på ord istället för siffror, vilket vi ansåg lämpligt för att
kunna koppla ihop dessa med vår kvantitativa metod. I denna del av vår undersökning ville vi få
bred uppfattning av hur det fungerar inom bankvärlden utifrån ett chefsperspektiv. Det finns tre
olika sätt att strukturera en intervju enligt Bryman & Bell (2005); strukturerad, semistrukturerad och
ostrukturerad intervju. Vi valde semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman & Bell (2005)
använder sig av en frågemall där man kan ändra följden av frågorna för att intervjun skall flyta på
bättre och man kan också ställa ytterligare frågor för att öka förståelsen av svaren. Det kan även
vara en ostrukturerad intervju, vilket menas med att intervjuaren enbart har teman eller ett batteri av
allmänna frågeställningar och där man inte utgår från någon speciell ordningsföljd, Bryman & Bell
(2005). Vi valde att genomför semistrukturerade intervjuer med två chefer vid tre Swedbankkontor,
Falköping, Helsingborg och Skövde.

Kvantitativ studie: Tre fallstudier, enkätundersökning med anställda
I denna del av vår undersökning ville vi få bred uppfattning av hur belöningssystem inom
bankvärlden uppfattas och upplevs utifrån en anställds perspektiv.

Vi ansåg att enkäter var den lämpligaste undersökningsansatsen till den kvantitativa studien, då vi
ville få en så bred uppfattning som möjligt om hur anställda uppfattade bankernas belöningssystem
och för att nå fler respondenter, Bryman & Bell (2005). Vi valde att göra en enkätundersökning med
samtliga anställda vid tre Swedbankkontor, Falköping, Helsingborg och Skövde, vilket innebar ett
totalt urval på 40 anställda. 21 av dem svarade på enkäten. Alla som deltog i undersökningen skulle
svara på samma frågor, vilket gav en bra grund till att bearbeta och analysera svaren för att se
likheter och skillnader. Vi valde att ha öppna frågor, eftersom detta medför en något djupare
interaktion med respondenten och ansåg att vår kvantitativa metod, med hjälp av de öppna frågorna
fick ett visst kvalitativt inslag. Enkäterna skickades på förhand till cheferna. De hade godkänt vår
undersökning och fick möjlighet att själva dela ut den till de anställda vid ett lämpligt tillfälle.
Respondenterna har fått fylla i sina svar på en färdig skala mellan 1-5 plus svaret “vet ej”, som fick
värdet 0.
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3.2

Population och Urval

Val av en tjänstebaserad verksamhet och bank som bransch gjordes då vi fann det spännande och
uppskattade att det borde finnas goda möjligheter till att påvisa funktion och resultat av olika
belöningssystem och ge konkreta råd till hur man kan utveckla dem.

Idag finns det totalt 114 banker som kan delas upp i olika kategorier; universalbanker, sparbanker,
utländska banker och nischbanker. Universalbank är en bank som erbjuder ett brett spektrum av
banktjänster och de största och mest välkända bankerna är SEB, Handelsbanken, Nordea och
Swedbank. Svenska sparbanker är oftast aktiva på en regional eller lokal marknad. Utländska
banker är exempel Danske Bank, Deutsche Bank och GE Money Bank. Nischbanker ägnar sig åt
specialiserade tjänster, en speciell del av bankmarknaden eller en speciell typ av service; exempel är
Ikanobanken och Avanza. Med utgångspunkt enligt Bryman & Bell (2005) urvalsram är
populationen för vårt arbete bankkontor på orter som låg nära oss som. Vi tog med kontrollfrågorna
ålder, kön och anställningsform ifall det skulle framkomma mönster där dessa spelar roll. De banker
som vi studerade är normalstora inom kategorin ”sparbanker i Sverige” vilket innebär en jämn
fördelning mellan kvinnor och män, ålder och där genomsnittet är 10-20 anställda per kontor över
hela Sverige. Vi intervjuade kontorschefen på Handelsbanken i Helsingborg i vår förstudie.
Swedbankskontoren i Falköping (10 anställda), Helsingborg (10 anställda) och Skövde (20
anställda) är till viss del jämförbara när det gäller antal anställda då kontoret i Skövde har dubbelt så
många anställda som de andra kontoren. I arbetet räknas varje personals åsikt lika oavsett vilket kön
eller ålder. Urval till förstudien och till den kvalitativa studien gjordes genom ett
bekvämlighetsurval, dvs. man väljer respondenter som man anser är typiska för den population som
man vill uttala sig om. Sannolikheten för varje individ att bli utvald är i regel helt okänd, Bryman &
Bell (2005). Vi valde att intervjua två chefer vid vardera av dessa kontor. Cheferna var de som var
lediga och hade möjlighet att ta emot när vi ringde eller besökte banken för att boka in ett möte.
Urvalet till den kvantitativa studien var en totalundersökning med samtliga anställda på respektive
kontor och de som inte svarade ett bortfall. Vi har inga egna personliga kontakter eller relationer till
de som blivit utvalda.

3.3

Operationalisering

I denna del sammanvävs vald teori bakom intervjufrågor/enkätfrågor mot svaren i empirin.
Frågorna som ställs i undersökningar (intervju/enkät) måste innehålla de begrepp som ska
undersökas.
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Förstudien
Förstudien var en intervju baserad på tre frågor vars svar låg till grund för hur vi har vidare
utvecklat frågorna till vår kvalitativa undersökning (tabell 3).
Förtydligande, tolkning av (tabell 3): Intervjufrågor i förstudien står i under “Intervjufrågor” och
intervjufrågor som utvecklas och använts i de tre fallstudier står under “Faktorer”, egen.

Intervjufrågor

Teori

Tabell 4

Faktorer (intervjufrågor i
kvalitativ)

Fråga 1 visar chefens egna synsätt på att motivera sina anställda.
1. Hur ser ni på att

·

Jämviktteori

Abrahamsson &

Hur ser ni på att motivera era

motivera era anställda?

·

Förstärkningsteori

Andersen (2000)

anställda?

·

Förväntningsteori

Behovsteori

Baard et al. (2004)

·

Arbetsmotivation

Ambile (1993)

·

- Inre

·

- yttre motivationer

·

Arbetsmotivation

Schou (1991)

Fråga 2 undersöker vilka belöningsaktiviteter chefen använder sig av och visar hur man mäter individuell
prestation och motiverar personal för att nå uppsatta mål inom bankkontoren.
2. Hur är ert

Vinstdelning

belöningssystem
uppbyggt?

Psykologiskt klimat

-

Johnson &

Vilka belöningssystem

Skärström (2005)

tillämpar ert företag?

Bowen & Ostroff

Vilken roll har era

(2004)

belöningssystem i företaget för
att nå uppsatt mål?

Hur företaget mäter resultat

Belöningar som verktyg

Johnson &

Hur mäts prestationer som

Skärström (2005)

finns i ert belöningssystem?

Arvidsson (2005)

Önskar du att ni haft tillgång till
andra belöningspaket?

I en organisation ska ett bra
belöningssystem gälla alla

Samuelson (2004) Hur skulle de belöningspaketen
kunna påverka så att företaget
på ett bättre vis kan nå
företagets mål?

Tabell 3. Samband mellan teori och frågeställning – förstudie till kvalitativ studie, egen
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Fråga 3 svarar på hur chefen uppfattar att en belöning blir negativ istället för positiv.
3. Vilka nackdelar har

Vad som skapar aggression och Litzky et al. (2006) Vilka nackdelar har

belöningssystemen hos

avvikande beteende hos

er?

personal
Baksidan av motivation

belöningssystemen hos er?

Gannon (2007)

Tabell 3 forts. Samband mellan teori och frågeställning – förstudie till kvalitativ studie, egen.

Kvalitativ studie: Tre fallstudier, intervjuundersökning med chefer
Den kvalitativa studien bestod av sju frågor och svaren hjälpte oss att tolka vår första
forskningsfråga, som handlar om hur chefer ser på det nuvarande belöningssystemet (tabell 4).
Förtydligande, tolkning av (tabell 4): Intervjufrågor i förstudien står i under “Intervjufrågor” och
kopplas samman med svaren i empirin står under “Faktorer”.

Forskningsfråga 1: Hur chefer ser på belöningssystem som ett styrmedel till att motivera anställda?

Intervjufrågor

Teori

Referens

Fråga 1 talar om hur chefens ser på att motivera sina anställda.

Faktorer (i tabell 7)
Nyckelord: Behov,
motivation

1. Hur ser ni på att motivera era ·

Jämviktteori

Abrahamsson &

Behov

anställda?

·

Förstärkningsteori

Andersen (2000)

Motivation

·

Förväntningsteori

·

Behovsteori

Baard et al. (2004)

·

Arbetsmotivation

Ambile (1993)

·

Inre & yttre motivationer

·

Arbetsmotivation

Schou (1991)

Fråga 2-6 ligger till grund för att ge svar på vilka belöningsaktiviteter chefen använder

Nyckelord: Belöning,

sig av, visa hur de mäter individuell prestation och motiverar personal för att nå

företagets mål

uppsatta mål. Den visar också chefens inställning till de belöningsaktiviteter de
använder sig av i nuläget.
2. Vilka belöningssystem
tillämpar ert företag?

Vinstdelning

Johnson & Skärström Vilka belöningssystem
(2005)

tillämpas?

Tabell 4. Samband mellan teori och frågeställning – kvalitativ studie, egen.
27

3. Vilken roll har era

Psykologiskt klimat

belöningssystem i företaget för

Bowen & Ostroff

Vad bankerna vill

(2004)

uppnå med

att nå uppsatt mål?
4. Hur mäts prestationer som

belöningssystem
Hur företaget mäter resultat

finns i ert belöningssystem?

Johnson & Skärström Hur man mäter
(2005)

prestationer i
belöningssystem?

5. Önskar du att ni haft tillgång Belöningar som verktyg

Arvidsson (2005)

till andra belöningspaket?

Önskan om andra
belöningssystem, om
ja vilka?

6. Hur skulle de

I en organisation ska ett bra

belöningspaketen kunna

belöningssystem gälla alla

Samuelson (2008)

Hur belöningssystemet påverkar att

påverka så att företaget på ett

företaget når sina

bättre vis kan nå företagets

uppsatta mål

mål?
Fråga 7 ger oss svaret på hur chefen uppfattar att en belöning blir negativ istället för

Nyckelord: Nackdelar

positiv.
7. Vilka nackdelar har

Vad som skapar aggression och Litzky et al. (2006)

belöningssystemen hos er?

avvikande beteende hos

Nackdelar

personal
Baksidan av motivation

Gannon (2007)

Tabell 4 forts. Samband mellan teori och frågeställning – kvalitativ studie, egen.

Kvantitativ studie: Tre fallstudier, enkätundersökning med anställda
Kvantitativ studie baserades på nio frågor (totalt 35 olika svarsalternativ för att få mer djup i svaren)
och svaren hjälpte oss att tolka vår andra forskningsfråga, (tabell 5).
Förtydligande, tolkning av (tabell 5): Enkätfrågor i förstudien står i under “Enkätfrågor” och
kopplas samman med svaren i empirin står under “Faktorer”.

Forskningsfråga 2:
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Hur påverkas anställdas motivation av belöningssystem?

Enkätfrågor

Teori

Referens

Faktorer (i tabell 9)

Fråga 1-3 handlar om hur anställda uppfattar om det finns ett befintligt

Nyckelord: Belöningar,

belöningssystem och åt vem det är riktat mot.

företagets mål

Upplever att du har någon form av Psykologiskt klimat

Bowen & Ostroff

1a. Upplever du någon

belöningspaket?

(2004)

form av

Belöningstyp baserat på

Johnson & Skärström belöningspaket?

inkomstnivån
Vad för typ av ekonomisk belöning Monetära belöningar
i sådana fall?

På vilket sätt är de ekonomiska

·

Prestationslön

·

Resultatlön

·

Bonus

·

Vinstdelning

·

Opositioner

·

Monetära belöningar

Ax et al. (2002)

1b. Vilka? (öppen
fråga)

Baker et al. (1988)

3. På vilket sätt är de

belöningssystemen riktade mot

ekonomiska

dig?

belöningssystemen
riktade mot dig?

Fråga 4-6 handlar om belöningar som är andra än ekonomiska och hur dessa påverkar Nyckelord: Belöningar,
de anställdas motivation

behov, motivation

Bidrar belöningssystemen till att

Behov, motivation &

öka motivationen i ert arbete?

självförverkligande

Maslow (1943)

4. Bidrar
belöningssystemen till
att öka motivationen i
ert arbete?

När känner du dig motiverad?

Tvåfaktorsteorin

Hertzberg (1966)

5. Hur mycket påverkar

·

Hygienfaktorer

dessa faktorer din

·

Motivationsfaktorer

motivation

·

Prestationskrav

·

Tillhörighet, Makt

·

Kompetens

·

Autonom

·

Inre motivation

·

Introjekterad reglering

McCLelland (1961)

Sheldon et al. (1996)

Tabell 5 forts. Samband mellan teori och frågeställning – kvantitativ studie, egen.
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Påverkar din motivation din

SDT

Gagné & Deci (2005) 6. Påverkar din

arbetsinsats?

* inre motivation

motivation din

* yttre motivation

arbetsinsats?

·

Extern reglering

·

Identifierad reglering

·

Integrerad reglering

Fråga 7 sjukfrånvaro visar en indikation på om de anställda trivs på sin arbetsplats

Nyckelord: Motivation

Är du ofta sjuk?

7. Är du ofta sjuk?

Arbetsmotivation

Ambile (1993)

Frågor 8-10 ger svar på vad anställda tror banken vill uppnå med belöning och vad de

Nyckelord: Företagets

anser vara en nackdel med befintliga aktiviteterna

mål, Nackdelar

Vad tror du banken vill uppnå med Företagets mål

Samuelson (2008)

belöningssystemen?

8. Vad tror du banken
vill uppnå med
belöningssystemen?

Anser du att belöningssystem

Mänskliga resurssystemet

fyller en viktig funktion hos

Ahmad & Schroeder

9. Anser du att

(2003)

belöningssystem fyller

banken?

en viktig funktion hos
banken?

