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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works
and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and
explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object
of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea.
Theoretical Framework: The theoretical framework mainly consists of: Reward System,
Motivation, Principal-Agent Problem and Work Motivation and the Reward System at Nordea.
Some of the presented theories are Locke and Latham’s Goal-Setting Theory, Doran’s SMART
Criteria, Herzberg’s Two-Factor Theory, McGregor’s Theory X & Y, Sappington’s PrincipalAgent Theory, Bergström and Lindberg’s study regarding work motivation at Nordea.
Results: The main motivational factors at LF Halland Private Bank are rise in salary,
rewarding work and good social environment. The mainly preferred rewards are rise in salary,
positive feedback and increased responsibility. Monetary rewards are preferred over nonmonetary rewards, although a combination of the two is required. The level of work motivation
is relatively high among the employees.
Conclusions:
 The reward system at LF Halland Private Bank cannot be seen as flawed as the work
motivation is relatively high, but it cannot be seen as ideally as the reward system is not
the main cause of work motivation.
 There is no apparent Principal-Agent Problem.
 The reward system at Nordea is considered to have a higher impact on the employee’s
work motivation than the reward system at LF Halland Private Bank.
Keywords: Work Motivation, Reward Systems, Theories of Motivation, Motivation and
Hygiene Factors, Rewards, Principal-Agent Problem, Agency Cost.
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Sammanfattning
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förklara hur belöningssystemet fungerar och vad som
kan ge upphov till arbetsmotivation inom en bankverksamhet samt jämföra och förklara likheter
och skillnader som kan finnas mellan två olika bankverksamheter. Studieobjektet utgörs av
Länsförsäkringar Halland Privat Bank, och jämförelsen görs gentemot Nordea.
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innefattar fyra huvudsakliga delar:
Belöningssystem, Motivation, Principal-Agentproblem samt Arbetsmotivation och
belöningssystem på Nordea. Teorier som behandlas är bland andra Locke och Lathams
målsättningsteori, Dorans SMART-kriterier, Herzbergs tvåfaktorteori, McGregors X- & Yteori, Sappingtons Principal-Agentteori, Bergström och Lindbergs studie beträffande
arbetsmotivation på Nordea.
Resultat: De främsta motivationsfaktorerna på LF Halland Privat Bank är löneförhöjning,
givande arbetsuppgifter samt trivsel och god social miljö. De främst prefererade belöningarna
är löneförhöjning, positiv feedback samt utökat ansvar. Monetära belöningar föredras framför
icke-monetära belöningar men en kombination av de båda krävs. Arbetsmotivationen är
förhållandevis hög hos medarbetarna.
Slutsatser:
 Belöningssystemet på LF Halland Privat Bank kan inte ses som bristfälligt då
arbetsmotivationen är förhållandevis hög, men det kan heller inte ses som idealt då
belöningssystemet inte utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsmotivation.
 Det föreligger inget påtagligt Principal-Agentproblem på arbetsplatsen.
 Belöningssystemet på Nordea anses ha en större inverkan på medarbetarnas
arbetsmotivation än belöningssystemet på LF Halland Privat Bank.
Nyckelord: Arbetsmotivation, Belöningssystem, Motivationsteorier, Motivations- och
Hygienfaktorer, Belöningar, Principal-Agentproblem, Agentkostnader.
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Nyckelord och definitioner
LF Halland:

En förkortning av Länsförsäkringar Halland som används i studien.

Belöningssystem:

Ett styrmedel vars syfte är att ge medarbetare incitament att verka
mot fastställda mål, och därmed öka verksamhetens värde samt
skapa mervärde hos medarbetarna.

Belöningar:

Kan huvudsakligen delas in i kategorierna monetära och ickemonetära. Exempel på monetära belöningar är fast lön,
bonusersättning och vinstdelning. Exempel på icke-monetära
belöningar är feedback, befordran, utvecklingsmöjligheter, beröm
och julklappar.

Motivation:

Faktorer hos individen som stimulerar och riktar beteendet mot att
handla på ett visst sätt mot olika mål.

Yttre motivation:

Beteendet stärks genom yttre faktorer, såsom monetära belöningar.

Inre motivation:

Beteendet stärks genom inre faktorer, såsom intresse och
tillfredsställelse.

Motivationsfaktorer:

Faktorer som kan påverka arbetsmotivationen positivt.

Hygienfaktorer:

Faktorer som antingen kan ge upphov till missnöje eller trivsel.

Principal-Agentproblem:

Svårigheten att motivera en agent till att agera enligt principalens
intresse, istället för att agera utifrån eget intresse.

Agentkostnader:

De interna kostnader som uppkommer i samband med PrincipalAgentproblem. Dessa kostnader kan spenderas mer eller mindre
optimalt.

Informationsasymmetri:

Uppstår då informationen från principalen inte uppfattas korrekt av
agenten och vice versa.

Intressekonflikter:

Kan uppstå om agenten inte ges tillräckliga incitament att arbeta
enligt principalens intresse.
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1. Inledning
Detta kapitel syftar till att skapa ett intresse och en grundläggande förståelse för studieämnet.
Kapitlet syftar även till att redogöra för varför det aktuella studieobjektet har valts. Här
presenteras bland annat studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte. Utöver detta
introduceras kort en studie som behandlar arbetsmotivation inom banksektorn vilken
påträffades i samband med litteratursökningen. Resultaten från studien är av betydelse för ett
jämförelsemoment vilket kommer ske som en del av analysen i denna studie.

1.1 Bakgrund
Året är 2014 och de 89 anställda på det svenska mjukvaruföretaget Monitor ska återigen få dela
på en saftig bonus – 34 miljoner kronor. Under fyra år har de anställda på företaget fått ut
bonusar i form av utdelning på totalt 85 miljoner kronor (Rovira, 2014). Detta innebär en
ungefärlig utdelning på nära en miljon kronor per anställd. Företagets ägare menar att detta
bonussystem är något som ökar engagemanget och effektiviteten hos de anställda. Samma år
visar VD:n för det indiska företaget Hari Krishna Exports upp ett annat sätt att belöna sina
anställda på (Joshi, 2014). 1 268 av de mest lojala och bäst presterande anställda på företaget
fick som bonus välja om de ville få en bil, en lägenhet eller diamantsmycken. VD:n menar att
de skapade en hunger som bidrog till hårt arbetande anställda. De flesta hade nog upplevt denna
typ av belöningar som motiverande, men det kan dock med stor sannolikhet konstateras att
många verksamheter inte har möjligheten att tillämpa ett sådant belöningssystem på grund av
uppenbara ekonomiska skäl.
I Sverige finns många företag som präglas av utländska äganden och nationella affärspartners
(Nilsson & Olve, 2013). Influenserna från utländska företagskulturer har gett ringar på vattnet
och påverkat även den svenska företagskulturen. Detta har varit en grundläggande drivkraft för
ett ökat användande av belöningssystem i Sverige. I takt med den ökade förekomsten av
belöningssystem har även de olika varianterna av dess utformande utökats. Det kanske
vanligaste syftet till att använda sig av belöningssystem är för att motivera sina anställda till att
prestera mer än vad de hade gjort utan belöningen (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).
Engagemang och motivation hos anställda är av angelägenhet inom alla verksamheter då det
kan ge upphov till effekter som nöjdare kunder, färre fel och ökad försäljning (Jensen, 2013).
Omotiverade medarbetare kan rentav betraktas som en osynlig kostnad då dessa mänskliga
resurser inte presterar enligt deras maximala förmåga (Sollenberg, 2014). Belöningssystem kan
bidra till detta viktiga motivationsskapande. Då det kan finnas en koppling mellan motivation
och kundnöjdhet kan det anses vara betydelsefullt att just medarbetare som arbetar med kunder
bör uppleva motivation på arbetsplatsen för att skapa konkurrensfördelar. Ju mer verksamheter
liknar varandra, desto viktigare är det med motiverade medarbetare för att ge upphov till dessa
viktiga konkurrensfördelar. Banker är exempel på verksamheter som liknar varandra samt
erbjuder likartade tjänster och produkter och kan därför vara i behov av differentiering i form
av ett gott kundbemötande för att förbättra sin konkurrensställning. Medarbetarnas motivation
kan vara kopplat till deras kundbemötande, och högre motivation kan därmed tänkas ha ett
samband med bättre kundbemötande.
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En bank som jobbar aktivt både med att uppnå hög kundnöjdhet och skapa konkurrensfördelar
är Länsförsäkringar Bank. En av bankens chefer inom affärsområdet Privat Bank menar att
“differentieringen gentemot andra banker är att Länsförsäkringar är kundägda, vilket ändrar
kundupplevelsen till det positiva”(Personlig kommunikation, LF Halland, 2016). I en mätning
utförd av Svenskt Kvalitetsindex (2015) hade Länsförsäkringar Bank Sveriges nöjdaste
privatkunder år 2015. Deras betyg blev 77,6 av 100 vilket indikerar en stark relation mellan
företag och kund. Under de senaste fem åren har Länsförsäkringar Bank fått denna utmärkelse
fyra år. Samma mätning visar att Nordea hade minst nöjda privatkunder i Sverige år 2015,
jämfört med de övriga nio banker som undersökts. Deras betyg blev 65,3 av 100 och de
hamnade då under branschsnittet som är 68,2. Så har även fallet varit under de senaste årens
mätningar. De har aldrig nått betyget 75 av 100 vilket, som sagt, indikerar en stark relation
mellan företag och kund. Dock har de heller inte hamnat under betyget 60 vilket hade indikerat
stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar. Denna mätning kan vara en indikation
på att Nordeas medarbetare inte är lika motiverade som medarbetarna på Länsförsäkringar
Bank.