Ser du några nackdelar med

·

Vad som skapar

Litzky et al. (2006)

10. Ser du några

bankens belöningssystem?

aggression och avvikande

nackdelar med bankens

beteende hos personal

belöningssystem?

Tabell 5 forts. Samband mellan teori och frågeställning – kvantitativ studie, egen.

Resultat som presenteras i empirin från vår kvalitativ och kvantitativ studie låg till grund för att ge
svar på den tredje forskningsfrågan som lyder.

Forskningsfråga 3: Hur chefer med hjälp av belöningssystem kan påverka anställdas motivation?

3.4

Analysmetod

Utifrån observationer hos banker ville vi skapa oss en uppfattning kring de belöningssystem som
används i praktiken och jämföra mot teori.
Utvärderingen av resultatet är enligt Carlsson (2009) en kvantitativ analys där de mätbara resultaten
inte självständigt förmår kommunicera resultatet, utan det krävs en kvalitativ analys för att värdera
och uttrycka resultaten. Både den kvalitativa och kvantitativa studien tolkas utifrån ett kvalitativt
perspektiv där vi använt oss av analysmetoden enligt Philipson (2013). Metoden är lämplig att
använda för studier som bygger på intervjuer och enkätundersökningar. Genom att sammanställa
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alla respondenternas svar kan man identifiera nyckelord. Genom att sortera om svaren i ett flertal
olika steg, får man slutligen fram en matris där mönster både skillnader som likheter tydliggörs.

Förstudie/kvalitativ analys
I fallstudierna, där chefers uppfattning om bankernas belöningssystem skulle identifieras, användes
en kvalitativ analys då den inte baseras på mätbara och kvantifierbara indata utan upplevelsenivån,
Carlsson (2009).

I vår förstudie sammanställde vi vår respondents svar och utifrån detta fördjupade vi vår
frågeställning till vår kvalitativa undersökning. Resultatet har vi redovisat i empiridelen för att ge en
tydlig koppling mellan förstudie och kvalitativ del.
I vår kvalitativa studie som baseras på att vi tolkar fenomen utifrån chefernas svar på respektive
fråga om vilka belöningssystem som cheferna ansåg tillämpades. Respondenterna gav för svar
under respektive fråga och utifrån de svaren tog vi fram nyckelord för att få en mer rättvis
uppfattning kring vilka belöningssystem som cheferna själva ansåg tillämpats

Kvantitativ analys
Den semistrukturerade enkätundersökningen gjordes med slutna frågor och rangordnades i en
ordinalskala, Carlsson (2009). Svaren omvandlades till siffror och fördes in i ett Excel dokument för
att ge genomsnittsvärde som jämförs mot genomsnittsvärdet tre. Varje respondents svar per fråga
påvisade upplevelsenivåns styrka i form av lågt respektive högt värde. Utifrån detta tolkade vi
fenomen och kopplade svaren med nyckelord för att skapa en mer rättvis bild av hur anställda
upplevde och uppfattade belöningssystem. Resultatet tolkades och visualiserades med ”Patternfinding” metoden enligt Philipson (2013).

När man genomför en kvantitativ studie är det viktigt att studiens tillförlitlighet säkerställs. Därför
behandlas bortfall, validitet och reliabilitet i detta stycke Bryman & Bell (2013).

Bortfall
Problemet med bortfall är att de personer som inte svarar kan skilja sig från övriga personernas
åsikter i urvalet. Det går sällan att avgöra om det finns betydande skillnader vid ett bortfall, även
om man har vetskap kring hur många respondenter det är som inte svarar Bryman & Bell,
(2013:191).

Bortfall delas in i två grupper. Internt bortfall är när en respondent inte har besvarat alla frågorna i
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enkäten. Externt bortfall innebär att respondenten valt att inte alls svara på enkäten, vilket är ett
bortfall i det totala urvalet och leder till att observations material lägre svarsfrekvens än vad som var
tänkt. Undersökningen innehöll ett fåtal interna bortfall och de redovisas i vår empiridel. Externt
bortfall på 19 anställda dvs. 47,5%. Vår svarsfrekvens anses normal i jämfört med de flesta
undersökningar som har en frekvens mellan 50-75%.

Reliabilitet
Reliabilitet är enligt Bryman & Bell (2005) mätningarnas pålitlighet samt frågornas följdriktighet.
De beskriver reliabilitet enligt tre faktorer som bör tas hänsyn till om ett mått är reliabelt. Dessa är
stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet.
Vi utformade enkätfrågorna enkla för att undvika missförstånd. Detta innebär att undersökningen
utfördes på ett mer tillförlitligt sätt. Vi kan dock inte avgöra hur de anställda tolkat de öppna
frågorna eller om de var påverkade av varandra eller av sin chef vid svarstillfället.

Validitet
Validitet innebär om de valda indikatorerna mäter det begrepp som är meningen enligt Bryman &
Bell (2005). Validiteten görs för att bedöma om slutsatserna som tagits fram hänger ihop. Vi började
i vår förstudie med tre öppna frågor och kopplade på fler frågor efterhand i både den kvalitativa och
kvantitativa studien för att för att få ett tydligare svar. Detta innebär att vi har svårt att få fram en
tydlig generaliserbarhet dvs. en extern validitet enligt Bryman & Bell (2005) då urvalet inte
representerar alla banker utan endast ett fåtal bankkontor. I intervjuundersökningen kan man inte
mäta siffror utan svaren som framkom i undersökningen baseras och tolkas utifrån respondenternas
svar, vilket ger undersökningen en lägre validitet.
Frågorna i enkätundersökningen utformades på ett sådant sätt att det önskade resultatet kunde mätas
i siffror och uppnåddes vilket innebär en hög validitet. Om frågorna hade varit felformulerade och
inte mätt de begrepp som var avsikten, skulle studien ha haft lägre validitet.

Validitet och reliabilitet är en sammanvägd bedömning av samtliga val under metoddelen:
undersökningsdesign, urval, operationalisering och val av analysmetod. All insamlad data i denna
studie har gjorts enlig Bryman & Bell (2005) kriterier i den mån det har kunnat.
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4 Empiri
I detta kapitel skildras den empiriska undersökningen. Studien bygger på både personliga intervjuer
och mailenkäter. För varje företag redovisas chefernas intervjuer kring belöningssystem och de
anställdas svar på enkätundersökningen. Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av
respektive företagsanställdas åsikter.

4.1

Förstudie: Svenska Handelbanken, Helsingborg

Förstudien utfördes hos en chef (Chef A) på Handelsbanken då det var denna bank som hade
möjlighet att ta emot oss. Enligt Handelsbanken (2013), grundades Stockholms Handelsbank år
1871 och kallas ofta för Handelsbanken och är en av de största bankerna i Norden. Stockholms
Handelsbank är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som
privatpersoner. I Sverige har de 462 kontor varav ett är i Helsingborg.

Intervjun syftade till att få svar på hur en bankchefs syn är på att motivera sina anställda och vi ville
också se vilka belöningssystem som fanns och tillämpades inom företaget. Chef A är bankdirektör
på Handelsbanken i Viken och Helsingborg och har lång erfarenhet inom bankbranschen. Via
telefon pratade vi om belöningssystem inom Handelsbanken och hon svarade på tre generella
huvudfrågor: hur ser ni på att motivera anställda, hur är ert belöningssystem uppbyggt och finns
det några nackdelar med ert belöningssystem.

Resultat av förstudie - test av intervjufrågor till chefer via telefon
Motivation - Chef A menade att de hade ett öppet klimat med transparent bonussystem som heter
”Oktogonen” vilket innebar att alla anställda fick ta del och utnyttja det. Chef A var ovetande om de
vardagliga belöningarna som exempelvis bonussystem och trivselaktiviteter.
Belöningssystem – ”Oktogonen” var ett vinstandelssystem som är till för all personal. Med detta
ekonomiska belöningssystem vill man skapa ett delägarintresse. Banken vill att deras anställda skall
känna sig motiverade och mer delaktiga och få en starkare lojalitetskänsla som delägare.

Nackdelar med belöningssystem - Chef A kunde inte nämna några nackdelar kring deras
belöningssystem utan hänvisade till Chef B, personalansvarig på huvudkontoret i Malmö (kontakt
tagen men respondent valde att tacka nej).
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Förstudien låg till grund för den intervjuguide som studien använde sig av vid ”face-to-face”
intervjuerna hos de tre Swedbankerna. För definiering av frågor i intervjuguide se bilaga 2.

4.2

Kvalitativ studie: Swedbank, Falköping, Helsingborg och Skövde

Kvalitativa studier utfördes hos Swedbank i Helsingborg, Skövde och Falköping.
I studien deltog tre banker med två chefer från varje kontor (Tabell 6):
Bank 1, Swedbank i Falköping representerades av:
Chef G, anställd som biträdande kontorschef
Chef H, anställd som bankchef
Bank 2, Swedbank i Helsingborg representerades av:
Chef C, anställd som regionchef över tre kontor i Helsingborg, Råå, Centrum och Berga.
Chef D, anställd som kontorschef på Råå/Helsingborg
Bank 3, Swedbank i Skövde representerades av:
Chef E, anställd som biträdande kontorschef
Chef F, anställd som chef över privat marknaden

Tabell 6. Falköping, Helsingborg och Skövde, egen.

Enligt Swedbank (2013) har företaget Swedbank AB en lång historia. Den första Sparbanken
bildades år 1820. År 1992 bildades Sparbanken Sverige som slogs samman med
Föreningssparbanken år 1997. Först år 2006 ändrades namnet till Swedbank.
Swedbanks verksamhet bedrivs främst i Norden och Baltikum men finns även i Helsingfors,
Kalingrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och
Tokyo.

Utifrån svaren i intervjuerna granskade vi vad de olika respondenterna gav för svar under respektive
fråga och utifrån de svaren tog vi fram nyckelord för att få en mer rättvis uppfattning kring vilka
belöningssystem som cheferna själva ansåg tillämpats inom de tre Swedbankerna.
Resultat av Kvalitativ studie: Swedbank, Falköping, Helsingborg och Skövde
Nedan presenteras sammanställningarna och de mönster som går att urskilja från intervjuerna.
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För intervjusvar från samtliga respondenter se bilaga 3. Vi började med att sorterade om alla svar
som skapade ett mönster (Tabell 7) för att undersöka likheter och skillnader i hur cheferna
uppfattade de nuvarande belöningssystemen utifrån ”patter-finding” metoden enligt Philipson
(2013).
Faktorer

Behov

Q

Motivation

1
2
3
4
5

Vilka belöningssystem tillämpas

6

Tabell

Ekonomisk
Behov inifrån sig själv att vilja motivera
Uppskattning
Utbildning
Bekräftelse
Trivsel, friskvård och andra liknande förmåner

DH

ES

1a

FS

CH

HF

GF

1b

Antal

4
3
3
3
2

3
7
8
Vad bankerna vill uppnå med

Hur man mäter prestationer
Hur belöningssystemet påverkar
att företaget når sina uppsatta
mål

9
10
11
12
13
14
15

Nackdelar

2

2a

2b

2
3
2
2
3
4
2

4
16

Önskan om andra
belöningssystem, om ja vilka

Uppskattning såsom friskvård, lunch, biobiljett,
blomma och liknande
Fördelaktig bolåneränta, pensionssystem och
liknande
Högre prestation
Gemenskap
Behålla kompetent personal
Göra arbetsplatsen attraktiv
PD (preformance development)
Mäter kundnöjdhet
Anställda ägandeskap ökar viljan att göra sitt yttersta
då de påverka resultatet och aktieutdelningen

17

Man kommer närmare målen och kan se och förstå
dem bättre.
Det befintliga är bra

2
3a

3b
3

Glömmer att det är en belöning man får för en
18 målprestation och tar förgivet att man ska få det
2

Tabell 7. De gul-markerade rutorna visar mönster på chefers synsätt på att motivera anställda/olika
belöningar. De röda ringarna presenterar chefernas likheter och skillnader och förklaras längre ner i
texten, egen.

Mönster i empirin
Tolkning av resultaten av tabell 7 visar att ingen fråga fanns där samtliga respondenter tyckte
samma. För att kunna välja ut nyckelord som ligger till grund för enkäten fick vi då se på likheter
och skillnader i respondenternas svar. Detta för att ta fram en enkät som ger största möjliga
information kring ämnet. För hjälpa läsaren att tolka svaren är dessa indelade i punkt 1a/1b, 2a/2b
och 3a/3b.
Punkt 1a – 1b Behov & Motivation
Fråga 1-4: Frågeställning kring ämnet Behov ger en blandad bild där chefernas medvetande går isär.
Fyra av cheferna ansåg i alla fall att ekonomiska belöningar av olika slag var motivationshöjande.
Av dessa var det endast en chef från punkt 1a medans samtliga chefer från punkt 1 b tyckte detta.
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Hälften av dem trodde att genom att visa sin uppskattning och lägga ner tid på sina anställda ökades
motivationen hos dem och även att utbilda sina anställda såg de som en viktig belöning.
Utbildningen trodde de påverkade till viss del genom att de anställda kände att de utvecklats och
fick variation i sitt arbete. Tre av cheferna nämnde också att trivselfaktorer, friskvård och andra
förmåner kunde bidra till ökad motivation bland de anställda. Dels för att man skapade gemenskap
och småsakerna kan vara lättare att se än det stora.

Fråga 5: Vilja/behov av att motivera anställda visade att hälften av cheferna kom in på detta då de
menade att det var viktigt att det fanns ett behov hos chefen av att vilja motivera och utveckla
anställda. För ämnet motivation kommenterade två chefer från punkt 1a att det är viktigt att
motivera sin personal. Övriga chefer tog inte upp bekräftelse som motivation och intressant är att
samtliga chefer från punkt 1b tyckte detta.
Punkt 2a – 2b Belöning och företagets mål
Fråga 6-8: Vilka belöningsaktiviteter som används skiljer sig mellan chefer och kontor. Flera av
cheferna påpekade att det kanske var mer effektivt att använda sig av småsaker i vardagen än de
stora såsom ”Eken” som är generellt för banken. De menade att mindre saker är lättare att ta till sig.
Alla individer är olika och därför kan en del vara mer nöjda med det som de gör medan andra
kanske hela tiden strävar efter att utvecklas och nå nya mål. Detta kunde även bankens egna
belöningssystem Eken stärka, detta arbetade Swedbank med kontinuerligt. Däremot övriga
belöningssystem är det väldigt splittrat kring. En chef i Helsingborg samt Skövde har både nämnt
att det förekom andra ekonomiska förmåner såsom ett fördelaktigare pensionssparande,
bolåneräntor och liknande. I Skövde så kom de också fram till att de försökte arbeta med andra
trivselaktiviteter som små belöningar, till exempel biobiljetter, blomma, lunch och liknande. Detta
gjordes dels om någon utmärkte sig och gjorde något utöver det vanliga, som ett bra jobb, men
också för att skapa gemenskap bland de anställda. Intressant är att samtliga chefer under punkt 2b
inte alls noterade detta som en belöningsform.

Fråga 9-12: Det som kom fram genom att prata med cheferna angående vad banken ville uppnå så
var det att öka prestationen bland de anställda det som cheferna var mest överens om i Falköping
och även Skövde. Falköping och Skövde nämnde också gemenskap och att kunna behålla
kompetent personal som viktig del vilket även Helsingborg påpekar. Att vara en attraktiv arbetsplats
bidrog till att kompetent personal ville söka dit. Helsingborg nämnde också delaktighet för de
anställda som en del av bankens mål med belöningssystem.
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Fråga 13-14: Banken använde sig framförallt av deras interna mätinstrument, Development
performance en så kallad pd-plan när de följde upp deras anställdas prestationer, men även genom
statistik av försäljning samt iakttagelser. Endast en chef under punkt 2a men samtliga chefer under
punkt 2 b arbetade med detta som en belöningsform.

Fråga 15-16: Om man frågar cheferna hur de tyckte att belöningssystemen påverkade företaget hur
de nådde sina uppsatta mål, så höll 4 chefer varav alla chefer under punkt 2b med om att
ägandeskapet genom aktier, bidrog till ökad vilja att prestera hos de anställda. Detta på grund av att
resultatet och då även utdelningen på aktierna påverkades till det bättre. Helsingborg och Skövde
ansåg också att man på så vis kom närmare målen och då kunde se samt förstå målen bättre.

Fråga 17: Falköping ansåg att det befintliga belöningssystemet som fanns idag är bra och räcker till
men Skövde tyckte att det möjligtvis kunde funnits mer utvecklingsmöjligheter. Helsingborg tyckte
att de som presterade bäst och var duktiga borde fått högre premie och även att de befintliga kunde
varit mer lättbegripliga samt att det varit mer kontinuitet på kontorsnivå.
Punkt 3a – 3b Nackdelar
Fråga 18: Skövde chef F, uppfattade inte några nackdelar med de befintliga belöningssystemen.
Däremot så kunde chef E i Skövde se att en del anställda blev stressade av att ha individuellt
utformade mål. Helsingborg nämnde att de anställda glömde bort att det är en belöning som en del
fick för en målprestation och därför tog förgivet att man skulle få belöningen. Falköping upplevde
ett missnöje att aktierna som tilldelats de anställda var låsta ett visst antal år och trodde att det hade
uppskattats om man hade kunnat ta del av värdet direkt. De upplevde också att det fanns risk för att
de anställda blev bedömda subjektivt i och med belöningssystemet. Den andra chefen i Falköping
menade att mätinstrumentet pd-planen krävde att den anställde själv var engagerad och insatt i sina
mål för att kunna förstå vikten av dem för sin egen belöning.

Den största likheten av chefernas svar oavsett röd ring var att flertalet av dem menade att det var de
ekonomiska belöningssystemen i form av pd-planen som skulle hjälpa banken att uppnå ett bättre
resultat.

Olikheter mellan ringarna var:
Vänster ring visar främst att cheferna har en blandad syn på behov och motivation och där de mjuka
belöningarna i form av exempelvis uppskattning används mer än ekonomiska belöningarna.
Cheferna i denna ring har också en låg tro på att ekonomiska belöningar hjälper banken att uppnå
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ett bättre resultat och de har också en låg tro till det befintliga belöningssystemet pd-planen.
Cheferna menar också att om anställda förstår uppsatta mål så har man lättare för att nå dem och de
tror på att mäta kundnöjdhet. Dessa chefer tror också att anställda glömmer att de blir belönade för
en målprestation och istället tar belöningarna för givet.

Höger ring visar en syn på att cheferna har låg kännedom kring behov och motivation i de mjuka
belöningarna men en mycket stark kännedom kring de ekonomiska belöningarna. De har ingen tro
på belöningar i form av uppskattning men en viss tro på trivsel och miljö för att göra arbetsplatsen
mer attraktiv. De tror på prestation som belöning och är väl insatta i pd-planen och tror att de med
denna har lättare att nå bankens uppsatta mål. De tycker det nuvarande belöningssystemet är bra. De
tror inte på att mäta kundnöjdhet eller att om de anställda kom närmre målen så skulle de leda till en
ökad förståelse för dem. Cheferna tror inte heller att anställda tar belöningar för givet.

Underlag för att ta fram de nedanstående nyckelorden bygger på tolkning av tabell 7 samt bilaga 4,
7 och 8 (7 och 8 var transfererade bilagor). Nyckelorden är kopplade till frågorna som finns att
hämta i metoddelen under operationalisering.

Nyckelord:
Behov & Motivation, är baserade på frågeställningen under delen “Behov, olika
motivationsfaktorer:
Belöning, är baserade på frågeställningarna under delen “Belöningssystem: Ekonomiska
belöningssystem, förmåner, trivsel, arbetstider”.
Företagets mål, är baserade på frågeställningarna under delen “Belöningssystem: Belöningssystem
matchar företagets mål”.
Nackdelar, är baserade på frågeställningarna under delen “Belöningssystem: Kritik mot nuvarande
belöningssystem”.

Nyckelord och resultat från kvalitativ studie ligger till grund för frågor till enkätundersökning
(kvantitativ undersökning) se bilaga 3.

4.3

Kvantitativ undersökning: Anställda/belöningsaktiviteter

I denna del ville vi studera hur personalen uppfattade belöningssystemen inom de banker som
deltagit i undersökningen. I undersökningen studerade och jämförde vi mönster och tittade efter
gemensamma punkter som vi sedan utgick ifrån när vi studerade vilka avvikelser som fanns och vad
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de berodde på. Nedan presenteras sammanställningarna och de mönster som går att urskilja från
enkätundersökningen.

Kvantitativ data
Totalt skickades 40 enkäter ut och vi fick 21 svar dvs. totalt 52,5% (Tabell 8).
Skövde

8 (20) st, vilket motsvarar 35%

Helsingborg

8 (10) st, vilket motsvarar 80%

Falköping

5 (10) st, vilket motsvarar 50%

Tabell 8, Data kvantitativ studie, egen.
Resultat av Kvantitativ studie: Swedbankkontor, Falköping, Helsingborg och Skövde
För enkätsvar från samtliga respondenter se bilaga 5.
Svaren från den kvantitativa enkäten omvandlades till teori för att kunna analyseras och tolkas.
Vi utgick från Grounded Therori (Strauss & Corbin (1998) via Bryman & Bell (2013)) när vi
identifierade mönster och där vi tittade på likheterna, olikheterna och genomsnittsvärdet på varje
fråga. Utifrån svaren i enkäterna granskade vi vad de olika respondenterna gav för svar under
respektive fråga som vi kopplade till nyckelorden utifrån ”pattern-finding” mönster enligt Philipson
(2013) och som matchade vår kvalitativa undersökning och som låg till grund för att kunna jämföra
svaren mot varandra och för att få en mer rättvis uppfattning kring belöningssystem som de
anställda själva ansåg tillämpats och som de upplevde i praktiken inom de tre Swedbankerna.
Vi började med att sortera respondenternas svar så alla som svarat lika låg samlade, så man även
enkelt kunde se avvikande svar (Tabell 9) . Vi hade samlat frågorna under nyckelorden behov &
motivation, belöningssystem, belöningssystem matchade anställda medarbetare och kritik mot
nuvarande belöningssystem. Med utgångspunkt från detta tittade vi på om hur många som svarade
likadant och frågornas svar jämfördes en efter en för att finna variationer mellan personerna
och/eller mellan kontoren som deltagit i undersökningen. Genomsnittsvärdet per fråga var (3) och vi
studerade också vilket genomsnittsnittsvärde varje fråga hade inom området för att bättre kunna
bedöma situationen.
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Faktorer
2. Vilka typer av belöningssystem upplever du att er bank använder sig av?

1. Upplever du att ni har någon form av belöningspaket?
3. På vilket sätt är bankens belöningspaket är riktat till dig?
4. Bidrar belöningssystemet till att öka motivationen i ditt arbete?

5. Hur mycket påverkar dessa faktorer din motivation?

Sammanställning av enkäter från de anställdas perspektiv
Fråga (1-10)
Q Anställd 2(1-30)
3 23 21 15
1
5 5
5
5

Bonuslön
Provision
Aktier
Andre ekonomiska förmåner
Middag, blomma, biocheck etc.:
Bekräftelse & Uppskattning
Utbildning

2

5

3

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

7

4

5

5

5

8

4

5

5

9

4

4

10

4

Ekonomiska
11
Positiva kolleger
12
Tydliga mål
13
Kompetens
14
Ansvarsområde
15
Utvecklingsmöjligheter
16
Roligt och meningsfullt arbete
17
Delaktighet
18
Omväxling
19
Arbetsklimat
20
Frihet
21
Uppskattning av kolleger & chefer 22
Gemenskap
23
Bra balans
24

6. Påverkar din motivation din arbetsinsats?
7. Är du sjuk ofta?
Inget krav på att uppnå något
Motivera sin personal
Bättre arbetsmiljö
8. Vad tror du att banken vill uppnå med belöningssystem?
Högre kompetens
Bättre (högre) resultat
9. Anser du att belöningssystemet fyller en viktig funktion hos banken?
10. Ser du några nackdelar med bankens belöningssystem?

1

1

1

1

2

1

5

5

1

1

1

1

5

0

5

1

1

1

4

1

4

4

5

0

2

5

5

4

2

3

1

3

2

4

2

5

5

4

2

4

2

5

5

5

3

2

2

5

1

5

3

5

0

3

3

1

1

0

0

3

5

4

3

2

1

1

3

5

5

5

5

5

4

2

1

3

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

27
28
29

5

5

5

5

5

1
1

1
1

5
5

1

1
1

30

4

4

5

5

31

3

3

5

5

32

4

4

5

5

33

5

5

5

34

5

5

5

3 3
31 31

3
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Summa

5

5

24 25 1 20 11 13 4 16 17 22 5 12 26 27 14 10 Reultat
5
1 5
5 2 1 5 4 3
1 5 5
5
4 5
2 2,90
1

0

1

0

5

3

5

5

1

1,14

1

0,38

5

1

3

3

3,10

5

2

5

3

3

4

4

5

1,86

2

3

3

2,43

4

3

4

5

5

5

3,29

5

3

3

5

4

0

5

3,24

3

3

3

3

2

4

4

5

1,67

4

5

5

3

3

3

4

4

3

5

5

5

2,57

5

4

4

5

3

5

4

3,14

4

3

5

4

4

4

3

5

5

3,57

5

4

4

4

4

3

4

5

3,71

4

4

4

4

4

4

0

3,52

5

4

5

4

4

3

4

4

3,67

4

5

5

5

5

4

4

4

4

3,86

4

5

5

5

5

4

4

4

4

3,90

5

4

5

5

4

3

4

3

4

4

3,71

5

5

2

4

4

4

3

4

4

4

0

3,52

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

0

3,86

3

5

5

0

4

3

4

5

4

4

4

3

3,43

5

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

5

4

3,76

5

5

5

5

5

4

4

5

4

4

4

4

4

0

3,76

5

5

5

5

5

4

4

5

4

4

4

4

3

0

3,52

5

5

5

5

5

5

5

3

5

2

5

5

4

4

4

5

3,71

1
0

1
0

1
1

1
1

1
0

4
1

1
5

1
4

1
1

0
0

1
1

1
1

1
1

2
2

1
5

1
1

1,14
1,14

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

3

4

5

4

4

5

2

3,67

1

5

4

4

3

3

5

5

4

2

1

3

2

1

3

3

2

2,67

5

5

0

5

5

5

5

5

5

2

4

4

2

4

3

3

0

3,29

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4

5

3,86

5

0

5

3

3

0

4

3

2

5

4

4

5

4

3

3

3

2,62

0
31 23

1
32

0 3 2
19 30 27

1
24

3 4
28 32

4
23

1,14

5

0
23 26

5

1

5

3

1

2

5

4

5

5

0
2
4

4

4

1
4
5
4

3 1 3 3 1
31 22 37 37 30 25

5

Tabell 9. De röd-markerade rutorna visar mönster på där anställdas uppfattningar är mycket hög och
de rosa-markerade rutorna är hög kring olika belöningsaktivister*, egen.
*Förklaringar till tabell 9, (förstoring av tabell 9 se bilaga 6).
Falköping - anställd personal visas i intevallet (1-9)
Helsingborg - anställd personal visas i intevallet (10-19)
Skövde - anställd personal visas i intevallet 20-30)
Varje anställds siffra svar ska föras in:)
0 = vet ej
1 = mycket låg
2 = låg
3 = genomsnittslig
4 = hög
5 = mycket hög
Resltatet visar den genomsnittliga siffran som anställda get per fråga

Mönster i empirin
I studien framkom olika belöningsfaktorer som visade vad respondenterna blev motiverade av.
Dessa var tydliga mål, ansvarsområde, utvecklingsmöjligheter, roligt och meningsfullt arbete,
delaktighet och uppskattning av kolleger och chefer, vilket vi tolkade som att det fanns ett behov av
personalen att bli motiverade. Även på bonuslön, aktier, middag, blomma, biocheck och liknande,
bekräftelse & uppskattning och på utbildning, där vi tolkade att de anställda var medvetna om och
hade kännedom om detta i praktiken. Däremot bonuslön, provision och de andra ekonomiska
belöningarna upplevdes under genomsnittet och det var mindre än hälften av respondenterna hade
kännedom om dem. Bättre arbetsmiljö, högre kompetens och bättre (högre) resultat var också
faktorer som respondenterna gav höga genomsnittsvärden på.
Vi såg också på hur ofta respondenterna var sjuka och genomsnittsvärdet här visade 0,9 vilket var
mycket lågt. Det fanns också två poster som respondenterna visade lågt värde och mycket under
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genomsnittet (3). Den första frågan var om de kände att belöningspaketet var riktat till dem och den
andra var om det inte fanns något bakomvarande krav riktat mot dem.