1.2 Arbetsmotivation inom banksektorn
Ovan nämnda mätning beträffande kundnöjdhet gav upphov till ett intresse att jämföra de två
bankverksamheterna – Länsförsäkringar Bank och Nordea – och dess belöningssystems
inverkan på medarbetarna. I samband med en litteratursökning påträffades den studie som
presenteras nedan. Studien berör arbetsmotivation och belöningssystem på Nordea och utgör
basen för jämförelsen i vår studie. Utförligare redogörelse av studien hittas i avsnitt 3.4 –
Arbetsmotivation och belöningssystem på Nordea.
Studien Arbetsmotivation – en kvalitativ studie om motivation inom banksektorn hade som syfte
att undersöka hur verksamheter inom banksektorn motiverar sina anställda samt om de använda
metoderna uppfyller dess motiverande syfte (Bergström & Lundberg, 2015). Studien utfördes
på Nordeas kundtjänstavdelning i Uppsala. Författarna konstaterade att Nordea främst använder
immateriella belöningar och att majoriteten av personalen menar att de är motiverade. De
slutsatser som drogs av studien var att 1) inre faktorer är det som främst motiverar de anställda,
2) de anställda motiveras av olika faktorer vilket indikerar att det inte finns något idealiskt
belöningssystem, 3) att belöningssystem generellt sett uppfyller sin funktion. I slutet av studien
lämnade författarna förslag till vidare forskning. Ämnet som författarna föreslog var att
undersöka om olika banker använder liknande metoder för att motivera personalen samt om
motivationen skiljer sig åt hos medarbetare i olika banker. De menar att en jämförande studie
kan genomföras på en annan bank för att erhålla en mer generell bild av belöningssystem och
arbetsmotivation.

1.3 Problemdiskussion och forskningsfrågor
Kombinationen av monetär och icke-monetär belöning, provision, befordran, bekräftelse och
likartade incitament anses utgöra en betydande del av den motivationsskapande processen för,
framförallt, säljare (Lopez, Hopkins & Raymond, 2006). Provision har visats vara den belöning
som föredras och befordran samt bekräftelse har visats vara av minst betydelse. Dock finns det
forskning som påvisar motsatsen, nämligen att provisionsbaserad lön, eller ”payment-byresults”, istället har en negativ inverkan på verksamheters långsiktiga måluppfyllelse (Hall &
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Rowland, 2014). Sådana belöningssystem kan anses vara kontraproduktiva enligt Hall och
Rowland. En förklaring till det kan vara att för att åstadkomma ett självständigt och
framåtsträvande beteende krävs främst inre motivation, inte enbart den yttre motivation som
uppkommer ur ett belöningssystem som bygger på provision (Deci & Ryan, 2000). Denna teori
får uppbackning av Maslow (1954), Herzberg (1966), Hackman och Oldham (1980), bland
andra, vilka alla menar på att människans grundläggande behov och trivselfaktorer först och
främst måste tillgodoses för att motivation ska infinna sig hos människor. Om detta inte sker
har inte den yttre motivation, som kommer från extern belöning, någon effekt (ibid.). Nilsson,
Olve & Parment (2010) menar vidare att om ekonomiska incitament utgör återkommande inslag
i en verksamhet kan detta motverka måluppfyllelsen då medarbetarna sannolikt börjar invänta
försäkran om belöning innan de agerar. Teorin om hur ett belöningssystem bör utformas, och
om vilka belöningsvarianter som lämpar sig bäst, skiljer sig åt och därmed kan det vara
problematiskt att konstruera ett idealiskt belöningssystem. Problemdiskussionens första
frågeställning lyder:
Hur fungerar belöningssystemet på LF Halland Privat Bank samt vilka förbättringsmöjligheter
finns med avseende på att öka arbetsmotivationen hos medarbetarna?
Kominis och Emmanuel (2007) menar att motivationsskapande belöningssystem kräver att
medarbetare tydligt informerats om vilka mål som ska uppnås, att prestationer bedöms
strategiskt och korrekt samt att belöningarna överensstämmer med medarbetarnas preferenser.
Vidare kan motivation definieras som de faktorer inom en verksamhet, som riktar medarbetare
till att agera enligt verksamhetens strategi och intresse (Bruzelius & Skärvad, 2012). Bristande
motivation och undermåliga belöningssystem kan leda till att verksamhetens bästa inte
prioriteras. Då uppkommer ett Principal-Agentproblem vilket kan definieras som svårigheten
att motivera en agent till att agera enligt principalens behov, istället för att agera utifrån egna
behov (García, Rodriguez‐Sánchez & Fdez‐Valdivia, 2015). Principalen skapar alltså ett
belöningssystem för att agenten ska agera som principalen vill och när detta syfte inte fullbordas
uppstår problemet. I studien om Nordea nämner författarna kort hur de anställdas motivation i
förlängningen kan påverka verksamhetens mål och strategi i dess helhet men antagandet yttras
utan avsikt att vidare undersöka sambandet och utan större betoning på de negativa
konsekvenser som kan uppstå vid ett ineffektivt belöningssystem. Därför väcks följande
frågeställning:
Hur fungerar belöningssystemet på LF Halland Privat Bank med avseende på att uppmuntra
medarbetare till att agera enligt verksamhetens intresse?
Gällande Nordeas belöningssystem beskriver Bergström och Lundberg (2015) att det inte
bygger på prestationsbaserad monetär belöning, så som provisionsbaserad lön eller bonusar. De
fokuserar istället på en fast ersättning i form av ränterabatt, friskvårdsbidrag och liknande
förmåner. Utöver den fasta delen, som även inkluderar den fasta grundlönen, så baseras
belöningssystemet på rörliga ersättningar av både materiella och immateriella slag. Biobiljetter,
choklad och andra föremål i form av vinster utgör exempel på materiella belöningar. Feedback,
uppmuntran och allmänt erkännande utgör exempel på immateriella belöningar, och det är dessa
som förekommer i störst utsträckning. I studien drar författarna slutsatsen att personalen hos
Nordea är motiverade och att belöningssystem därför generellt sett uppfyller sin funktion
3

(Bergström & Lundberg, 2015). Problemet i denna slutsats är att den görs allomfattande trots
att studien enbart genomförts på en bankverksamhet och på ett kontor. Studiens slutsats
uppmuntrar därför till att undersöka om det ligger någon grund i denna generalisering vid
jämförelse med andra bankverksamheter. Problemdiskussionens sista frågeställning lyder
följaktligen:
Vilka likheter och skillnader finns det mellan belöningssystemen samt i hur medarbetarna
motiveras på Nordea och LF Halland Privat Bank?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur belöningssystemet fungerar och vad
som kan ge upphov till arbetsmotivation inom en bankverksamhet samt jämföra och förklara
likheter och skillnader som kan finnas mellan två olika bankverksamheter.

1.5 Avgränsningar
Studien avgränsas till att enbart beskriva belöningssystemet på LF Halland Privat Bank samt
jämföra denna bankverksamhet med Nordea. Avsikten är alltså att dra slutsatser som är
specifika för de studerade verksamheterna och inte generella för branschen som helhet, dock
kan studiens resultat vidare användas för att förmå uppfylla ett sådant syfte.
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2. Metod
Detta kapitel inleds med en presentation av studiens undersökningsansats och metodval. Vidare
beskrivs studiens urval, datainsamling och etiska aspekter vid datainsamlingen, analysmetod
samt metod för att uppnå hög validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en
metoddiskussion vilken belyser för- och nackdelar med studiens olika metodval.

2.1 Undersökningsansats
Svenskt Kvalitetsindex (2015) mätning gällande kundnöjdhet inom bankbranschen visar att
Länsförsäkringar Bank har nöjdast privatkunder medan Nordea har minst nöjda kunder.
Mätningens resultat gav upphov till ett intresse att jämföra dessa två banker. Detta ledde till
upptäckten av den studie som kort presenterats i inledningen, vilken behandlar just Nordeas
belöningssystem och arbetsmotivationen hos medarbetarna. Studiens resultat, dess förslag till
vidare forskning samt avsaknaden av diskussion kring belöningssystemets eventuella problem
gav upphov till vår studies syfte: att beskriva och förklara hur belöningssystemet fungerar och
vad som kan ge upphov till arbetsmotivation inom en bankverksamhet samt jämföra och
förklara likheter och skillnader som kan finnas mellan två olika bankverksamheter.
Underlaget för att uppfylla detta syfte har främst utgjorts av adekvat forskning i kombination
med empiriskt insamlad data, men även annan relevant litteratur har använts vid
informationssökning. Forskningsartiklarna hämtades via discoverytjänsten Summon, som är
åtkomlig för studenter på Högskolan i Halmstad, Google Scholar, Göteborgs
Universitetsbibliotek samt Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Övrig litteratur har dels
utgjorts av kursmaterial som vi använt oss av under utbildningen samt av eftersökt litteratur
som har goda kopplingar till studiens ämne. Informationssökningarna gjordes med en bred
utgångspunkt där varierande nyckelord, såsom belöningssystem, Principal-Agentproblem och
motivationsfaktorer, användes. Efter grundlig genomgång och analys, begränsades materialet
till det som nu finns redogjort för i litteraturförteckningen. Begränsningarna av underlaget till
studien baserades på ämnesrelevans, publikationsår, aktualitet, antal citeringar och så vidare.