Allmän tolkning per fråga (Tabell 9).
Fråga 1-8, 9 handlade om upplevelsen om att det fanns ett befintligt belöningssystem och åt vem
det var riktat till. Här såg vi mönster som gav en blandad uppfattning och kännedom vilket låg till
grund för hur man egentligen upplevde belöningar i sig.
Fråga 10-26, 27 handlade om andra belöningar än ekonomiska. Här såg vi att mönstret är enigt och
att nästan alla anställda uppfattade någon form av belöning.
Fråga 28 handlade om sjuknärvaro och den var låg hos samtliga anställda utom hos två.
Fråga 29-33, 34, 35 handlade om vad banken ville uppnå, vilken funktion och eventuella nackdelar
med belöningssystemet. Det visade att anställda enhetligt inte trodde att det fanns något
bakomliggande krav på belöningen. Anställda trodde att de bakomliggande faktorerna var att få
bättre trivsel, kompetens och högre resultat. Det fanns inte heller några påtagliga nackdelar med det
nuvarande systemet som användes.

Likheter mellan anställda oavsett ring var att de inte trodde att banken har något krav på att de ska
uppnå något med belöningssystemet dock var de anställda eniga om att banken önskade uppnå ett
bättre resultat med sitt belöningssystem. Anställda hade låg sjukfrånvaro vilket visade att det var en
bra arbetsmiljö och att personalen mådde bra.

Olikheter mellan ringarna var:
Vänster ring visar en enhetlig syn på att anställda som har ingen alls eller låg kännedom om de
ekonomiska belöningarna har hög kännedom om de andra belöningarna som inte är ekonomiska. De
har låg tro på att banken har krav på att uppnå något.

Höger ring visar en enhetlig syn på att anställda som har låg kännedom eller mer om de
ekonomiska belöningarna har låg eller ringa kännedom om de andra belöningarna som inte är
ekonomiska. De har låg tro eller mer på att banken har krav på att uppnå något.
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5 Analys

Analysen syftar till att kombinera teoretiska kunskaper med empiriskt samlat material för att nå ett
resultat och bidrag för fördjupad förståelse och insikt i hur chefer inom Swedbank använder sig av
belöningssystem för att motivera sina anställda, samt hur de anställda ser på dem.

Swedbank är en stor internationell bank som är verksam i flera länder. Bankens ledning har
formulerat mål både på hur de vill att arbetet ska utföras och hur de ska nå målsättningen. Ett utav
sätten för att nå målen är genom att motivera sina anställda med belöningssystem som heter “Eken”.
De vill försöka motivera sina anställda att prestera sitt bästa och få kompetent personal att vilja
stanna kvar inom företaget. Inom arbetslivet delas motivationsteorierna in enligt Abrahamsson &
Andersen (2000:141-142) i fyra olika grupper beroende på vilket fokus de har; jämviktsteori,
förstärkningsteori, förväntningsteori och behovsteorier. Det som är gemensamt för alla
motivationsteorier är att motivation är en medveten handling att nå ett mål. Behovsteorin ligger till
grund för att en anställd skall kunna motiveras.

Behov & Motivation
I den kvalitativa undersökningen inleddes undersökningen med att ställa en öppen fråga “Hur ser ni
på att motivera era anställda?”. Frågan ställdes för att ge de intervjuade en möjlighet att beskriva sin
egen syn på detta innan våra frågor skulle kunna påverka och vinkla deras svar. Deras svar visade
att det finns delade meningar bland cheferna om hur de motiverade sina anställda. En del ansåg att
mindre saker kunde motivera mer på grund av att de anställda kunde ta till sig dem lättare än större
och mer långsiktiga. Hur de arbetade med belöningar varierade på de olika kontoren. Tre av
cheferna betonade att den anställde själv måste hitta sin egen drivkraft och vilja jobba med det de
gör. Om den anställde inte har egen drivkraft är man inte heller tillgänglig för att motiveras.
Cheferna menade också att det finns möjligheter om man vill utvecklas eller anta nya utmaningar i
sitt arbete vilket man gav stöd för. Man nämnde också utbildning som en motivationsfaktor, det var
en motivationshöjare enligt hälften av cheferna. Vilket vi anser Baard et al. (2004) skriver i sin
artikel att behov är en medveten önskan eller vilja från en människa vilket kan tolkas som att viljan
måste komma från den anställde men stödet bör komma från cheferna och först då uppnår man både
motivation och troligtvis även bra resultat. Detta stärks av chefernas sätt att agera och genom
regelbundna samtal med den anställde där man gemensamt kommer fram till en personlig plan.
Vilket alla chefer var eniga om, att det var viktigt att den personliga planen måste anpassas efter
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personen och därmed bli något för denna att eftersträva.

Både Gagné & Deci (2005) och Amabile (1993) skiljer mellan yttre och inre motivation i sin artikel
som vi tidigare nämt. Inre motivation uppstår när den anställde känner sig nöjd med sina
arbetsuppgifter medan den yttre kommer av att man strävar efter en belöning som inte baseras på
arbetet. Exempel på yttre motivation som cheferna tar upp är blommor, tårta och aktiviteter utanför
arbetet, vilket de menar bidrar till gemenskapen och sammanhållningen.

Den yttre motivationen tas upp både av anställda och av cheferna som en positiv effekt. Det är
endast en av cheferna som tar upp arbetsuppgifterna som en motivation, som Amabile (1993)
nämner i sin teori som en inre motivation. Arbetsuppgifterna borde egentligen vara en väldigt viktig
del av motivationen. Vi tror att om man är missnöjd med sina arbetsuppgifter som man gör dagligen
bidrar till ett generellt missnöje över sitt arbete. Då endast en av chef respondent svarat enligt hans
teori är detta inte tillräckligt underlag för att dra någon slutsats, däremot ser vi att det med en viss
sannolikhet skulle kunna stämma. Amabil (1993) menar också att om en anställd känner missnöje
leder det till en låg arbetsmotivation som kan leda till att anställda ofta är sjuka. I vår studie med
anställda framkommer det väldigt låg sjukfrånvaro vilket kan tyda på att Swedbanken är en bra
arbetsplats. Schou (1991) hävdar att det är kostsamt för företag att ha hög personalomsättning både i
form av pengar och tidsmässigt. Han anser därför att man bör belöna den personal man har för att
öka motivationen hos dem. Detta nämner även Swedbanks chefer då de tog upp att banken med
hjälp av belöningssystem skall anses attraktiv både för befintlig personal och även att locka ny.

I vår enkätundersökning erbjöds 40 anställda att delta och vi fick ett gensvar på 52,5 %. De flesta
svaren gav en hög genomsnitt siffra vilket gör att vi vågar resonera och dra slutsatsen att eftersom
de var så många anställda som valt att ge sina svar och synpunkter borde personalen ha ett eget driv
och eget behov samt vara öppna för bankernas olika motivationer. Vi ställde frågan till de anställda
“Bidrar belöningssystem till att öka motivationen i ert arbete?” Svaret vi fick var en allmän blandad
kännedom för hur man egentligen upplevde belöningar i sig men en avvikelse var att fyra personer
inte tyckte alls att belöningssystemet i sig påverkade deras motivation vilket var intressant då
Maslow (1943) påstår att alla behöver motiveras var man än är, på arbetsplatsen eller hemma. De
var överens om många av faktorerna som kan påverka människans behov såsom utbildning och
utveckling vilket också var en punkt som Maslow (1943) tar upp som viktig. Han menar att
människan behöver få känna att man utvecklas och får göra nya saker vilket de anställda påpekade
genom omväxling som en motivationsfaktor. Cheferna nämnde också variation av arbetsuppgifter
som en ökad motivationseffekt. Även Hertzberg (1966) tar upp trivsel på arbetsplatsen. Att
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arbetsuppgifter och stämning på arbetsplatsen också kan bidra till ökad motivation, vilket även
anställda och chefer har stärkt. Till detta hör även gemenskap och att man har roligt på arbetsplatsen
samt att arbetsuppgifterna är viktiga. Skövde arbetade även med gemenskap utanför arbetsplatsen
genom att de träffas ibland utanför arbetet för att skapa mer gemenskap.

McClelland tar upp tre huvudsakliga drivkrafter inom motivationsteorin: prestationskrav,
tillhörighet och makt. Han menar att människan inte föds med dessa drivkrafter utan vi utvecklar
dem genom vår kultur och livserfarenheter. Hans teori riktar sig främst som ett verktyg till chefer så
de ska kunna förstå sina anställda bättre. Anställda som svarat på enkäterna gav indikationer på att
bankerna lyckas till viss del styra sina anställda att vilja prestera mer genom att belöna dem med
olika belöningsaktiviteter. Vi kan se att olika chefer föredrar att motivera med olika trivselaktiviteter
vilket vi också uppfattar att de anställda upplever. Anställda i undersökningen tyckte kompetens var
en viktigt motivationsfaktorer och stimuleras av optimalt utmanande arbetsuppgifter. Sheldon et al.
(1996) menar att en arbetsgivare kan stimulera den anställdes tillfredsställelse av behovet
kompetens genom att uppmuntra, visa tillförlit till den anställdes förmåga och förse den anställde
med lämplig uppgift och stöd till att lösa den. Något både de anställda och cheferna talar om att de
tycker finns inom bankens vardag och som kan liknas ha en autonomi på arbetsplatsen. För att
“fånga upp” när de anställda kände sig motiverade ställde vi följande enkätfråga “Hur mycket
påverkar dessa faktorer din motivation?”. Här såg vi ett mönster som var enigt och att alla anställda
uppfattade någon form av belöning.

Gagné & Deci (2005) skiljer mellan inre och yttre motivation vilket också upplevs av både de
anställda och cheferna. Vår studie visar att det finns ett antal anställda som inte har någon eller låg
uppfattning om vad bankerna använder för någon form av belöningar i vardagen. . Detta tolkar vi
som en brist hos Swedbank. Vi tror att de viktigt att de anställda vet om sina möjligheter för att
kunna ta till sig motivationen av de belöningarna. Dock tycker vi att resultatet i vår forskning där
anställda fick frågan “Påverkar din motivation din arbetsinsats?” visar att merparten av anställda är
medvetna om de icke monetära belöningarna i större grad än de monetära belöningarna som
bankerna använder sig av i nuläget.

Belöning & Företagets mål
På frågan “Vilka belöningssystem tillämpar ert företag?” är alla chefer överens om att ekonomiska
belöningar tillämpas. Detta är bankens egna belöningssystem “Eken” som gäller alla swedbank
kontor och är inte på lokal nivå. Johnson & Skärström (2005) tar upp aktier och liknande
utdelningar som ekonomiska belöningar. Dessa nämner även cheferna som givande vilket ger den
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anställda känslan av att vara delaktiga att kunna påverka resultatet. Vi tolkar även utifrån de
anställdas svar som var hög kännedom kring aktie belöningarna att även detta uppskattas bland dem
också. Eftersom de var insatta i det, vilket vi tror att man inte hade varit på samma sätt om man
ansåg den belöningen som ointressant. Detta gör de genom att de får en ägande känsla inom
företaget. Ju bättre resultatet blir desto mer värda blir deras aktier och leder därmed till en högre
utdelning till dem själva. Johnson & Skärström (2005) nämner även pension som en förmån som
ger liknande effekt som aktier. Detta arbetar Swedbank också med enligt både cheferna och deras
anställda. Genom dem skapar de också en ökad känsla av ägande inom företaget som även det
gynnar dem desto bättre företaget går.

Det framkom också att det användes andra trivselaktiviteter för ökning av gemenskap och
sammanhållning. Friskvård, blommor och biobiljetter är några som nämnts. Johnson & Skärström
(2005) påstår att desto lägre lön en anställd har desto viktigare blir belöningarna och förmånerna för
denna, och blir på så vis också mer avgörande om personen stannar inom företaget. Bowen &
Ostroff (2004) tar i deras artikel upp psykologiskt klimat. Vilket innebär att de anställda på så vis
skall veta hur arbetsuppgifterna förväntas göras, och även vilka beteende som företaget uppskattar.
Detta för att företaget skall nå sina uppsatta mål på bästa sätt.
På frågan om “Vilken roll har era belöningssystem i företaget för att nå uppsatta mål?” så ansåg
hälften av cheferna att det var för att uppnå högre prestation hos de anställda, och även att göra
arbetsplatsen attraktiv att arbeta på. Bowen & Ostroff (2004) tar i deras artikel upp psykologiskt
klimat vilket innebär att de anställda skall veta hur arbetsuppgifterna förväntas göras, och även
vilka beteende som företaget uppskattar. Detta så att företaget skall nå sina uppsatta mål på bästa
sätt.
“Hur mäts prestationer som finns i ert belöningssystem?” Här var Cheferna överens om att deras
interna mätinstrument används. Även iakttagelser, statistik och olika undersökningar såsom
kundnöjdhet och liknande görs på grund av att allt hos dem går inte att mäta på statistik. Eftersom
kundbemötande endast går att iaktta och undersöka kundens uppfattning av bemötandet de fått,
även så med hur man är mot sina kollegor måste göras med iakttagelse.
På frågan “Önskar du att ni haft tillgång till andra belöningspaket?” ansåg hälften av cheferna att de
befintliga belöningssystemen är bra som det är, medan några hävdade att det borde finnas flera
utvecklingsmöjligheter, och att de som presterar bra borde få en ännu högre premie. Arvidsson
(2005) skriver i sin artikel att man använder belöningssystem för att på lång sikt kunna överleva. Att
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konkurrensen bland företag har ökat och därför krävs mer av dem för att locka anställda. Eftersom
att Cheferna överlag är nöjda med de befintliga belöningssystemen så kan vi anta att det lyckats
med att utforma ett belöningssystem som är hållbart.

Ax et al. (2002) beskriver ekonomiska belöningar i form av prestationslön, resultatlön, bonus,
vinstdelning samt optioner och syftet med en ekonomisk belöning är att det ska finnas en tydlig
finansiell mening för mottagaren. Belöningar av icke-finansiell karaktär kan delas in i ledighet,
befordran, utvidgning av arbetsuppgifter och befogenheter. En annan är resultatdelning, vilken
syftar till förbättrat resultat och produktivitet. Aktier och optioner är också en form av ekonomisk
belöning. Utifrån svaret från de anställda kunde vi uttyda ett blandat mönster kring de olika
belöningarna en avvikelse var de monetära belöningarna i form av olika ekonomiska paket. Här
uppfattar vi att merparten av de anställda har godkännedom men alla anställda har inte riktigt
uppfattat att det finns ett ekonomiskt belöningspaket hos Swedbank. Detta baserar vi på enkätfrågan
“Upplever du någon form av belöningspaket?”. Cheferna är mer medvetna om att det finns ett
ekonomiskt belöningssystem som heter “Eken” och som är ett generellt belöningssystem som är till
för alla anställda. Vi kan inte utläsa ur studien varför anställda inte uppfattar det ekonomiska
belöningarna som finns eller om det finns okunskap kring dem. Vår tolkning är att det dels kanske
finns ett bristande intresse bland de anställda på grund av att man hellre satsar på sin individuella
plan. Det är mer motiverande att utvecklas enligt sin egen plan än hela företaget. Då vi fått en
uppfattning om att de små trivselaktiviteterna anses som givande och ger uppskattning direkt vilket
det stora belöningssystemet inte gör. Där märks inte resultatet av förrän senare, vilket vi tror kan
påverka synen på det. Däremot tror vi också att det saknas kunskap bland det anställda om ”Eken”.
Vi tolkar i vår studie att ”Eken” inte är något som varken cheferna eller de anställda arbetar med
dagligen. Om inte cheferna är så engagerade i det belöningssystemet så påverkar även det deras
anställda på samma sätt. Därför tror vi att om cheferna är mer involverade och positiv till ”Eken” så
smittar det även av sig till det anställda och då kanske det skulle uppskattas och användas mer idag
än den bild vi fått. Detta är inget vi drar någon slutsats om utan är baserat på våra egna tolkningar
och syn på det.

Enligt Samuelson (2008) så är personalen en av de större kostnaderna som ett företag har vilket
innebär att man bör lyssna på de anställdas åsikter om vad de tycker är ett bra belöningssystem. För
att få en uppfattning om anställda åsikter och företagets uppsatta mål ställdes frågan “Hur skulle
belöningspaketen kunna påverka så att företaget på ett bättre vis kan nå företagets mål”. De
anställda hade tyvärr en ringa uppfattning om hur detta skulle kunna påverka medans hälften av
cheferna ansåg att det nuvarande belöningssystemet var bra.
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Baker et al. (1988) beskriver belöningsaktiviteter i form av beröm från både medarbetare och
chefer, löften om befordringsmöjligheter. Dessa menar de kan påverka motivationen hos de
anställda. Endast en av cheferna har tagit upp just beröm bland belöningar. Detta kan man tolka på
olika sätt, antigen att beröm anses självklart att används och förknippas därför inte som en belöning,
eller att det faktiskt ges så mycket beröm för arbetena som görs. Vi tolkar det däremot efter
resultatet av vår studie enligt det första, att cheferna ser beröm som självklarhet och därför inte tagit
upp det som en belönings variant. Eftersom det flesta anställda svarade att det förekom bekräftelse
och uppsakttning bland belöningar på arbetsplatserna.
Vi ställde frågan till de anställda “På vilket sätt är det ekonomiska belöningssystemet riktat mot
dig?” I svarsmönstret såg vi att två valt att inte svara, fyra hade ingen kännedom alls och endast två
anställda hade god kännedom om hur belöningssystemet var riktat mot dem. För att öka
motivationen hos de anställda inom ett företag ska ett bra belöningssystem gälla samtliga
medarbetare menar Samuelson, (2004) då alla anställda i ett företag påverkar och bidrar med sina
prestationer för att nå företagets mål. Här frågade vi de anställda “Vad tror du banken vill uppnå
med belöningssystemen?” Svaret de gav handlade om vad banken ville uppnå. I svaren framkom
det att anställda enhetligt inte trodde på att det fanns något bakomliggande krav på belöningen. Som
tidigare nämnt tar även Ahmad & Schroeder (2003) och Combs et al. (2006) upp, att den mänskliga
resursen är företagens viktigaste tillgång som stärker chefernas resonemang att detta också bör vara
en viktig del i Swedbanks belöningssystems syfte. De anställdas uppfattning baserar vi på följande
fråga “Anser du att belöningssystemet fyller en viktig funktion hos banken? Svaret vi fick var att de
anställda trodde mest på de bakomliggande faktorer som bättre trivsel, kompetens och högre
resultat.

Nackdelar
På frågan “Vilka nackdelar har belöningssystemen hos er?” så är chefernas svar ganska splittrade.
Två av cheferna nämner som nackdel att det tas förgivet att man ska få belöning. Det glöms lätt bort
att belöningar kommer av ett resultat på en bra prestation. Vilket då kan antas skapa lite irritation
om man förväntar sig något som man sedan inte får för att man inte uppfyllt kraven eller presterat
tillräckligt bra. Litzky et al. (2006) nämner en annan orsak som kan leda till irritation och missnöje
om belöningar inte är rättvisa. Detta problem är däremot inget som framkommit i intervjuerna med
cheferna. Vilket vi då kan tolka som att Swedbank inte upplever detta som något problem och anser
att de lyckats med att vara tydliga med sina kriterier kring deras belöningar och att de upplevs som
rättvisa bland de anställda eller också beror det på att det saknas kunskap kring deras
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belöningssystem och att det kan ha en bidragande orsak till att detta inte skapar irritation, men det är
inget som framkommer av vår studie och därmed inget vi drar någon slutsats om. Fler nackdelar
som framkom i intervjuerna är att anställda kan känna sig stressade av att hela tiden prestera och att
man själv som anställd måste ha koll på sin egen utformade plan, för att veta vad det är som krävs,
och att det finns risk att man bedöms subjektivt. Dock skall tilläggas att vid denna fråga fick vi ett
mönster med en blandad bild och vi kunde därför inte uttyda några likriktade nackdelar för det
nuvarande systemet, och är mer våra egna tolkningar.
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6 Slutsats
I detta kapitel presenterar vi studiens slutsats, det insamlade materialet samt en sammanfattning av
arbetet. Vi lyfter fram analysens huvuddelar och besvarar frågeställning och syfte. I kapitlet ges
också praktiska förslag till vidare forskning.

Syftet med vår studie var att undersöka vilka belöningsaktiviteter chefer och anställda uppfattar
finns och hur dessa motiverar enskilda individer samt vilka belöningar som påverkar mest.
Det framgår av vår undersökning att det är viktigt att anpassa belöningssystem och motivation på
individnivå, vilket Baard et al. (2004), Ryan & Deci (2000) och Reiss (2012) är inne på. De påpekar
att människan måste ha en egen drivkraft för att kunna ta till sig motivation. Om individen inte har
viljan att utvecklas så kommer inte företagets motivation bidra till utvecklig.

Vi svarar här på våra forskningsfrågor i en sammanfattande analys då vi fann att för att få en korrekt
bild och helhetssyn bör de presenteras tillsammans.


Hur chefer ser på belöningssystem som ett styrmedel till att motivera anställda?



Hur påverkas anställdas motivation av belöningssystem?



Hur kan chefer med hjälp av belöningssystem påverka anställdas motivation?

Cheferna var alla överens om att motivation hos de anställda är oerhört viktigt för företaget. Det var
lite blandat bland dem hur de såg på belöningssystem som ett styrmedel för att kunna motivera sina
anställda. Hälften av cheferna var eniga om att den anställde måste till att börja med vara mottaglig
för att bli motiverad. Sedan var det lite olika hur de använde sig av belöningssystem som styrmedel.
Genom att visa uppskattning för att ”peppa” sina anställda, och då få dem att vilja prestera lite till
och tro på sig själva. Utbildning var en annan del de använde för att motivera de anställda. Genom
att erbjuda dem utbildning så kan de erbjuda sina anställda att utvecklas, vilket både gynnar
företaget och motivationen hos anställda. Den anställde utvecklas och skapar högre kompetens och
bidrar då med mer till företaget. Både cheferna och de anställda stärker därmed Sheldon et al.
(1996) teori att anställda motiveras av att lära sig och utvecklas. Arbetsuppgifterna är däremot
endast en av cheferna som tar upp som ett styrmedel till att motivera. Vår tolkning är genom vår
studie samt med hjälp av Amabile (1993) och Hertzberg (1966) teorier att dessa är viktiga till öka
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motivation. Där ser vi att cheferna bör anpassa arbetsuppgifterna efter den anställdes önskemål, och
gemensamt arbeta fram dessa. I vår studie kan vi också se att de anställda anser att ha
ansvarsområden bidrar till hög motivation, vilket vi även kopplar ihop med arbetsuppgifterna. En
slutsats är att cheferna bör generellt vara medvetna i arbetsfördelningarna och se dessa som ett
styrmedel för sitt arbete med att motivera sina anställda. Brister det där, kan det innebära missnöje
och irritation hos de anställda, och enligt Amabile (1993) så kan det på sikta leda till mycket
sjukfrånvaro. Om det är på grund av ohälsa eller bara ointresse och brist på engagemang på sin
arbetsplats framgår inte. Dock så är hög sjukfrånvaron inget som vi kan tyda från vår studie att
Swedbank lider av och kan därav dra slutsats att Swedbank lyckats med motivationen ändå. Att inte
fler chefer nämnt arbetsuppgifterna som ett styrmedel till motivation framgår inte av vårt underlag
från intervjuerna och ett svar räcker inte för att bygga några slutsatser på varför.
Inom Swedbank finns ”Eken” som är ett generellt belöningssystem som är till för alla som är
anställda. I vår undersökning framkom det att cheferna var väl medvetna om detta belöningssystem
medans de anställda hade kännedom om men visste inte riktigt vad det innefattade eller om det var
ett belöningssystem som även gällde för dem. Samma resultat visade de andra ekonomiska
belöningar som bonus, provision och aktier. Här ser vi det som en brist att belöningssystemet
”Eken” inte når ända ut till de anställda, utan stannar på chefs nivå. Vad det beror på framgår inte av
vår studie, men skulle kunna bero på ointresse hos cheferna eller det anställda. Då vi tolkat av vår
studie att de anställda ser de ”små” belöningarna som nog så viktiga och uppskattade. Därav kanske
fokus hamnar på de ”lättare” målen. De anställda uppfattade generellt mer allmänna belöningar som
gemensamma aktiviteter, blomma, biocheck som positiva. Vilket överensstämde med hälften av
chefernas uppfattning. Vår tolkning av det är att man får uppskattning för dessa fortare än vad man
ser en uppskattning eller belöning ifrån systemet ”Eken”. Andra belöningar som anställda
uppfattade och som de ansåg påverka sin motivation var exempelvis arbetsmiljön, arbetsklimat,
utvecklingsmöjligheter, delaktighet och bara balans. Cheferna påtalade också att de successivt
jobbade med dessa faktorer för att skapa bättre resultat. Maslow, Herzberg, enligt Whiteley (2002)
och McLelland talar om dessa olika delar i sina teorier är grundläggande för att företag bättre ska
förstå sin anställda. Vi ställde frågan om sjuknärvaro till de anställda där resultatet visade en mycket
hög närvaro vilket visar att det inte finns risk i nuläget för att personalen skulle lida av risk för
fysisk och psykisk ohälsa på grund av stress utan tvärtom kan man uppfatta att personalen trivs och
mår bra i sin arbetsmiljö tillsammans med sina arbetskolleger och arbetsuppgifter. En avvikelse som
vi finner intressant är att det endast var en chefsrespondent som ansåg att ett roligt och meningsfullt
arbete men även delaktighet, tydligt ansvarsområde och mål uppfattades som motivationsfaktorer.
Detta skiljer sig mot de anställda respondenternas svar där över genomsnittet ansåg det viktigt. Vi
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rekommenderar därför chefer inom bankvärlden att fundera på hur man kan anpassa personalens
arbetsuppgifter så de upplevs som omväxlande och intressanta. Att fördela och delegera ner ansvar
och befogenheter inom respektive kontor då det inte kostar några pengar och är enkla att införa
samtidigt ett sätt som ökar anställdas motivation lite extra.
I vår undersökning framgår det att det råder en balans till viss del en balans mellan chefer och
anställda när det gäller miljö, kunskap och andra informella belöningar medans i det visar att de
ekonomiska belöningarna inte riktigt når fram till de anställd. Kanske kan bankerna påverka
anställda att ytterligare vilja prestera lite mer om bankerna väljer att jobba mer med att nå ut med
sitt budskap kring deras ekonomiska belöningssystem. Genom studien tolkar vi det som att cheferna
har lite blandade känslor kring belöningssystemet ”Eken”. Därför tror vi att det skulle gynna
Swedbank om de arbetade mer aktivt med ”Eken” för att locka både chefer och anställda att sträva
efter dem. Om det skulle uppstå ett ökat intresse bland cheferna för det belöningssystemet så tror vi
också att dem i sin tur skulle kunna påverka sina anställda till en positiv inställning till det. Vi tror
att de ”små” belöningarna påverkar resultatet på sikt också, eftersom anställda som trivs och känner
sig motiverade presterar bättre. Däremot så anser vi att ”Ekens” kriterier är mer inriktade på större
resultat som i sin tur skulle påverka företaget positivt lite mer och framförallt på längre sikt.