2.2 Metodval
Då studiens ändamål har varit att undersöka och beskriva LF Hallands belöningssystem inom
affärsområdet Privat Bank så genomfördes den i form av en kvalitativ fallstudie. Den kvalitativa
ansatsen motiverades då vi ämnade beskriva egenskaper och hur något fungerar istället för
storlek, mängd eller kvantitet som istället hade inneburit en kvantitativ ansats (Larsson, 1986).
Fallstudien sågs som ett lämpligt tillvägagångssätt då studien ämnar beskriva verksamheten och
ett befintligt system på djupet och som med annan metodik varit problematiskt att undersöka
(Yin, 2012).
Studien kan främst ses som förklarande då intentionen har varit att förklara orsakssambandet
mellan hur LF Hallands belöningssystem påverkar de anställdas motivation (Höst, Regnell &
Runeson, 2006). Studien kan dock även härledas till att vara av både beskrivande och
utforskande form. Den beskrivande delen syftar till att beskriva hur företagets belöningssystem
ser ut, och den utforskande söker att på djupet förstå hur något fungerar eller utförs, vilket görs
i form av fallstudien (ibid.).
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Vid vetenskapligt skrivande innefattar forskarens arbete att relatera teori och verklighet med
varandra (Patel & Davidsson, 2003). Några av arbetssätten för att relatera teori och verklighet
är induktion, deduktion och abduktion. Vid ett induktivt tillvägagångssätt utgår forskaren från
verkligheten och den insamlade informationen, empirin, för att därifrån upptäcka något som
kan formuleras till en teori (ibid.). Detta tillvägagångssätt används främst vid kvalitativa
undersökningar. Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från den redan befintliga teorin för att
sedan empiriskt pröva dess hypoteser om verkligheten (ibid.). Deduktion används ofta vid
kvantitativa undersökningar. Abduktion innebär en kombination av de två tidigare nämnda
tillvägagångssätten (ibid.). Här fungerar de tidigare teorierna som inspirationskälla för upptäckt
av mönster som ger förståelse. Vid ett abduktivt tillvägagångssätt prövas de allmänna
principerna och teorin mot det enskilda fallet och dess empiri om vartannat (Alvesson &
Sköldberg, 2008). Tillvägagångssättet i denna studie har först varit att samla teori om ämnet för
att sedan genomföra en empiriinsamling, vilket kategoriseras som en deduktiv ansats. Detta
gjordes främst för att möjliggöra för oss själva att vara tillräckligt insatta i ämnet för att kunna
utforma relevanta intervjufrågor samt för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Efter
empiriinsamlingen bildades ytterligare teorier kring ämnet, vilket kännetecknar en induktiv
ansats. Vid tolkningsprocessen har vi ömsesidigt låtit teorin och empirin påverka varandra.
Samspelet i detta arbetssätt gör att vi i denna studie har haft en abduktiv ansats.

2.3 Urval
Alvehus (2013, s.66) konstaterar att “I alla typer av undersökningar måste man göra en eller
annan form av urval.”. Som forskare måste man bestämma sig för vilket studieobjekt eller fall
som ska studeras, vilka som ska intervjuas och så vidare. Detta innebär att urvalsprinciperna
ser lite olika ut beroende på vilken metod som används. Studieobjektet har i denna studie
utgjorts av LF Halland och då är det specifikt affärsområdet Privat Bank som har undersökts.
Vid insamling av empirisk data har vi använt oss av både intervjuer och enkäter. Urvalet av
respondenter har gjorts från den valda verksamheten och kom att bestå av anställda inom Privat
Bank. För att få svar på våra intervjufrågorfrågor med utgångspunkt i belöningssystem och
motivation på arbetsplatsen så krävdes det att respondenterna bestod av personer som var insatta
i ämnet och kunde förhålla sig till de frågor vi hade (ibid.). Vi hade en klar bild av vilken typ
av anställda vi ville intervjua, dessa bestod av chefer samt medarbetare inom Privat Bank.
Cheferna ville vi intervjua då vi förmodade att de skulle besitta kunskaper om utformningen av
belöningssystemet på arbetsplatsen och medarbetarna intervjuades för att få en djupare inblick
i deras syn på hur belöningssystemet påverkar dem. Både chefer och medarbetare har även
intervjuats för att kunna identifiera eventuell informationsasymmetri mellan parterna. Exakt
vilka chefer och medarbetare vi skulle kontakta var svårt att fastställa så därför tog vi kontakt
och bokade in ett möte med LF Hallands personalchef, Stina Lindahl. Efter mötet och vår
förfrågan gav hon oss förslag på intervjupersoner och tillhandahöll oss med kontaktinformation
till både chefer och medarbetare som kunde vara intressanta och relevanta att intervjua. Lindahl
hjälpte även till att informera intervjupersonerna och förbereda dem inför kommande intervjuer.
Urvalet av intervjupersoner blev slutligen fyra chefer och fyra medarbetare. De chefer som
intervjuats är två chefer för privatrådgivare, en chef för affärsområde samt personalchefen
Lindahl. Lindahl intervjuades främst för att få generell information om företaget och inte för att
få svar rörande belöningssystem och arbetsmotivation. De tre övriga cheferna representerar
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samtliga chefer inom affärsområde Privat Bank. De medarbetare som intervjuats är två
privatrådgivare samt två som arbetar inom kundtjänst.
Tillvägagångssättet kan ses som en blandning av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval.
Intentionen har varit att analysera samt få en djupare förståelse och inte kvantifiera ett visst
fenomen, vilket karakteriserar ett strategiskt urval (Alvehus, 2013). Det strategiska urvalet
yttrar sig även då vi ämnade välja respondenter som uppfyllde kriterierna för att kunna svara
på frågor som relaterade till studiens syfte. Vi hade tre kriterier vid vår urvalsprocess; det första
kriteriet gällde generellt för alla respondenter, det andra var riktat till chefrespondenterna och
det tredje till medarbetarrespondenterna. Kriterierna var att 1) de skulle jobba inom LF Halland
Privat Bank, 2) de skulle besitta kunskaper om utformningen av arbetsplatsens belöningssystem
samt 3) de skulle omfattas av belöningssystemet. Snöbollsurval karakteriseras av att redan vald
respondent, i vårt fall Lindahl, rekommenderat ytterligare intervjurespondenter som uppfyller
dessa kriterier, vilket var steg två i vår urvalsstrategi (ibid.).
De medarbetare som inte intervjuades fick istället besvara frågor via enkätutskick, dels på grund
av tidsbrist och för att vi ville få ett så stort underlag som möjligt samt dels på grund av att
medarbetarna skulle ges möjligheten att svara anonymt. Anonymiteten kan troligtvis bidra till
att medarbetaren känner sig trygg vilket i sin tur kan ge mer sanningsenliga svar samt minimera
svarsbortfallet (Ejlertsson, 2014). Lindahl hjälpte till med att informera enkätrespondenterna
om vår studie, även detta för att minimera svarsbortfallet. Enkäten skickades ut till 26
medarbetare inom bankverksamheten. Dessa 26 medarbetare samt de fyra medarbetare som
intervjuats utgör tillsammans samtliga 30 medarbetare inom Privat Bank. Urvalet består alltså
av samtliga chefer och medarbetare inom Privat Bank på LF Halland, vilket innebär ett
hundraprocentigt urval.

2.4 Primärdata
Primärdata är det empiriska material som samlas in av forskaren själv genom bland annat
enkäter och intervjuer (Alvehus, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vid insamling av
primärdata kan det vara så att den data som erhålls inte är lika genomtänkt och bearbetad som
vid annan tryckt och reviderad data (Jacobsen, 2007). Det kan vara av fördel då datan är mer
spontan och därmed förmodligen blir mindre vinklad. Nackdelen vid insamlingen av primärdata
kan dock vara att det glöms bort att nämnas saker av relevans vilket kan resultera i databortfall.
Vid insamling av primärdata vet vi som forskare vilka insamlingsmetoder som har använts och
kan kontrollera datan i större utsträckning vilket bidrar till att vi kan påverka dess reliabilitet
(ibid.).

2.4.1 Intervjuer
Intervjun ses som ett viktigt redskap i kvalitativ forskning (Alvehus, 2013). Dels för att genom
interaktion kunna få reda på en respondents tankar, känslor, åsikter och erfarenheter inför ett
visst ämne och dels för att få fram hur de olika anställda ser på ett visst fenomen eller
händelseförlopp. Det som forskaren dock bör ta i beaktning vid analys av intervjuer är att det
inte är säkert att respondentens svar motsvarar hur verkligheten faktiskt ser ut. Beroende på
studiens syfte och metod varierar även den intervjutyp som är lämplig att använda. Några av de
intervjutyper som finns att tillgå är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad (ibid.).
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Den strukturerade intervjun kan liknas vid en muntlig enkät där det finns förutbestämda frågor
och i vissa fall även förutbestämda svar. Den semistrukturerade intervjun har en del
övergripande frågor som fungerar som stöd för intervjun men där respondenten har möjlighet
att svara mer utförligt och öppet (Höst, Regnell & Runeson, 2006). I en ostrukturerad intervju
finns det inga förutbestämda frågor utan endast ett övergripande ämne som styr samtalet
(Alvehus, 2013; Höst, Regnell & Runeson, 2006).
Förhoppningen med intervjuerna, i denna studie, har varit att få igång en öppen dialog med
respondenterna där vi som intervjuare skulle kunna styra ämnet till en viss grad utan att
begränsa samtalet. Intervjuerna har därför utförts i form av den semistrukturerade typen. Ett
antal frågor sammanställdes för att kunna mejlas ut till intervjupersonerna i förberedande syfte
innan intervjutillfället. Frågorna har dock enbart fungerat som stöd för intervjuerna och har
därmed inte begränsat svaren utan snarare inbjudit till öppna diskussioner. Utförligare
beskrivning av intervjufrågornas utformning finns i avsnitt 4.2.

2.4.2 Enkäter
Enkäter kan definieras som ett frågeformulär med fasta frågor och till största del fasta
svarsalternativ (Ejlertsson, 2014). Att skicka ut enkäter är ett bra sätt att få inblick i åsikter och
uppfattningar från en större grupp människor samt att det är ett tidssparande alternativ (Kylén,
2004). Gruppenkät och webbenkät är två olika typer av enkäter som kan användas (Ejlertsson,
2014). Gruppenkät distribueras till personer som regelbundet samlas på ett gemensamt ställe
och webbenkät skickas ut via mejl till berörda personer. Beroende på urval varierar vilket sätt
som passar bäst att applicera (ibid.). Vårt urval har bestått av anställda från samma företag
utspridda på olika kontor i Halland. Det utförande som då var bäst lämpat för vår studie var
webbenkät då vi inte hade tid att besöka alla de olika kontoren. Valet av enkätmetod
motiverades även med att det är det mest kostnadseffektiva alternativet för oss intervjuare samt
att vi ansåg att webbenkäten kräver en relativt liten ansträngning från respondenterna då de
exempelvis slipper posta tillbaka svaren (ibid.). Det är då troligt att svarsbortfallet blir lägre.
Vid utskick av webbenkäterna har vi använt oss av verktyget Google Formulär. Där har vi
kunnat skapa enkäter för att sedan skicka ut dessa via mejl. Allteftersom respondenterna har
svarat har vi i verktyget kunnat se både deras individuella svar samt en sammanställning av
samtliga inskickade svar. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt inom den förutbestämda
tidsramen, vilken sattes till tio dagar, valde vi att skicka ut tre påminnelsemejl med jämna
mellanrum till samtliga respondenter. Utförligare beskrivning av enkätfrågornas utformning
finns i avsnitt 4.2.

2.5 Sekundärdata
Sekundärdata är den insamlade data som i första hand skapats för ett annat syfte än den
nuvarande forskarens undersökning (Alvehus, 2013). Det är data som, av tidigare forskare med
annat syfte, redan analyserats och som i nuvarande undersökning kommer att genomgå en
ytterligare analys. Studien Arbetsmotivation – en kvalitativ studie om motivation inom
banksektorn om Nordeas belöningssystem kan därmed ses som sekundärdata då vi har haft för
avsikt att analysera och jämföra våra resultat med deras. Vidare består sekundärdatan i denna
studie av Internetkällor, årsredovisningar samt diverse litteratur så som forskningsrapporter,
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faktaböcker och kurslitteratur. Fördelen med sekundärkällor är att det är både kostnads- och
framförallt tidssparande samt att de ger ökad förståelse för studiens insamlade primärdata
(Hansagi & Allebeck, 1994). Problematiken är dock att datan är insamlad för ett annat syfte än
det för den nuvarande forskarens undersökning, vilket därmed gör att vi som forskare har haft
i åtanke att det kan finnas risk för feltolkning.

2.6 Etiska aspekter
Intervjurespondenterna samt enkätrespondenterna redovisas anonymt i denna studie, vilket
respondenterna fick reda på in förhand. Detta dels för att de skulle känna sig mer bekväma med
att svara på frågorna samt dels för att vi skulle få så sanningsenliga svar som möjligt (Ejlertsson,
2014). För att inte missförstånd angående anonymiteten skulle förekomma blev
intervjurespondenterna informerade om detta innan intervjustart. I enkäten belystes
anonymiteten genom en inledande text samt att inga frågor formulerades som syftade till att ta
reda på respondentens namn, ålder, lokalisering eller liknande. Intervjurespondenterna blev
även erbjudna möjligheten att läsa sammanställningen av deras respektive intervju för att kunna
redigera eller förtydliga eventuella oklarheter. Detta gjordes för att ge respondenterna en
trygghet i att deras åsikter tolkats på ett korrekt sätt. I denna studie refereras samtliga
respondenter, förutom personalchef Lindahl, till som antingen cheferna eller
respondenterna/medarbetarna alternativt som (Personlig kommunikation, LF Halland, 2016).
Att Lindahl inte hålls anonym är på grund av att vi endast pratat med henne i syfte att få generell
information om verksamheten samt för att få kontaktuppgifter inför enkäter och intervjuer med
övriga medarbetare och chefer. Lindahl har gett sitt godkännande till att inte vara anonym.

2.7 Validitet och reliabilitet
Validitet är synonymt med ordet giltighet. För att en studie ska vara valid krävs att den
mätmetod som används är tillräckligt lämplig för att korrekt mäta det som avses mätas
(Ejvergård, 2009). Det handlar alltså om att använda korrekta och väldefinierade mått och
metoder på ett konsekvent sätt för att validiteten ska bli så hög som möjligt. En mer central
precisering av validitet i kvalitativa studier är att det måste finnas en överensstämmelse mellan
verklighet och tolkning (Olsson & Sörensen, 2011). Det innebär att det måste finnas empiriskt
underlag för de tolkningar och slutsatser som presenteras.
Vid kvalitetssäkring av vår studie är det två aspekter gällande validitet som har varit av
betydelse att beakta – inre och yttre validitet. Inre validitet avser överensstämmelsen mellan
begrepp och de uttryckta definitionerna av dem (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I vårt
fall kan de uttryckta definitionerna översättas till hur en intervju- eller enkätfråga är utformad.
Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan mätvärdet som erhålls och verkligheten (ibid.).
Mätvärdena utgörs här av de intervju- och enkätsvar som erhållits, och den yttre validiteten
utgörs av hur verklighetsförankrade dessa är.
Reliabilitet är liktydigt med tillförlitlighet och avser överensstämmelsen mellan mätningar eller
undersökningar vid olika tillfällen (Olsson & Sörensen, 2011). Innebörden av detta blir att om
upprepade mätningar eller undersökningar ger likvärdiga resultat så är reliabiliteten hög. En
metod bör därmed, för att uppnå hög reliabilitet, inte vara beroende av vem det är som
undersöker eller vilken enhet som undersöks (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).
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I kvalitativa studier som denna, där intervjuer och enkäter är av huvudsakligt inslag vid
empiriinsamling, kan det vara svårare att pröva validiteten och reliabiliteten jämfört med
kvantitativa studier. För reliabilitetsprövning av intervjuer och enkäter finns det dock några
metoder att tillgå (Ejvergård, 2009). Exempel på sådana metoder är återtestning och
kontrollfrågor. Återtestning innebär att samma person ges samma frågor vid olika tillfällen. Ju
lägre svarsskillnaderna är, desto högre är reliabiliteten. Med kontrollfrågor menas att ett antal
frågor som är av samma betydelse men med olika formulering ställs vid flera tillfällen under en
intervju eller i en enkät. Ju mer lika svaren är, desto högre reliabilitet. Vi har tillämpat metoden
kontrollfrågor i enkäterna samt delvis i intervjuerna för att kunna pröva dess reliabilitet.
Validitetsprövning är svårare att genomföra då det handlar om att pröva överensstämmelsen
mellan tolkning och verklighet (Ejvergård, 2009). En validitetsprövning har utförts genom att
intervjurespondenterna fått möjlighet att godkänna och redigera vår tolkning av intervjusvaren,
vilket har bidragit till en ökad yttre validitet. Vi fokuserade även på att formulera intervju- och
enkätfrågor på ett sätt som skulle kunna ge upphov till högre inre, samt yttre validitet. Detta
gjordes genom att begrepp som användes inte gavs något utrymme för tolkningsvariationer,
utan frågorna utformades så att de skulle tolkas på samma sätt oberoende av vem som läste
frågan. Detta har bidragit till den inre validiteten då överenstämmelsen mellan begrepp och
definitionerna av dessa blir högre (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En ytterligare åtgärd
som vidtogs var att svarsalternativen i enkäterna tydligt förklarades med hjälp av exempel för
att minimera risken för feltolkning av svaren. Vi antog att detta skulle ge upphov till en högre
överensstämmelse mellan svaret som erhölls och verkligheten vilket då bidrar till den yttre
validiteten (ibid.).

2.8 Analysmetod
Analysarbetet av vår fallstudie delades in i tre delar. Dessa tre delar bestod i analys av
intervjuer, enkäter samt insamlad sekundärdata från vårt studieobjekt LF Halland Privat Bank.
Analysen inleddes med att genomföra en datareduktion. Här använde vi oss av en kvalitativ
analysmetod då så kallad mjukdata1 skulle analyseras (Larsen, 2009). Datareduktionen syftade
till att avlägsna all information som låg utanför våra frågeställningar, och därmed var av
ointresse för vår studie. Datareduktionen initierades genom att anteckningar och inspelningar
från alla intervjuerna lästes och lyssnades igenom. Medarbetarintervjuerna och
chefsintervjuerna hanterades var för sig. Materialet delades in i olika kategorier baserat på
svarsinnehållet och sammanfattades därefter. En del material sållades bort helt på grund av
irrelevans.
Analysen av enkätundersökningen inleddes med att gå igenom sammanställningen av svaren
på enkätfrågorna. Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av verktyget Google Formulär
där sammanställning av svaren från respondenterna sker automatiskt. Svaren visas både i
individuell form och som en sammanställning av alla inkomna svar. Svaren presenteras
procentuellt. Denna metod kvalificeras som en kvantitativ analysmetod då vi tittade på den
procentuella fördelningen mellan enkätens svarsalternativ på de olika frågorna (Larsen, 2009).
1

Sakuppgifter som inte i första hand anges med siffror. En undersökning som inriktar sig på attityder och
värderingar (Nationalencyklopedin, u.å.).
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Här sållades inget material bort då alla frågor i vår enkät var relevanta i förhållande till studiens
frågeställningar.
Analysen av sekundärdata som vi mottagit av LF Halland, vilken består av bland annat deras
affärsredovisning och dokument rörande riktlinjer för ersättning, följde samma procedur som
analysen av intervjuerna: en datareduktion genomfördes då allt av ointresse för studien sållades
bort och det återstående materialet delades in i kategorier baserat på dess innehåll.
Samtliga data har satts i relation till vår teoretiska referensram samt vår problemdiskussion och
våra frågeställningar, vilket sedan har resulterat i de slutsatser vi dragit. Analysen av det
empiriska materialet har genomförts sammanfattningsvis, istället för att varje empirisk del
analyserats separat. Detta för att framställa en mer rättvis helhetsbild än vad som hade kunnat
göras om varje empirisk del hade analyserats separat.