Vårt bidrag i denna studie är att påvisa brister och kopplingar mellan chefer och anställda på
Swedbank vilket vi gör med att presentera punkterna där cheferna och de anställda inte förstår
varandra. Till exempel så är det brister mellan belöningssystemen och det anställda såvida att de
anställda inte är införstådda i vad syftet med belöningssystemen är och inte heller helt vad de
innebär eller vad som förväntas av dem eller vad deras prestationer leder till. Här tror vi att vår
studie generellt kan få chefer att se hur de anställda ser på motivation, belöning och hur insatta de
faktiskt är i de system som används idag. I vår undersökning framgår det tydligt att anställda
föredrar gemenskap, frihet och ansvar vilket kan vara en grogrund att utvärdera och använda när
man ska ta fram ett nytt framtida belöningssystem dessa belöningsfaktorer är viktiga att
uppmärksammar mer i valet av styrmedel i sitt arbete för att kunna motivera sina anställda att vilja
prestera lite mer. Samt att vi tror att studien kan visa på vad för belöningar som faktiskt finns i
företaget, vad som förväntas av belöningarna och vad cheferna eftersträvar. Genom denna studie
hoppas vi att skapa en bättre koppling dem emellan.

Förutsättningarna för att ett belöningssystem ska fungera inom tjänstesektorn bygger vi på visat
mönster i vår begränsade studie där det framkommer att belöningar uppfattas olika av chefer och
anställda och där vi pekar på vikten att varje enskilt företag måste se vilken personal som är anställd
hos dem. Utifrån de anställdas behov måste belöningssystemet anpassas så att dessa uppfattas och
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uppskattas av personalen som de är riktade till. Genom att kommunicera de befintliga belöningarna
når man den mest lyckade kombinationen.
6.1

Förslag på vidare studier

Vårt resultat i undersökningen visar att man med hjälp av olika belöningspaket kan man motivera
sin personal att vilja prestera lite mer. Vår studie har varit tidsbegränsad och innehåller tre
fallstudier inom Swedbank vilket man får beakta och utifrån den vetskapen kan man till viss del
säga att chefer kan styra sin personal med belöningar för att nå företagets uppsatta mål. Vi hoppas
att vår studie kan användas av företagsledare som vill ta del av olika belöningsaktiviteter som kan
användas när man utformar ett belöningssystem. Vi hoppas också att vår studie kan bidra till vidare
forskning, där ett förslag är att göra ytterligare fallstudier inom bankvärlden eller inom någon annan
bransch för att se om det finns andra belöningssystem som kan vara aktuella som styrmedel inom
sin bransch.
6.2

Problem som vi stött på

Vi har under vår studies gång stött på olika motstånd. Från början önskade vi undersöka sex banker
Swedbank, Handelsbanken och SE Banken på två orter, i Helsingborg och i Skövde. Vår studie fick
inte det utfall som vi önskade pga. att både Handelsbanken och SE Banken i Helsingborg hänvisade
all diskussion om belöningssystem till de centrala kontor som finns uppe i Stockholm.
Problemet med att få komma till banker och få intervjua var svårare än vi trodde och vi har haft
svårt att få till ett bra och hållbart underlag. Vi planerade om vår forskning och försökte istället
jämföra belöningssystemen inom Swedbank i Helsingborg och i Skövde då vår studie saknade
empiriskt underlag måste vi jämföra med ytterligare en Swedbank. Vi fick kontakt med Swedbank i
Falköping och fick möjlighet att intervjua två chefer samt skicka enkäten till deras anställda.

Sammanfattningsvis har vi sett att det varit svårt att få genomföra intervjuer hos bankerna. Orsaker
som tidsbrist, personalbrist, semester och kanske också att ämnet belöningssystem kan vara en het
fråga. Vi har också upptäckt att en del chefer godkänner att man genomför en intervju som är
inspelad medans andra säger nej till detta. Erfarenhet av att genomföra en bandad intervju är att
man gärna tappar fokus på själva intervjun och att den intervjuade personen pratar om annat än
själva svaret och man måste rensa bort allt kringsnack när man renskriver materialet. Fördelen med
bandade intervjuer är att de upplevdes som mer personligt och mer som ett samtal mellan två
personer. Vid intervju där vi antecknade stödmeningar och inte tilläts spela in upplevdes det som att
intervjun blev mer fokuserad på frågorna och svar till dem. Intervjun blev stelare än om man får
möjlighet att spela in istället. Det gick däremot snabbare att genomföra en intervju där man tog
anteckningar istället för att använda sig av en bandspelare. Vi upplevde att de inspelade intervjuerna
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blev ett mer allmänt samtal mellan frågorna än vad de vi fick under de intervjuerna där vi bara
antecknade.
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Bilaga 1 State of the art
State of the art presenterar skillnader mellan de teorier som valts ut för denna studie .
Genom att granska, utvärdera och bedöma de olika vetenskapliga artiklar som presenteras i
litteraturen kan man utvärdera styrkan i de olika teorierna som vi valt att använda oss av och se
vilka teorier som dominerar.

State of the art och teori kapitlet tillsammans är ett verktyg för att identifiering av eventuella
forskningsluckor. Vi har valt att presentera vetenskapliga artiklar och all övrig teori i en tabell.
De vetenskapliga artiklarna utvärderas genom att granska antalet citeringar och teorins giltighet.
Exempelvis för att kunna bedömas som dominerande måste artikeln ha ett stort antal citeringar samt
vara empiriskt testad av ett stort antal forskare. Samtliga artiklar är peer-reviewed, vilket innebär att
de är granskade före publicering av forskare som är sakkunniga inom området, och därför håller en
viss vetenskaplig kvalitet, Philipson (2013-01-21)

Artiklarna är validerade enligt följande skala:
Citeringar

Antal valideringar

Bedömning teori styrka

0-100

BEGRÄNSAD

FÖRESLAGEN

200-400

NÅGRA FÅ

FRAMVÄXANDE

>500

VÄL

DOMINERANDE

Tabell 1, valideringstabell, egen
Avvikelser från bedömningsskalan kan ske om en vetenskaplig artikel med lågt antal citeringar stödjer den
dominerande teorin inom området genom att kortfattat förklara vad som skiljer de dominerande artiklarna mot de
övriga.

Hur man utformar och anpassar belöningssystemen efter företaget affärsstrategi, struktur och kultur är en
viktig del för om företaget ska kunna uppsatta mål London & Higgot (2001).
Organisationskultur

Referens

Organisationsstyrning

London & Higgot
(2001)

Tabell 2, State of the art, egen.
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Citat

Validering Styrka

18

Begränsad Föreslagen

Maslows (1943) och Hertzbergs (1987) teorier är dominerande inom behov och motivation och deras
artiklar används till grund för att få ökad förståelse inom området.
Motivationsfaktorer

Referens

Citat

Validering Styrka

Behov, motivation & självförverkligande

Maslow (1943)

9475

Väl

Dominerande

Tvåfaktorsteorin: Hygien och motivation

Hertzberg (1987)

3579

Väl

Dominerande

Ryan & Deci (2000) innehåller samspelet som ligger till grund för att förstå hur personer motiveras och
skapar ett värde. Vi använder den för att bättre förstå hur personal fungerar och tänker.
Personer motiveras av att få ett värde.

Ryan & Deci (2000)

3204

Väl

Dominerande

Ryan & Deci (2000)

911

Väl

Dominerande

Hur anställda upplever motivation, vad
stimulerar enskilda individer, omotiverade
personer leder till ovilja att prestera
Hofstede (1992) diskuterar bland annat egenheter såsom påfrestning av individ och fokus på chefer
snarare än arbetare. Den artikeln belyser olika managementteorier som finns.
Studie baserad på bland annat grundläggande
teorier

Hofstede (1992)

2041

Väl

Dominerande

Schimd & Adams (2008) lyfter fram olika motivationsteorier som vi använder för att få en översikt över de
olika teorierna.
Menar att det finns behov av empiri kring hur Schmid & Adams
olika belöningar påverkar enskilda individer

(2008)

45

Begränsad Föreslagen

Gagne & Deci ( 2005) använder vi för att se hur inre och yttre motivation påverkar anställda på
arbetsplatsen.
SDT : inre motivation/ yttre motivation
Extern/ Identifierad/Integrerad reglering

Gagné & Deci (2005)

1319

Väl

Dominerande

Reiss (2012) skriver om en understudie som förstärker andra artiklar som diskuterar inre och yttre
motivation.
Motivation är människans vilja att ha eller
uppnå något

Reiss (2012)

7

Begränsad Föreslagen

Gannon (2007) diskuterar baksidan av motivation och används ihop med Litzky et al. (2006) artikel som
diskuterar nackdelar med belöningssystem.
Baksidan av motivation

Gannon (2007)

23

Begränsad Förslagen

Baard et. al (2004) diskuterar olika behovsteorier och ligger till grund för hur chefer ser på att motivera
sina anställda.
Motivation, medveten vilja eller önskan

Tabell 2 forts, State of the art, egen.
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Baard et. al (2004)

561

Väl

Dominerande

Ambil (1993) artikel handlar om hur personlighet och arbetsmiljö påverkar motivation och ledarutveckling.
Belöningsfaktorer

Referens

Citat

Validering Styrka

Arbetsmotivation, inre och yttre motivation

Amabile (1993)

505

Väl

Dominerande

Sheldon et al. (1996) artikeln bygger på en studie som undersöker tillfredsställa två psykologiska behov,
kompetens och autonomi, leder till dagliga välbefinnande.
Arbetsgivare kan stimulera den anställdes
tillfredsställelse av Behovet kompetens
Inre motivation

Sheldon et al. (1996)

396

Väl

Dominerande

Introjekterad reglering
Baker et al. (1988), studerar individen skall få sitt individuella kompetenskapital rätt värderat (komma till
sin rätt) som för att de positiva effekterna för företaget skall komma fram.
Andra belöningar såsom beröm,
befordringsmöjligheter, självkänsla från

Väl
Baker et al. (1988)

Dominerande

1703

erkännande av prestationer och liknande
Bowen & Ostroff (2004), avslutar sin artikel i en fallstudie som undersöker i vilken utsträckning
medarbetarnas engagemang gentemot sin arbetsgivare och deras arbete påverkas av kvaliteten på
ledarskapet beteende och tillfredsställelse med HR-rutiner. Båda har en stark effekt på anställdas attityder.
Psykologiskt klimat

Bowen & Ostroff (2004) 966

Väl

Dominerande

Litzky (2006), Nya beräkningar av kostnader i samband med avvikande beteende på arbetsplatsen är
svindlande. Chefer måste lära sig att identifiera vilken roll de spelar för att utlösa anställd avvikande
beteende.
Nackdelar belöningssystem

Litzky (2006)

107

Några få

Framväxande

Combs et al. (2006) har studerat och kommit fram till ett växande bevis för att högpresterande arbetsrutiner
(HPWPs) påverkar organisationens resultat, varierande prov egenskaper, forskningsdesigner, praxis
undersökts, och organisatoriska prestationsmått som används har lett bevarade fynd att variera kraftigt,
vilket gör att storleken på den totala effekten svårt att uppskatta . Vi använder meta-analys för att uppskatta
effekten storlek och testa om effekterna är större för (a) HPWP system kontra individuella metoder, (b)
operativa kontra prestanda åtgärder finansiella, och (c) tillverkning kontra serviceorganisationer. Statistisk
sammanställning av 92 studier visar en total korrelation som vi uppskattar till 20.
Personalen företaget största, svåraste oc
viktigaste kostnad

Combs et al. (2006)

531

Väl

Dominerande

Ahmad & Schroeder (2002), Intresset för strategisk human resource management (HRM) har gett upphov
till ett antal empiriska studier som undersökt effekten av HRM på organisationens kapacitet.
Definition av mänskliga resurssystemet

Tabell 2 forts, State of the art, egen.
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Ahmad & Schroeder
(2002)

321

Några få

Framväxande

Wang & Noe (2010), Denna uppsats granskar kvalitativa och kvantitativa studier av individnivå
kunskapsdelning. Baserat på litteratur vi utvecklat ett ramverk för att förstå kunskapsdelning forskning.
Ramverket identifierar fem områden av betoning av kunskapsdelning forskning: organisatoriskt
sammanhang, interpersonella och gruppegenskaper, kulturella särdrag, individuella egenskaper och
motivationsfaktorer.
Kunskapsdelning dåligt

Wang & Noe (2010)

217

Några få

Framväxande

Heneman et al. 2001) .,Vår empiriska bevis visar att distansarbete korrelerade med små organisatoriska
storlek, en stor andel internationella medarbetare och rörlig ersättning. En kontingent belöning ledarstil
överst modereras effekterna av fast ålder och internationalisering om antagandet av distansarbete. Steen,
forskar om hur vi som människor reagerar på och bearbetar olika typer av belöningar, som till exempel
pengar, symboliska belöningar som spelpoäng, behaglig beröring, dofter, med mera. Vi som forskar om
detta är speciellt intresserade av hur nervimpulserna som är kopplade till vårt belöningssystem påverkas av
faktorer som väntetid på belöningen, personlighet och variationer i dopamin.
Unika, och väl anpassade belöningssystem

Heneman et al. (2001) 37

Begränsad Föreslagen

Steen (2013)Artikeln förstärker vår egna uppfattning av vår studie kring belönings som motivationsdrivare.
Ny

Belöningar är en grundläggande drivkraft bakom
motivation och beteende
Hur belöningar uppfattas

Tabell 2 forts, State of the art, egen.
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Steen (2013)

(Uta
Sailor
(2013)

Begränsad Föreslagen

Bilaga 2 Intervjuguide, Intervjufrågor, chefer inom bankvärlden
Intervjutillfälle
Ort:____________________________
Datum:_________________________

Respondent:
Namn:
Kön:
Ålder:
Företag:
Anställd som:
Anställningstid:
(år)

Viktig information är att intervjun blir inspelad.

Utifrån chefernas synvinkel vill vi med intervjun få svar på:
-

Ser cheferna belöningssystem som styrmedel, för att uppnå sina utsatta mål?