2.9 Metoddiskussion
De val av metoder som görs i början av en studie kommer att styra det slutgiltiga utfallet
(Backman, 2008). Detta innebär att det krävs ett kritiskt granskande av de tillvägagångssätt som
valts (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vi kommer därför nedan att diskutera de metodval
som gjorts och vad de kan ha haft för påverkan på studien.
Valet av ett abduktivt tillvägagångssätt gjorde att vi var väl pålästa och förberedda vid
intervjuerna samt vid utformningen av medarbetarenkäten. Detta då den teoretiska
referensramen utformats innan, vilket inte hade varit fallet om ett induktivt tillvägagångssätt
hade valts. Empirin hade inte heller kunnat testas om vartannat i relation till teorin om ett
deduktivt tillvägagångssätt hade tillämpats. Fördelen med ett abduktivt tillvägagångssätt är att
risken för stagnation minskar för forskaren, då teori och empiri kontinuerligt påverkar varandra
(Patel & Davidsson, 2003). Dock finns risken att hypoteser och teorier hindrar vissa tolkningar
då omedvetna val görs, vilka är påverkade av tidigare erfarenheter och forskning (ibid.).
Då urvalet är hundraprocentigt möjliggör det en rättvisare bild av verkligheten eftersom alla
har varit med och påverkat utfallet på något sätt. Urvalet till medarbetarintervjuerna var 13 %
av alla medarbetare, resterande 87 % utgjorde urvalet till enkätundersökningen. Hade vi haft
mer resurser i form av tid och pengar så hade det varit en fördel att öka andelen intervjuer då
detta skulle kunna ha bidragit till en djupare bild av det vi undersökt. Valet av intervjumetod,
semistrukturerad intervju, har bidragit till validiteten då det har varit lätt att kontrollera att
samma intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter samt att det har varit lätt att
kontrollera om alla ämnen har berörts under intervjuerna. Att frågorna styrde intervjuerna var
dock aningen begränsande. En ostrukturerad intervjumetod hade troligtvis bidragit till en mer
öppen dialog.
Valet av webbenkät som enkätmetod har gjort att respondenterna kunnat välja att svara när de
själva haft tid. Hade istället gruppenkät valts hade det både krävts mer tid och pengar samtidigt
som alla respondenter förmodligen inte hade haft tid att svara på enkäten just vid den tidpunkten
som vi besökt kontoret. Att Google Formulär sammanställer svaren automatiskt har även
bidragit till en mindre tidskrävande process samt att automatiseringen medfört att risken för
feltolkning av datan reducerats. Efter utvärdering av enkätsvaren upptäckte vi att frågan i slutet
av enkäten med syfte att få reda på övriga tankar kring belöningssystem och arbetsmotivation
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kunde varit mer specificerad för att inte bli så omfattande. Detta hade kunnat resultera i en högre
svarsfrekvens på just den frågan. Vi upptäckte även att ingen fråga var ställd för att ta reda på
huruvida respondenterna föredrar gruppbelöning eller individuell belöning. Slutsatsen är att vi
borde utvärderat enkäten ytterligare innan vi skickade ut den. Dessa bortfall i enkäten vägs dock
upp av svaren från de genomförda medarbetarintervjuerna, vilka omfattar respondenternas
synpunkter på de båda aspekterna.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras och diskuteras teorier, modeller, undersökningar och forskning som
är av relevans för denna studie. Teorier kring belöningssystem, motivation, PrincipalAgentproblem samt en sammanfattning av studien Arbetsmotivation - en kvalitativ studie om
motivation inom banksektorn, är de fyra huvudområden som behandlas. Detta underlag ligger
till grund för studiens utformning samt för kommande analys där detta underlag sätts i relation
till det empiriska materialet.

3.1 Belöningssystem
Ur ett biologiskt perspektiv syftar belöningssystemet på det system i hjärnan där nervceller ger
upphov till så kallade lustkänslor (Nationalencyklopedin, 1990). Vårt uråldriga
belöningssystem uppfyller vitala funktioner. Nervsignaler som uppfattas som belönande
skickas ut när vi äter, dricker, fortplantar oss och undkommer fara bland annat, vilket är en
förutsättning för att vi ska hålla oss vid liv (Erlanson-Albertsson & Wingren, 2008). Detta
biologiska system kan även tillämpas medvetet i praktiken på arbetsplatser genom att anställda
belönas vid måluppfyllande prestationer, vilket ger ordet belöningssystem en ny innebörd
(Kominis & Emmanuel, 2007). Belöningssystemet fungerar då som ett styrmedel med syftet att
öka verksamhetens värde (Nilsson & Olve, 2013). Att attrahera och behålla medarbetare, ha
tydliga strategier och mål, motivera samt att skapa en rörlig kostnadsstruktur är centralt i denna
värdeskapande process.
Belöningar kan vara av många olika slag, men kan huvudsakligen delas in i kategorierna
monetära och icke-monetära (Arvidsson, 2005). Monetära belöningar rör sig om olika former
av ekonomisk ersättning och utgörs av fast lön, ackordslön, bonusersättning, övertidsersättning,
vinstdelning eller andra förmåner (Önnevik, 2010). Icke-monetära belöningar handlar om att
skapa ett mervärde hos medarbetarna genom bland annat beviljad ledighet, feedback, befordran,
utvecklingsmöjligheter, beröm och julklappar (Arvidsson, 2005; Önnevik, 2010).
Sammanfattningsvis kan ett belöningssystem definieras som ett styrmedel, monetärt eller ickemonetärt, vars syfte är att ge medarbetare incitament att verka mot fastställda mål och på så vis
öka verksamhetens värde samt skapa mervärde hos medarbetarna.
Vad krävs för att ett belöningssystem ska ha en motiverande funktion och därmed driva
medarbetarna mot att agera på ett visst sätt? Det finns, enligt Stredwick (2000), inget idealiskt
belöningssystem som passar samtliga verksamheter. Alla verksamheter behöver anpassa sina
respektive belöningssystem till deras egna specifika målsättningar, möjligheter och behov.
Dock menar Stredwick att det finns tre faktorer som är av betydelse för att en verksamhet ska
kunna arbeta fram ett välfungerande belöningssystem; strategi, flexibilitet och variabilitet.
Belöningsstrategin ska härledas från verksamhetens övergripande strategi och värderingar för
att belöningssystemet ska ge rätt incitament. Belöningar måste vara föränderliga och flexibla
vilket innebär att verksamheten måste anpassa belöningssystemet efter omständigheter och
utförande. Ett bestående belöningssystem som förblir oförändrat under en längre period är
följaktligen inte att förespråka. Slutligen behöver lönen vara förhållandevis variabel. En större
del bör vara knuten till resultatuppfyllelse genom antingen prestationsbaserad, gruppbaserad,
eller vinstbaserad lön.
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Enligt Kominis och Emmanuel (2007) behöver ett belöningssystem utformas så att
medarbetarnas prestationer synliggörs för att i sin tur kunna bedömas och sedan belönas på ett,
för medarbetaren, tillfredsställande vis. För att förverkliga detta krävs tydliga mål, fungerande
prestationsbedömning samt eftertraktade belöningar med utgångspunkt i vad medarbetarna
betraktar som tillfredsställande belöningar. Följande avsnitt behandlar hur dessa tre faktorer
kan utformas och tillämpas baserat på olika teorier och forskning.

Figur 1 - Belöningssystemets tre delar (Källa: Omarbetad figur, Kominis & Emmanuel, 2007)

3.1.1 Mål
Målsättningsteorin säger att belöningar kan påverka medarbetarens måluppfyllelse fördelaktigt
samt att målsättning är den viktigaste metoden för att förbättra prestationer inom verksamheter
(Locke & Latham, 1990). Inom målsättningsteorin definieras ett mål som det resultat eller syfte
en åtgärd har för avsikt att uppfylla. Målet består av två huvudattribut: innehåll och intensitet.
Innehållet avser det eftersökta resultatet eller syftet och intensiteten avser den ansträngning som
krävs för att uppnå målet samt den individuella betydelse som målet har för medarbetaren.
Målsättningsteorin säger att mål som är högtsträvande och konkreta leder till bättre prestationer
än mål som är abstrakta eller om mål inte finns. Teorin säger även att svåruppfyllda mål leder
till en högre grad av måluppfyllelse än om målen är lättuppnåeliga. Slutligen konstateras att
återkoppling och deltagande i beslutsfattande inte påverkar prestationer på egen hand, utan
måste kombineras med konkret och hög målsättning (ibid.). Enligt Doran (1981) bör
målformuleringen baseras på fem kriterier – SMART-kriterierna. Ett mål bör enligt denna teori
vara specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt och tidsatt.

Figur 2 - SMART-kriterierna (Källa: Omarbetad figur, Doran, 1981)
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Doran menade i sin artikel att människor generellt ges en större chans till måluppfyllelse och
förbättrade prestationer om dessa fem områden står i fokus vid målformulering. Kriterierna kan
bytas ut i olika sammanhang för att möta varierande specifika behov och idag är det vanligt att
kriteriet som säger att ett mål ska vara attraktivt ersätts med kriterierna accepterat (Tonnquist,
2014) eller uppnåeligt (Nilsson, Olve & Parment, 2010).

3.1.2 Prestationsbedömning
Prestationsbedömningen bör omfatta medarbetares prestationer i sin helhet för att vara en del
av ett fungerande och motiverande belöningssystem (Nilsson & Olve, 2013). För att ett
prestationsbedömningssystem ska ha någon substans krävs att verksamheten tydligt klargör hur
prestationerna ska mätas. Enligt Nilsson och Olve (2013) finns fyra huvudsakliga metoder för
prestationsbedömning: marknadsrelaterad bedömning, bedömning utifrån räntabilitetsmått,
bedömning utifrån prestationsmått samt subjektiv bedömning. Marknadsrelaterad bedömning
bör främst tillämpas på en verksamhets VD då denna bedömningsmetod grundar sig i
verksamhetens värdering på marknaden, till exempel genom att aktiekursens utveckling
används som mått. VD:n är den som har störst möjlighet att påverka denna utveckling och denna
bedömningsmetod bör därför inte användas på medarbetare som står lägre i hierarkin.
Bedömning utifrån räntabilitetsmått tillämpas genom att information rörande finansiell
avkastning - räntabilitet på eget kapital, duPont-modellen eller andra finansiella nyckeltal –
används för att bedöma prestationer. Bedömning utifrån prestationsmått baseras på både
finansiella och icke-finansiella mått vid särskilda situationer. Det kan exempelvis röra sig om
mått på kundnöjdhet, produktivitet eller kvalitet. Det är inte ovanligt att dessa mått kombineras
med finansiella mått som budgetmål i syfte att bedöma prestationer. Slutligen handlar subjektiv
bedömning om att chefer, arbetsledare eller liknande bedömer medarbetares prestationer utifrån
egna preferenser och uppfattningar (ibid.). Det finns även andra sätt att kategorisera
prestationsbedömningsmetoder (Bommer, Johnson, Rich, Podsakoff & Kenzie, 1995). Ett
vanligt sätt är att enbart skilja på objektiv och subjektiv prestationsbedömning. Vid objektiv
bedömning är det kvantifierbara resultat och handlingssätt som bedöms vilket innebär att de tre
första bedömningsmetoderna ovan – marknadsrelaterad bedömning samt prestations- och
räntabilitetsmåttsbedömning – hamnar inom denna kategorisering. Vilken bedömningsmetod
(objektiv eller subjektiv) som är mest lämplig att använda samt mest verklighetsförankrad har
det gjorts studier på. Kruger och Dunning (1999) studerade hur bra människor är på att bedöma
andras prestationer och studien påvisade att människor har lätt för att övervärdera egna, och
andras, prestationer. Bommer et al. (1995) studerade hur väl subjektiva prestationsbedömningar
stämmer överens med objektiva prestationsmått. Båda studierna har på olika sätt visat att
subjektiv prestationsbedömning är opålitlig och därför bör undvikas i största mån, och att man
bör sträva efter en så objektiv prestationsbedömning som möjligt.

3.1.3 Belöningar
Som tidigare nämnts finns det många olika belöningsvarianter som kan användas i ett
belöningssystem och de kan kategoriseras som monetära eller icke-monetära. Monetära
belöningar kan delas in i några underkategorier: individuella belöningar som grundlön eller
bonus, gruppbelöningar som gruppbonus eller vinstdelning samt organisationsbelöningar som
vinstdelning och ägandeskap (Önnevik, 2010). Hur verksamheter eller chefer väljer att
kategorisera belöningar är dock av mindre betydelse. Grundläggande är istället att det finns ett
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distinkt förhållande mellan prestation och belöning (ibid.). Vidare skiljer sig teorier och
forskning åt angående vilken typ av belöning som bör tillämpas.
En forskningsstudie utförd av Lopez, Hopkins och Raymond (2006) genomfördes med syftet
att expandera forskningen kring belöningssystem, genom att bidra med en ökad förståelse för
vilken typ av belöningar som främst föredras av säljare. Studien är att se som en fortsättning på
en tidigare studie gjord av Chonko, Tanner och Weeks (1992) som hade ett likartat syfte. Lopez
et al. fokuserar på frågan om i vilken utsträckning säljare föredrar provision kontra andra typer
av belöningar. Datainsamlingen skedde i form av enkätutskick till 2 000 olika typer av säljare
inom olika branscher, och studiens resultat baseras på 250 användbara gensvar. Studien visar
att en ökad provision är den belöningsvariant som föredras mest bland säljare. På en andra plats
kommer löneförhöjning och de minst eftertraktade belöningsvarianterna var icke-monetära
belöningar som befordran och bekräftelse från chefer och arbetsledare. Studien visar också att,
även om ökad provision och löneförhöjning föredras mest, så är en kombination av monetära
och icke-monetära belöningar viktigt. Enligt Nilsson och Olve (2013) krävs det även att den
ökade provisionen eller löneförhöjningen är av väsentlig skillnad för att påverka motivationen
hos medarbetare.

3.1.4 Monetära och icke-monetära belöningar
Monetära belöningar i form av prestationsbaserad löneförhöjning kan ses om en progressiv
belöningsvariant (Nilsson & Olve, 2013). Belöningen påvisar att medarbetarens prestation har
varit god samt påvisar en fortsatt tilltro för medarbetarens framtida prestationer, vilket kan
framkalla ett önskvärt beteende hos medarbetaren även i framtiden. Monetära belöningar i form
av bonus baserad på prestationer under en viss period, eller under ett specifikt projekt, kan
istället betraktas som en regressiv belöningsvariant då belöningen är kopplad till något som
redan har ägt rum och som inte förväntas fortgå (ibid.). Denna metod kan därför anses ha en
mindre inverkan på medarbetarens generella framtida motivation och prestationer inom
verksamheten, och istället antas påverka dennes prestationer inom specifika
belöningsberättigande projekt eller perioder.
Hall och Rowland (2014) menar, baserat på deras forskningsstudie om teori och praktik kring
bland annat belöningar, att värderingssystem sällan uppmuntrar till ökat organisatoriskt lärande
och att prestationsbaserad lön alltid bör betraktas som en kontraproduktiv belöningsmetod.
Denna typ av monetär belöning grundas på prestationer som mäts med otillförlitliga och
irrelevanta mått, och författarna menar att ett bredare resonemang kring motivationsskapande
och belöningssystem bör tillämpas. Vidare drar författarna slutsatsen att medarbetare i större
utsträckning blir motiverade av självständighet, meningsfullt arbete, personlig utveckling samt
andra faktorer som går att härleda från icke-monetära belöningssystem, och att arbete bör läggas
på att skapa förutsättningar för sådana förhållanden (Hall & Rowland, 2014; Deci & Ryan,
2000).
Icke-monetära belöningar som resor, julklappar, utrustning och andra likartade förmåner ger
främst kortlivade effekter som uppskattning för stunden (Nilsson & Olve, 2013). Om
belöningarna lyckas extra väl kan dock denna uppskattning leva kvar under en längre tid och
på så vis kan effekterna istället bli långvariga, då de ger upphov till emotionellt och symboliskt
värdeskapande. Andra typer av icke-monetära belöningar som mer knyter an till inre
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motivation, som exempelvis utvecklande arbetsuppgifter, befordran och utökat ansvarsområde,
är de mest centrala motivationsfaktorerna enligt Herzberg (1966) och det kan därför vara
värdefullt för verksamhetschefer att främja användandet av sådana belöningar i sina
belöningssystem. Denna uppfattning överensstämmer med Hall och Rowlands (2014)
slutsatser.
Steel och MacDonnell (2012) kommer i sin forskningsstudie fram till att monetära belöningar
är funktionella, men att icke-monetära belöningar som knyter an till den inre motivationen är
desto bättre. Dock menar de inte att det enbart går att förlita sig på belöningar som ger upphov
till inre motivationsfaktorer, även monetära och andra belöningar som framkallar yttre
belöningsfaktorer bör förekomma. De belyser detta genom att konstatera att ”om du kan betala
folk tillräckligt mycket, kan du få dem att göra nästan vad som helst” (Steel & MacDonnell,
2012, s. 23). Vidare menar författarna att belöningssystem måste hållas uppdaterade och
belöningar måste anpassas efter rådande situationer. Utöver detta bör belöningarna ständigt
förändras och förnyas för att upplevas som lockande och tilltalande. Författarna avslutar sin
slutsats med rådet att verksamhetsutövare och chefer bör ta sig tiden att bättre bekanta sig med
hur belöningar tillämpas på bästa sätt.

3.2 Motivation
Motivation kan definieras som faktorer som stimulerar och riktar ett beteende mot att handla på
ett visst sätt (Bruzelius & Skärvad, 2012). Motivationen fungerar alltså som en drivkraft för att
uppfylla ett behov eller önskemål. Motivationen kan både vara av varierande styrka och av två
olika karaktärer, den inre och den yttre (Deci & Ryan, 2000). Vid inre motivation drivs
beteendet av ett eget intresse och ett behov att få inre belöning i form av exempelvis,
självuppfyllande och tillfredsställelse. Den yttre motivationen kommer istället från att en extern
belöning förväntas vid uppfyllandet av en viss uppgift (ibid.). Belöningarna kan då vara i form
av exempelvis befordran, högre lön, beröm och uppskattning. Själva belöningen blir då
motivationsfaktorn istället för att själva uppgiften styr motivationen.
God arbetsmiljö, möjlighet till kreativitet, belöningar som är kopplade till arbetsprestationer
samt utvecklingsmöjligheter är några av de förutsättningar som krävs för att få motiverad
personal (Önnevik, 2010). Teorier för vilka förutsättningar som är grundläggande för att
människan ska kunna uppnå motivation är många. Motivationsteorierna kan delas upp i
intresseorienterade och processorienterade teorier. Intresseorienterade teorier är de som söker
efter grundläggande mänskliga behov och de processorienterade teorierna utgår från olika
variabler utifrån vilka den anställde väljer sitt beteende. Maslow, Herzberg, McGregor samt
Hackman och Oldham är några av de forskare som har utvecklat de mest framstående teorierna
inom kategorin intresseorienterade teorier. Forskare som Vroom och Adams har utvecklat
teorier inom kategorin processorienterade teorier. Följande avsnitt kommer presentera dessa
forskares motivationsteorier.