-

Vilket paket av ekonomiska belöningssystem lönar sig för att styra banker?
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Inledningsfrågan till cheferna lyder:

-

Hur ser ni på att motivera era anställda?

Delfrågor för att intervjun skall ge svar på frågan på hur chefer ser på

-

Vilka belöningssystem tillämpar ert företag?

-

Vilken roll har era belöningssystem i företaget för att nå uppsatt mål?
(vad vill företaget uppnå med belöningssystemet)

-

Hur mäts de prestationer som finns i era belöningssystem?

-

Önskar du att ni haft tillgång till andra belöningspaket?

- Vilka?

-

Hur skulle de belöningspaketen kunna påverka så att företaget på ett bättre
vis uppnå företagets mål?

- Vilka nackdelar har belöningssystemet hos er?
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Bilaga 3 Sammanställning – chefers intervjusvar
Sammanställningen ger en överblick på hur chefer ser på att motivera anställda och vilka
belöningssystem som finns och används just nu. Svaren visar vilka olika belöningar som används.

Intervju - chefernas svar

C

D

E

X

X

X

F

G

H

Behov:
Behov inifrån sig själv att vilja motivera
Motivation:
Bekräftelse
Uppskattning

X

Utbildning

X

Ekonomisk

X

X

X

X

X
X
X

Arbetsuppgifterna
Trivsel, friskvård och andra liknande förmåner

X
X

X

X
X

X

X

Belöning:
Vilka belöningssystem tillämpas
Ekonomiska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Andra, vilka:
Trivselaktiviteter såsom fester (sommar,

X

oktober, jul) och liknande
Uppskattning såsom friskvård, lunch, biobiljett,
blomma och liknande
Fördelaktig bolåneränta, pensionssystem och

X

X

liknande
Beröm

X

Vad bankerna vill uppnå med
belöningssystemet
Delaktiga

X

Högre prestation

X

Gemenskap

X

Behålla kompetent personal
Göra arbetsplatsen attraktiv
Hur man mäter prestationer belöningssystemet

66

X
X

X
X
X

X

PD (preformance development)

X

X

X

X

F

G

H

X

X

X

X

X

- internt mätinstrument
Mäter kundnöjdhet

X

Iakttagelser
Intervju - chefernas svar

X
X

C

D

E

Hur belöningssystemet påverkar att företaget
når sina uppsatta mål
Motivera anställda att stanna kvar

X

Anställda ägandeskap ökar viljan att göra sitt

X

yttersta då de påverka resultatet och
aktieutdelningen
Genom att göra affären tillsammans tar man

X

bort konkurrensen och att se sin egen insats i
affären.
Man kommer närmare målen och kan se och

X

X

förstå dem bättre.
Önskan om andra belöningssystem, om ja vilka:

Utöka det befintliga så de som är duktiga fått en

X

högre premie
Enkla, begripliga och med kontinuitet och på

X

kontorsnivå
Mer utvecklingsmöjligheter
Det befintliga är bra

X
X

Nackdelar med de befintliga belöningssystemen

Glömmer att det är en belöning man får för en

X

X

målprestation och tar förgivet att man ska få
det
Personalen kan känna sig stressad av

X

individuella mål
Nej kan inte se några nackdelar med befintligt

X

system
Man blir knuten till pd-planen vilket gör att man
måste vara insatt i varje mål
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X

Risk för att bli bedömd subjektivt

X

Att aktieutdelningen bli låsta under några år

X
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Bilaga 4 Intervjuguide, Enkätfrågor, anställda inom bankvärlden
Intervjutillfälle
Ort:____________________________
Datum:_________________________

Respondent:
NR (anonym):
Kön:
Ålder:
Företag:
Anställd som:
Anställningstid:
(år)

Viktig information är att som RESPONDENT är man anonym i denna enkät undersökningen. Vi
kommer att numrera era svar för att underlätta den statistiska jämförelsen i studien och för att
underlätta för oss om vi måste felsöka vårt resultatunderlag.
Utifrån de anställdas synvinkel vill vi med intervjun få svar på:
-

Om anställda ser belöningspaket som motivation?

-

Hur anställda påverkar företagets resultat utifrån
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Skala 1 till 5
Frågor om arbetstillfredsställelse:
1= mycket låg
2=låg
3=genomsnittlig
4=hög
5=mycket hög
Vet ej=om du inte har någon uppfattning kring frågan.

Frågor om självständighet:
1= ingen alls (arbetsuppgifter bestäms helt av andra)
2=ringa (som anställd har jag ibland möjlighet att påverka)
3=medelmåttiga (som anställd har jag regelbunden möjlighet till att påverka utifrån givna ramar)
4=hög (som anställd har jag stor frihet att bestämma utförande och prioritering) 5=mycket hög (som anställd
bestämmer jag själv vad som för att ett visst mål ska uppnås)
Vet ej=om du inte har någon uppfattning kring frågan.

Markera genom att ringa in det svar (siffran) som stämmer bäst in för dig:
Exempel:
Har ni trevligt på jobb?
Vänligen fyll i enkätundersökningens frågor och lägg ditt svar i svarskuvertet som hämtas upp
fredag 6 december kl 16:30Har ni trevligt på jobb?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Frågor:
1.
Svar:

Upplever du att ni har någon form av belöningspaket?
1__2__3__4__5__ Vet ej

2. Vilka typer av belöningssystem upplever du att er bank använder sig av?4
Ekonomiska belöningar:
Bonuslön (extra bonuslön för en viss prestation)
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Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Provision (viss del av månadslönen som baseras på din prestation varje månad)
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Aktier (en bonus i form av aktier för en bra prestation)
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Andra ekonomiska förmåner
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Trivselbelöningar(annan belönings om inte av ekonomisk karaktär)
Middag, blomma, biocheck och likande:
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Bekräftelse & Uppskattning
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Utbildning
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Bilaga 4 Intervjuguide, Enkätfrågor, anställda inom bankvärlden, forts.

3. På vilket sätt är bankens ekonomiska belöningssystem riktat till dig?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

4. Bidrar belöningssystemet till att öka motivationen i ditt arbete?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

5.

När känner du dig motiverad?

Ekonomisk belöning
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Positiva Kolleger
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Tydliga mål
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Kompetens
Svar:
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1__2__3__4__5__ Vet ej

Ansvarsområde
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Utvecklingsmöjligheter
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Roligt och meningsfullt arbete
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Delaktighet
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Omväxling
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Arbetsklimat
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Frihet
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Uppskattning av kolleger & chefer
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Gemenskap
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Bra balans
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Annan motivation som inte tagits med här:
Vilken:___________________________________________________________
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

6. Påverkar din motivation din arbetsinsats?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

7. Är du sjuk ofta?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

8. Vad tror du att banken vill uppnå med belöningssystem?
Inget krav på att uppnå något
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Motivera sin personal
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Bättre arbetsmiljö
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Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Högre kompetens
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Bättre (högre) resultat
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

9. Anser du att belöningssystemet fyller en viktig funktion hos banken?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

10. Ser du några nackdelar med bankens belöningssystem?
Svar:

1__2__3__4__5__ Vet ej

Tack för ditt deltagande och för att du tog dig tid att svara på frågorna.
Trevlig Helg!

73

Bilaga 5 Enkätsvar Enkät; svar sorterade per respondent/per fråga
Tabell, egen. Enkätsvar sorterade respondent/per fråga
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Totalt har 21 respondenter från bankerna deltagit i studien.
respondenter
1<5

F

10 < 17

H

20 <27

S

Fråga 1. Upplever du att ni har någon form av belöningspaket?
(Fråga 1)

Mönstervariationer
Genomsnitt: 3,71
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:3
2:2
3:1
4:2
5:12
Hög uppfattning: Utav de 21 personer som svarat har 12 angett att det i allra högsta grad upplever
att banken har ett belöningspaket. 2 har också i hög grad upplevt att det finns ett belöningspaket och
1 person har uppgett att de känner till det
Låg uppfattning: 2 personer känner till det lite grann medans 3 personer faktiskt har en låg
kännedom om det finns ett belöningssystem
Avvikelse tabell: Respondent 15 har skrivit JA! istället för att använda skalan varpå vi valt att inte
ge den något värde.

2. Vilka typer av belöningssystem upplever du att er bank använder sig av?
(Fråga 2)
Ekonomiska:
a. Bonuslön
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Mönstervariationer
Genomsnitt: 1,67
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 8
1:7
2:0
3:1
4:0
5:5
Hög uppfattning: . 1 person har god kännedom och 5 personer känner mycket väl till bonuslön
Låg uppfattning: Utav 21 personer som svarat har 7 personer har valt att inte svara på frågan, 1 har
svarat vet ej och 7 personer har valt att nämna att de känner till. Detta innebär att de flesta anställda
inte upplever att banken har något ekonomiskt belöningssystem i form av bonus.
Avvikelse tabell: Det genomsnittliga resultatvärdet var 1,67 vilket visar på att merparten har mycket
låg kännedom av belöningssystem i form av bonus.

(Fråga 3)
b. Provision

Mönstervariationer
Genomsnitt: 0,67
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 12
1:7
2:1
3:0
4:0
5:1
Hög uppfattning: . Endast en person avviker från de andra med att ha mycket bra kännedom om
provision som bonussystem.
Låg uppfattning: Utav 21 personer som svarat har 11 personer har valt att inte svara på frågan och
en har svarat, vet ej. 7 personer nämner att de har mycket lite kännedom och ytterligare 1 anställd
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har liten kännedom om bonussystem i form av provision.

(Fråga 4)
c. Aktier

Mönstervariationer
Genomsnitt: 4,05
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 2
1:1
2:1
3:1
4:1
5:15
Hög uppfattning: . Utav 21 personer har 15 anställda har mycket hög kännedom i att det finns ett
ekonomiskt bonussystem med aktier. Ytterligare 1 anställd har hög kännedom och a anställd har god
kännedom kring detta
Låg uppfattning: De lägsta omdömena var fördelade mellan Skövde och Helsingborgskontoren.

(Fråga 5)
d. Andra ekonomiska förmåner

Mönstervariationer
Genomsnitt: 2,67
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 4
1:5
2:1
3:2
4:2
5:7
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Hög uppfattning: Utav 21 personer har 7 personer mycket hög insikt varav minst 1 person vid varje
kontor har mycket hög insikt kring andra ekonomiska förmåner.
Låg uppfattning: 9 personer har valt att inte svara eller har en mycket låg insikt kring detta.

Övrigt: Det genomsnittliga resultatvärdet var 2,67 vilket visar på hälften av de anställda har dålig
kännedom och andra halvan har god eller mycket god kännedom av någon form av andra
ekonomiska belöningssystem, dock framgår det inte vilken typ andra ekonomiska belöningssystem
är.

Trivselbelöningar(annan belönings om inte av ekonomisk karaktär):
(Fråga 6)
e. Middag, blomma, biocheck och liknande:

Mönstervariationer
Genomsnitt: 3,19
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:1
2:5
3:6
4:2
5:6
Hög uppfattning: 8 personer från Skövde och Falköping anställda var de som svarade att de hade
hög och mycket hög kännedom av trivselbelöningar. Övriga hade god kännedom och kom jämt
fördelade från alla tre kontoren.
Låg uppfattning: Utav 21 personer som svarade har 7 av de anställda som svarat var anställda i
Helsingborg och Skövde var de som hade svarade ingen alls, mycket låg, låg kännedom av denna
typ av belöningssystem.
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(Fråga 7)
f. Bekräftelse & Uppskattning

Mönstervariationer
Genomsnitt: 4,05
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:3
3:1
4:9
5:8
Hög uppfattning: Utav 21 personer som svarade har 15 anställda har hög och mycket hög
uppfattning om belöningssystemet i form av bekräftelse & uppskattning
Låg uppfattning: Det är endast 3 personer som har låg uppfattning om detta. Varav 2 anställda i
Helsingborg och 1 är anställd i Skövde

(Fråga 8)
g. Utbildning

Mönstervariationer
Genomsnitt: 4,05
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:1
2:2
3:4
4:2
5:12
Hög uppfattning: Utav 21 personer tycker 12 personer att utbildning har mycket högt värde. Det är
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främst Skövde och Helsingborg men även Falköping har ett par anställda som tycker likadant.
Låg uppfattning: Resterande utom en tycker det är bra med utbildning men en person avviker och
tycker att det inte spelar så mycket roll

(Fråga 9)
3. På vilket sätt är bankens belöningspaket är riktat till dig?

Mönstervariation
Genomsnitt: 2,29
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 6
1:2
2:1
3:6
4:4
5:2
Hög uppfattning: Sex personer anser att belöningssystemen är riktade åt dem, varav två av dem är
ifrån Skövde, en ifrån Helsingborg och tre av dem ifrån Falköping. Sex tycker att det är ganska
inriktade till dem, varav tre ifrån Skövde, två från Helsingborg och en från Falköping
Låg uppfattning: Tre personer tycker att dom är lite riktade mot dem, varav dessa är ifrån
Helsingborg, och fyra personer svara vet ej, tre från Skövde en från Helsingborg. Respondent 4
ifrån Falköping svarade blankt
Avvikelse tabell: Respondent nr 17 har svarat att “Eken” är individuellt anpassat.

(Fråga 10)
4. Bidrar belöningssystemet till att öka motivationen i ditt arbete?

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,24
Totalt antal svarande: 21
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Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:3
2:1
3:6
4:5
5:5
Hög uppfattning: Tio personer har svarat belöningssystem bidrar till ökad motivation mycket. Sex
personer har svarat att bidrar medel
Låg uppfattning: och fyra personer anser att det bidrar lite, av dessa är två ifrån Helsingborg och
två ifrån Skövde.
Avvikelse tabell: Respondent 17 har svarat Nej, “Eken” påverkar inte min motivationsnivå i mitt
dagliga arbete

(Fråga 11)
5. Hur mycket påverkar dessa faktorer din motivation?
a. Ekonomiska

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,95
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:1
2:1
3:4
4:7
5:8
Hög uppfattning: 15 personer har svarat att ekonomiska faktorer påverkar motivationen mycket.
Fyra personer har svarat att det har betydelse, dessa är två ifrån Skövde, en ifrån Helsingborg och
en ifrån Falköping.
Låg uppfattning: Två personer har svarat att det påverkar lite, av dessa två är en ifrån Skövde och
en ifrån Helsingborg.
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(Fråga 12)
b. Positiva kolleger

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,38
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:0
2:0
3:2
4:4
5:14
Hög uppfattning: 18 stycken anser att positiva kollegor ökar motivationen, medan två anser att det
påverkar något varav dessa är ifrån Falköping och Helsingbor
Låg uppfattning: En ifrån Helsingborg har även svara vet ej på frågan.

(Fråga 13)
c. Tydliga mål

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,52
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:0
2:0
3:2
4:4
5:14
Hög uppfattning: 18 stycken anser att positiva kollegor ökar motivationen, medan två anser att det
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påverkar något varav dessa är ifrån Falköping och Helsingbor
Låg uppfattning:
Av respondenterna har 20 personer svarat att tydliga mål bidrar hög, medan en ifrån Helsingborg
svarat att det bidar något. 4,52 hamnar genomsnittliga resultatvärdet på.

(Fråga 14)
d. Kompetens

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,19
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 2
1:0
2:0
3:0
4:7
5:12
Hög uppfattning: Av respondenterna har 19 personer svarat att kompetens bidrar hög grad
Låg uppfattning:, Medan en ifrån Helsingborg svarat att det bidar något.

(Fråga 15)
e. Ansvarsområde

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,48
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:0
3:2
4:7
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5:12
Hög uppfattning: 18 personer anser att ett ansvarsområde bidrar mycket till motivationen,
Låg uppfattning: två personer ifrån Skövde anser att det kan bidra till viss del
18 personer anser att ett ansvarsområde bidrar mycket till motivationen, medan två personer ifrån
Skövde anser att det kan bidra till viss del, det ger ett genomsnittligt resultatvärde på 4,48.

(Fråga 16)
f. Utvecklingsmöjligheter

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,57
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:0
3:0
4:6
5:15
Hög uppfattning: 18 personer är överens om att Utvecklingsmöjligheter påverkar motivationen.
Låg uppfattning:
.

(Fråga 17)
g. Roligt och meningsfullt arbete

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,76
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
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1:0
2:0
3:0
4:5
5:16
Hög uppfattning: Samtliga har svarat att det är viktigt att ha ett roligt och meningsfullt arbete för
att kunna känna sig motiverad.
Låg uppfattning:

(Fråga 18)
h. Delaktighet

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,57
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:0
3:2
4:5
5:14
Hög uppfattning: 19 personer anser att delaktighet är viktigt för motivationen. Två varav en från
Helsingborg och en från Skövde anser att det har medel betydelse.
Låg uppfattning:

(Fråga 19)
Omväxling
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Mönstervariation
Genomsnitt: 4,19
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:1
3:1
4:7
5:11
Hög uppfattning: Det är 18 personer som anser att omväxling påverkar motivationen.
Låg uppfattning: Tre personer ifrån Helsingborg höll inte med, två tyckte medel och lägrepåverkan
och en svarade vet ej

(Fråga 20)
j. Arbetsklimat

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,52
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:0
2:0
3:0
4:5
5:15
Hög uppfattning: Alla utom en anser att arbetsklimatet påverkar mycket till motivationen
Låg uppfattning: . Den som inte höll med de andra svarade ”vet ej” och är ifrån Helsingborgs
kontor.

(Fråga 21)
k. Frihet
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Mönstervariation
Genomsnitt: 4,24
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:0
2:0
3:3
4:5
5:12
Hög uppfattning: 17 personer anser att frihet påverkar motivation mycket.
Låg uppfattning: Tre personer varav två ifrån Helsingborg och en ifrån Skövde anser att det
påverkar till viss del, och en person ifrån Helsingborg har svarat ”vet ej”.

(Fråga 22)
l. Uppskattning av kolleger & chefer

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,67
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 0
1:0
2:0
3:0
4:7
5:4
Hög uppfattning: Här är samtliga respondenter rörande överens om att uppskattning av kollegor
och chefer ökar motivationen betydligt.
Låg uppfattning:
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(Fråga 23)
m. Gemenskap

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,43
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 1
1:0
2:0
3:0
4:7
5:13
Hög uppfattning: Alla respondenter utom en ifrån Helsingborg som svarat vet ej, är överens om att
gemenskap påverkar motivationen till hög grad
Låg uppfattning:

(Fråga 24)
n. Bra balans

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,14
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara: 2
1:0
2:0
3:1
4:6
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5:12
Hög uppfattning: 18 personer har svarat att de tycker en bra balans bidrar som motivationshöjande
faktor..
Låg uppfattning:
Avvikelse tabell: Respondent 17 har gett kommentaren bra balans mellan vad?

(Fråga 25)
o. Annan motivation som inte tagits med här:

Mönstervariation
Genomsnitt: 0,00
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:21
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
Hög uppfattning:
Låg uppfattning: Respondent 24 har valt att fylla i ”vet ej”.

(Fråga 26)
p. Kundens uppfattning

Mönstervariation
Genomsnitt: 0,24
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:20
1:0
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2:0
3:0
4:0
5:1
Hög uppfattning:
Låg uppfattning:
Avvikelse
Respondent 17 har valt att lyfta fram Kundens uppfattning som en mycket viktig del kring vad som
påverkar motivationen.

(Fråga 27)
6. Påverkar din motivation din arbetsinsats?

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,62
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:0
1:0
2:1
3:1
4:3
5:16
Hög uppfattning: Utav 21 svarande tycker 19 personer att arbetsinsatsen påverkas av motivationen,
vilket är väldigt högt.
Låg uppfattning: Sedan är det två personer som anser att motivationen inte påverkar ens
arbetsinsats så mycket.

(Fråga 28)
7. Är du sjuk ofta?

Mönstervariation
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Genomsnitt: 0,90
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:1
1:17
2:1
3:0
4:1
5:1
Hög uppfattning: Det är 18 personer av 21 som är väldigt sällan sjuka
Låg uppfattning: En person har svarat vet ej, vilken är ifrån Falköping och två personer är ofta
sjuka, dessa är ifrån Helsingborg och Skövde.

8. Vad tror du att banken vill uppnå med belöningssystem?
(Fråga 29)
a. Inget krav på att uppnå något

Mönstervariation
Genomsnitt: 1,52
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:5
1:11
2:1
3:0
4:1
5:3
Hög uppfattning: Däremot så är det fyra personer varav två från Helsingborg som tror att banken
har höga krav på att uppnå något med belöningssystemen
Låg uppfattning: Det är 12 personer som tror att banken inte har något krav på att uppnå något
speciellt. Det är 4 personer som svarat ”vet ej” och en ifrån Skövde som har lämnat blankt svar på
frågan.
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(Fråga 30)
b. Motivera sin personal

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,38
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:0
1:0
2:2
3:1
4:5
5:13
Hög uppfattning: 18 personer tror att banken använder sig av belöningssystem till stor del för att
kunna motivera sina anställda.
Låg uppfattning: 3 personer tror inte att motivation är en sådan stor orsak, varav 2 av dem är ifrån
Helsingborg och en från Skövde

(Fråga 31)
c. Bättre arbetsmiljö

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,19
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:0
1:3
2:3
3:7
4:3
5:5
Hög uppfattning: 8 personer varav 4 av dem är ifrån Skövde kontoret, har hög tro på att
arbetsmiljön är något banken vill uppnå med sina belöningssystem. 6 personer tror att de till viss del
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är något det vill påverka med sina belöningar.
Låg uppfattning: Däremot är det 6 personer som tror att den är väldigt låg, av dessa är 4 ifrån
Helsingborg och de andra två ifrån Skövde.

(Fråga 32)
d. Högre kompetens

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,81
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:2
1:0
2:2
3:2
4:5
5:10
Hög uppfattning: Att banken vill uppnå högre kompetens är det 15 personer som tror på.
Låg uppfattning: 4 stycken tror att det är medel fokus eller lägre, och 2 har svarat 0, alltså vet ej.
Dessa två är ifrån Helsingborg och Skövde. Av dem som svarat medel och neråt, är 3 ifrån
Helsingborg och 1 ifrån Skövde.

(Fråga 33)
e. Bättre (högre) resultat

Mönstervariation
Genomsnitt: 4,76
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:0
1:0
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2:0
3:0
4:5
5:16
Hög uppfattning: Här är alla respondenter rörande överens om att ett av bankens mål med
belöningssystem är att uppnå högre och bättre resultat
Låg uppfattning:

(Fråga 34)
9. Anser du att belöningssystemet fyller en viktig funktion hos banken?

Mönstervariation
Genomsnitt: 3,29
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:3
1:0
2:1
3:7
4:4
5:6
Hög uppfattning: 10 personer anser att belöningssystemen fyller en viktig funktion i företaget,
varav 2 är ifrån Falköping, 5 ifrån Skövde och 3 av dem ifrån Helsingborg. Det är 3 ifrån Skövde
som tror att det är medel, samt två från Helsingborg och två ifrån Falköping som tror det
Låg uppfattning: En person ifrån Helsingborg tror att det har mindre betydelse, och en person ifrån
Falköping har svarat 0, alltså ”vet ej”.
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(Fråga 35)
10. Ser du några nackdelar med bankens belöningssystem?

Mönstervariation
Genomsnitt: 1,81
Totalt antal svarande: 21
Vet ej eller valt att inte svara:6
1:4
2:1
3:2
4:8
5:0
Hög uppfattning: Endast två personer anser att det finns många nackdelar, de är båda ifrån
Helsingborg
Låg uppfattning: Åtta har skrivit lite, och fem anser inte många. Tre ifrån Skövde har skrivit ”vet
ej”, och en ifrån Falköping har svarat blankt.
Avvikelse tabell: Respondent 14 har skrivit “onödigt krångligt”, respondent 15 har skrivit “NEJ!”
och respondent 17 har skrivit ”Eken”, svårt för anställda att veta vilka resultat som ger vilka nivåer
av Eken.

Mönstertolkning:
Genomsnittsvärdet är långt över 3 vilket vi tolkar som att det finns ett behov av personalen att och
att de anställda är öppna för att bli motiverade. Det finns olika faktorer som kan hjälpa till att
motivera och av resultatet ser vi att samtliga respondenter har gett medelvärdet eller mer på hur de
blir motiverade av tydliga mål, ansvarsområde, utvecklingsmöjligheter, roligt och meningsfullt
arbete, delaktighet och uppskattning av kolleger och chefer.
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Tolkning per delområde:
Belöningssystem
Fråga 1, 2, 7
Fråga 1 visar delsvar 1
Fråga 2 visar delsvar 2-8
Fråga 7 visar delsvar 28
Frågorna i enkäten:
Upplever du att ni har någon form av belöningspaket?
1:
Avvikelse: Respondent 15 har skrivit JA! istället för att använda skalan varpå vi valt att inte ge den
något värde.
Vilka typer av belöningssystem upplever du att er bank använder sig av?
Ekonomiska:
2: Bonuslön
3: Provision.
4: Aktier
5: Andra ekonomiska förmåner
Trivselbelöningar(annan belönings om inte av ekonomisk karaktär):
6: Middag, blomma, biocheck och liknande:
7: Bekräftelse & Uppskattning
8: Utbildning
Är du sjuk ofta?
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28.
Tabell av svaren:

Mönster:
Genomsnittsvärdet är över 3 på bonuslön, aktier, Middag, blomma, biocheck och liknande,
bekräftelse & uppskattning och på utbildning. Vi tolkar att de anställda är medvetna om och har
kännedom om detta i praktiken. Däremot bonuslön, provision och andra ekonomiska belöningar
upplevs under genomsnittet och det är mindre än hälften av som har kännedom om dem.
Vi har också tittat på hur ofta personalen är sjuk och genomsnittsvärdet här visar 0,9 vilket är under
mycket låg och som är talet 1 det lägsta värdet i tabellen.
Belöningssystem matchar anställdas mål
Fråga 3, 8, 9
Fråga 3 visar delsvar 9
Fråga 8 visar delsvar 29-33
Fråga 9 visar delsvar 34
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Frågorna i enkäten:
På vilket sätt är bankens belöningspaket är riktat till dig?
9: Avvikelse: Respondent nr 17 har svarat att “Eken” är individuellt anpassat.

Vad tror du att banken vill uppnå med belöningssystem?
29: Inget krav på att uppnå något
30: Motivera sin personal
31: Bättre arbetsmiljö
32: Högre kompetens
33: Bättre (högre) resultat
Anser du att belöningssystemet fyller en viktig funktion hos banken?
34:

Tabell av svaren:

Mönster:
Genomsnittsvärdet är högre än 3 på att motivera sin personal, bättre arbetsmiljö, högre kompetens
och bättre (högre) resultat den sistnämnda vara alla rörande överens om. De fanns två poster som
fick under genomsnittet 3 vilket var frågor som visade att personalen inte viste att belöningspaketet
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var riktat till dem och att det inte fanns något bakomvarande krav riktat mot dem.

Kritik mot nuvarande belöningssystem
Fråga 35
Fråga 35 visar delsvar 35

Frågan i enkäten:
Ser du några nackdelar med bankens belöningssystem?

Tabell av svaren:

Genomsnittligt värde 1,81 vilket är lågt dock ej under 1 som är lägsta värdet i tabellen. Endast två
personer anser att det finns många nackdelar, de är båda ifrån Helsingborg.
Avvikelse: Respondent 14 har skrivit “onödigt krångligt”, respondent 15 har skrivit “NEJ!” och
respondent 17 har skrivit ”Eken”, svårt för anställda att veta vilka resultat som ger vilka nivåer av
Eken.
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Bilaga 6 Förstoring av tabell 9; Mönster på anställdas uppfattningar kring olika
belöningsaktivitet

Tabell 9, förstoring av tabell 9, egen
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Bilaga 7 Muntliga intervjuer, chefer inom bankvärlden – sammanställd per
respondents svar (transfererad bilaga)

Bilaga 8 Muntliga intervjuer, chefer inom bankvärlden – sammanställd per
fråga
(transfererad bilaga)
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