3.2.1 Maslows behovspyramid
Maslow är en av de främst citerade forskarna gällande mänskliga behov och motivationsteori
(Önnevik, 2010). Maslows behovspyramid delar in en människas behov i fem steg: fysiologiska
behov, trygghets- och säkerhetsbehov, sociala behov, bekräftelse- och uppskattningsbehov
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samt behov av självförverkligande (Maslow, 1954). Maslow menar att de mest grundläggande
behoven som vi människor har är de fysiologiska, alltså behovet av mat, dryck och sömn. För
att applicera behoven på arbetsmiljön så handlar det första steget om att möjliggöra existensen
av exempelvis raster och återhämtning, alltså hur schemat kan utformas, för att skapa
förutsättning för den anställde att kunna uppfylla de fysiologiska behoven (ibid.). För att
trygghets- och säkerhetsbehovet på arbetsplatsen ska kunna uppfyllas krävs att de anställda har
tydliga arbetsuppgifter, bra arbetsmiljö (både psykisk och fysisk) samt trygga
anställningsformer. För att möjliggöra uppfyllandet av det tredje steget – sociala behov – krävs
att arbetsgivaren skapar förutsättningar för de anställda att umgås och stärka de sociala
relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis tillhandahålla rum för lunch eller fika samt
anordna olika former av teambuildingaktiviteter. Det fjärde stegets uppfyllande – bekräftelseoch uppskattningsbehov – kräver att den anställde känner sig uppskattad och bekräftad av andra
vilket kan erhållas genom kontinuerlig feedback från medarbetare och arbetsgivare samt
utvecklingssamtal (ibid.). Det högsta steget i Maslows behovspyramid – självförverkligandet –
innebär att den anställde strävar efter att utvecklas och leva upp till sina egna personliga mål
vilket arbetsgivaren kan uppfylla genom att tillsammans med den anställde göra en
karriärplanering. Grundlön menar Maslow är en mindre betydande motivationsfaktor
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015).

Figur 3 - Maslows behovspyramid (Omarbetad figur: Maslow, 1954)

Maslow menar att först när de lägre behoven är tillfredsställda kan de högre uppnås. Alla
människor strävar efter att nå den högsta nivån och vid uppfyllande av de lägre behoven kan
människan motiveras genom att vilja tillfredsställa de kommande behoven i trappan (ibid.). Om
de mest grundläggande behoven inte är uppfyllda innan arbetsgivaren börjar ge beröm eller
uppskattning så är risken att det inte ses som trovärdigt av den anställde. Ett exempel kan vara
om den anställde får ansvarsfulla arbetsuppgifter och beröm samtidigt som arbetsvillkoren är
dåliga och det finns för lite resurser för att genomföra arbetet (Önnevik, 2010).

3.2.2 Herzbergs tvåfaktorteori
Herzbergs är en forskare som studerat faktorer som påverkar en människas
arbetstillfredsställelse och motivation. Hans tvåfaktorteori gör skillnad på två olika typer av
påverkande faktorer, motivationsfaktorer samt hygienfaktorer (Herzberg, 1966).
Motivationsfaktorerna förknippas med själva arbetsuppgiften och innebär bland annat faktorer
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som erkännande, beröm, prestation, utvecklingsmöjligheter och ansvar, vilka varierar beroende
på individ och bestämmer en persons tillfredsställelse. Som anställd vill man få mer av dessa
faktorer. Hygienfaktorerna är faktorer som ligger utanför själva arbetsuppgiften och utgörs av
exempelvis arbetsvillkor, lön och arbetsmiljö. Till skillnad från Maslows teori, där dessa mer
grundläggande faktorer är basen för att motiveras till att uppfylla vidare steg, menar Herzberg
att hygienfaktorerna inte kan motivera utan fungerar snarare som faktorer som antingen kan ge
upphov till missnöje eller trivsel (Önnevik, 2010; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre,
2015). Motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna styr tillsammans graden av trivsel och
tillfredställelse hos den anställde medan motivationsfaktorerna ensamt styr motivationen. I
likhet med Maslows teori så menar Herzberg att om de grundläggande hygienfaktorerna inte
uppfylls finns risken att medarbetarna inte tar beröm och erkännande på allvar (ibid.). Även
enligt Herzbergs teori framgår det att lön är en mindre betydande faktor för att skapa motivation.

Figur 4 - Herzbergs tvåfaktorteori (Omarbetad figur: Herzberg, 1966)

3.2.3 McGregors X- & Y-teori
McGregors (1957) teori behandlar två olika synsätt på människan, Teori X och Teori Y, sett
från ledarens perspektiv. Teori X innebär att ledaren ser människan som någon som är lat,
saknar ambitioner, inte vill ha ansvar, föredrar att bli styrd av andra samt inte ser till
organisationens behov. McGregor menar att en ledare med denna människosyn inte kommer ge
sina anställda något ansvar eller förtroende. Detta kan i sin tur leda till att de anställda inte gör
mer än de måste och istället endast utför det som de blivit tillsagda utan att tänka på vad som
är bäst för verksamheten. Enligt Teori X kommer motivationen och drivkraften, att utföra ett
bra arbete, från ledarens kontroll och styrning. Detta innebär att synen på människan påverkar
och formar de anställdas beteende och motivation, i detta fall till det negativa. Teori Y innebär
istället att ledaren har en positiv syn på människan där medarbetaren antas ha en egen vilja och
drivkraft att göra ett bra arbete (ibid.). Här ger ledaren förtroende och ansvar till sina anställda
som i sin tur både vill uppfylla sina egna mål samt visa att de förtjänar förtroendet från ledaren.
Denna människosyn genererar mer motiverade medarbetare. Sammanfattningsvis fastställer
McGregors X- och Y-teori att de båda synsätten påverkar medarbetarnas faktiska beteende och
motivation i praktiken. I likhet med Maslow (1954) och Herzberg (1966) menar McGregor att
sociala faktorer snarare än ekonomiska, får medarbetare att bli mer motiverade.
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3.2.4 Hackman & Oldhams Job Characteristics Model
Hackmans och Oldhams (1980) Job Characteristics Model skiljer sig från de tidigare nämnda
forskarnas teorier då den tar hänsyn till arbetsuppgifternas egenskaper, skiljer på olika
individers behov samt är integrativ. Med integrativ menas att det finns tre olika faktorer som
tillsammans måste anpassas till varandra för att uppnå motivation. De tre faktorerna är: 1) inre
arbetsmotivation 2) arbetsuppgifternas egenskaper och 3) människors olika motivationsgrund
och resultat. Inre arbetsmotivation innebär att den anställda måste uppfatta sitt arbete som
meningsfullt och känna ansvar för sina arbetsuppgifter och vad de leder till för resultat. Den
inre arbetsmotivationen påverkas i sin tur av arbetsuppgifternas egenskaper. Meningsfullhet
och ansvarskännande påverkas av fem egenskaper, hur varierad arbetsuppgiften är, vilka
kunskaper den kräver av medarbetaren, inflytandet på andra människor, möjligheten att se
resultatet av arbetsuppgiften samt om uppgiften innehar frihet och oberoende. Människors olika
motivationsgrunder och resultat är uppdelad i tre olika grupper. Den första innefattar kunskap
och skicklighet, där dessa egenskaper hos den anställde måste matchas med arbetsuppgiften.
Den medarbetare som besitter hög kunskap och skicklighet kommer utan problem att utföra
arbetsuppgifter med hög motivationspotential medan en medarbetare med sämre kunskaper
kommer se uppgiften som frustrerande. Den andra gruppen har ett starkt behov av att växa på
arbetsplatsen, exempelvis genom utbildning och lärande, medan den sista gruppen har ett behov
av att arbetet som helhet ska vara bra, avseende exempelvis trivsel, lön och den sociala delen.
Om de tre motivationsfaktorerna är integrerade till varandra så blir resultatet av dessa högre
motivation, tillfredsställelse och effektivitet hos de anställda (ibid.).

3.2.5 Vrooms förväntningsteori
Vroom (1964) menar att vad som avgör om en person känner sig motiverad till att prestera eller
ej avgörs av tre faktorer. Dessa faktorer är förväntan, instrumentalitet och valens. Förväntan
innefattar den anställdas uppfattning av att dennes arbetsinsats kommer att leda till ett mätbart
resultat. Instrumentalitet är den anställdas uppfattning om hur troligt det är att resultatet av
arbetsinsatsen kommer att leda till någon form av belöning. Valensen är den anställdes
bedömning av hur attraktiv hen anser att belöningen är. Förväntningsteorin är en individbaserad
teori då den bygger på individens egen uppfattning av sambandet mellan sin arbetsinsats,
resultatet och den förväntade belöningen. Motivationsgraden i teorin bygger även på i vilken
utsträckning individen uppnår sina egna mål genom att utföra sina arbetsuppgifter. Beroende
på om den anställde anser att de tre faktorerna är uppfyllda eller ej så kommer dennes attityd
och beteende att variera. Variationer i attityd på arbetsplatsen kan ge utfall i fyra olika typer av
beteende. En positiv attityd kan generera två utfall hos den anställde, ideal och suboptimering,
och en negativ attityd kan ge utfall i form av, ögontjänare och sabotage.


Ideal: Den anställde har en positiv attityd och upplever antingen att denne kan
tillfredsställa sina egna mål genom att utföra en viss arbetsuppgift eller att
arbetsuppgiften leder till direkt belöning. Detta beteende ses som funktionellt.



Suboptimering: Den anställde har en positiv attityd men beteendet kan ses som
dysfunktionellt då dennes beteende och strävan efter att uppnå belöningar inte går i linje
med företagets bästa.
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Ögontjänare: Den anställde har en negativ attityd och upplever att arbetsuppgifterna
uppfyller sin funktion men inte att de tillfredsställer sina egna mål. Detta beteende ses
som funktionellt.



Sabotage: Den anställde har en negativ inställning och beter sig dysfunktionellt för att
visa missnöje.

Figur 5 – Fyra typer av beteende på arbetsplatsen (Omarbetad figur: Nilsson och Olve, 2013)

3.2.6 Adams jämviktsteori
Jämviktsteorin säger att det krävs en balans mellan vad den anställde bidrar med till företaget
och vad företaget i gengäld ger den anställde, det vill säga medarbetarens input och företagets
output (Adams, 1965). Den anställde investerar exempelvis sin utbildning, erfarenhet och
ansträngning i företaget och förväntar sig att få lön, befordran, erkännande eller liknande
belöningar i utbyte. Om den anställde inte anser sig få tillbaka lika mycket som denne har
investerat i företaget så uppstår missnöjdhet och motivationen försämras. Adams menar att
missnöjdheten leder till att den anställde kan komma att försämra sin arbetsinsats, arbeta
mindre, vara frånvarande, säga upp sig eller på annat sätt förstöra för företaget. Den anställdes
intention behöver dock inte enbart vara att förstöra för företaget utan kan även vara ett sätt att
försöka få företaget att förbättra utbytet så att det matchar den anställdes investering. Enligt
jämviktsteorin uppkommer alltså motivationen hos medarbetare då det råder jämvikt mellan
medarbetarens och företagets input respektive output.
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3.3 Principal-Agentproblem
Motivation och fungerande belöningssystem kan bidra till att medarbetare agerar i enighet med
verksamhetens mål och övergripande strategi, och tvärtom kan bristande motivation och
undermåliga belöningssystem leda till att verksamhetens bästa inte prioriteras. Principalagentproblemet kan definieras som svårigheten att motivera en agent till att agera enligt
principalens behov, istället för att agera utifrån egna behov (García, Rodriguez‐Sánchez &
Fdez‐Valdivia, 2015). En principal kan exempelvis vara chefen på en arbetsplats, och i ett
sådant fall är medarbetarna att se som agenter. Annorlunda formulerat är det
informationsasymmetri2 som kan orsaka ökande intressekonflikter3 som i sin tur ger upphov till
Principal-Agentproblem (McLean & McMillan, 2009). Det krävs således att
informationsasymmetrin minimeras och att intressekonflikterna motverkas i största möjliga
utsträckning för att problemet inte ska inträda. Fokus på en ökande transparens kan vara en
lösning till problemet, enligt Nilsson och Olve (2013). Ju mer insyn och ju större möjlighet
principalen har att påverka agentens agerande, desto mindre blir risken att agenten handlar
inkorrekt (ibid.).
Agentkostnader är oundvikliga i samband med Principal-Agentproblemet, då en principal inte
har full insyn i vad agenterna gör (Jensen & Meckling, 1976). De kostnader som hänsyftas är
de interna kostnader som uppkommer i samband med att agenters agerande måste kontrolleras
samt kostnader till följd av arbete med att motverka intressekonflikter (ibid.). Enligt Sappington
(1991) är lösningen till Principal-Agentproblemet att, med hjälp av varierande metoder,
tillhandahålla agenterna med lämpliga incitament till att agera enligt principalens intresse.
Principalen kan tänkas använda metoder som bland annat vinstdelning, prestationsbelöning och
icke-monetära incitament. Då utgörs agentkostnaderna av kostnader för olika
belöningsvarianter snarare än kostnader för kontroller och dylikt. Den typen av agentkostnad
som syftar till att skapa incitament med hjälp av belöningar, anses vara en mer motiverad
kostnad då den kan påverka agenterna före genomförd prestation. Den andra typen av
agentkostnad, vilken syftar till att kontrollera redan genomförda prestationer anses vara mindre
eftersträvansvärd då den inte har någon påverkan i själva utförandet av prestationer (ibid.).
Sappington menar att Principal-Agentproblemet kan åtgärdas genom tillämpningen av en
välfungerande incitamentsstruktur i form av ett belöningssystem.
Figur 6 illustrerar ett samband som kan förekomma mellan belöningssystem, PrincipalAgentproblem och arbetsmotivation. Figuren visar hur informationsasymmetri mellan principal
och agent kan ge upphov till ett icke fungerande belöningssystem som i sin tur genererar
omotiverade medarbetare och ökande intressekonflikter mellan principal och agent. Detta
skapar ett ökat Principal-Agentproblem samt orsakar icke optimalt spenderade agentkostnader.
Figuren visar även omvänt att om informationsasymmetri inte förekommer, eller i alla fall
förekommer i en mindre utsträckning, kan det ge upphov till ett fungerande belöningssystem
som leder till motiverade medarbetare och minskande intressekonflikter. Detta leder till ett
reducerat Principal-Agentproblem samt bättre spenderade agentkostnader.

2

Informationen från agenten uppfattas inte korrekt av principalen (McLean & McMillan, 2009)
Kan uppstå om agenten inte ges tillräckliga incitament att arbeta enligt principalens intresse (McLean &
McMillan, 2009)
3
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Figur 6 - Sambandet mellan belöningssystem, Principal-Agentproblem och arbetsmotivation (Egen illustration)

3.4 Arbetsmotivation och belöningssystem på Nordea
Studien Arbetsmotivation – en kvalitativ studie om motivation inom banksektorn genomfördes
på Nordeas kundtjänstavdelning i Uppsala med syftet att undersöka hur verksamheter inom
banksektorn motiverar sina anställda till att prestera enligt verksamhetens mål, samt undersöka
om de anställda upplevde de metoder som användes som motiverande (Bergström & Lundberg,
2015). Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie där primärdata samlades in via
semistrukturerade intervjuer med tre chefer och åtta anställda.
Författarna valde att utföra undersökningen på banksektorn, mer specifikt Nordeas
kundtjänstavdelning i Uppsala, av tre huvudsakliga skäl. Först och främst ansåg de att det är
särskilt viktigt med en god motivationsmetod inom banksektorn då samtliga verksamheter
konkurrerar på liknande grunder, vilket således motiverar deras val av branschinriktning.
Vidare motiverades valet av bankverksamheten Nordea med att koncernen är en av Sveriges
och Nordens största och ett antagande görs, av författarna, om att liknande arbetssätt och
metoder för att motivera sina anställda används inom flera bankverksamheter. De menar därför
att studiens resultat kan tänkas vara applicerbart på flera banker än bara Nordea. Slutligen
baserades valet av just Nordea kundtjänstavdelning i Uppsala på att båda författarna vid tiden
för studiens genomförande hade en anställning på avdelningen.
Nordea är Nordens största retailbank (Nordea, 2015). Antalet anställda, omräknat till
heltidstjänster, på Nordeas svenska retailbanker uppgår till 3 021 och dessa finns placerade på
bankens cirka 200 kontor runtom i Sverige (Nordea, 2015). Bergström och Lundberg (2015)
kom, i sin studie, fram till att Nordea främst använder sig av immateriella belöningar såsom
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återkoppling, erkännande och annan muntlig uppmuntran. Materiella belöningar som
biobiljetter och choklad förekommer emellanåt. Materiella belöningar i form av monetär
ersättning är något som aldrig förekommer som en del av belöningssystemet, men det framgår
av studien att medarbetarna hade velat att sådana belöningar skulle förekomma. De intervjuade
cheferna menade att monetära belöningar inte skulle vara passande inom bank- och
kundtjänstyrket. Dock menade de att de gärna skulle se att gruppbelöningar utdelas till de
grupper som når de utsatta målen inom verksamheten, men inte i för hög utsträckning. En av
de intervjuade cheferna ansåg att om belöningar ges ut för ofta kan det istället ge en negativ
inverkan på motivationen.
Studiens medarbetarintervjuer visade att majoriteten av personalen ansåg sig vara motiverade
och de flesta upplevde att immateriella belöningar, som utveckling, erkännande, positiv
feedback och beröm, har bättre motivationseffekt än materiella belöningar. Medarbetarna
menar dock att det krävs en kombination av materiella och immateriella belöningar för att
motiveras, dock anses lönen inte vara en motivationsfaktor utan istället en hygienfaktor.
Givande och intressanta arbetsuppgifter, ansvar samt utvecklingsmöjligheter fastställdes som
de mest motiverande faktorerna baserat på svaren från medarbetarintervjuerna. De medarbetare
som inte kände samma motivation som majoriteten menade att problemet låg i bristen på
variation i arbetet samt avsaknaden av ansvar. Författarna reflekterar i studien över det faktum
att merparten av medarbetare kände sig motiverade trots att arbetsuppgifterna beskrivs som
styrda. Detta, menar författarna, går emot teorin. De sammanfattade slutsatser som presenteras
som ett resultat av studien är följande:
Arbetstagare inom banksektorn motiveras främst av inre faktorer såsom feedback,
utvecklingsmöjligheter och givande arbetsuppgifter och det är därför viktigt för verksamheter
inom banksektorn att skapa förutsättningar för att dessa faktorer tillgodoses.
Trots att arbetstagare inom banksektorn främst motiveras av inre faktorer så varierar graden
av motivation för individen. Det finns därför inte någon ideal metod som kan tillämpas för alla
verksamheter inom banksektorn, utan systemet bör individanpassas.
Majoriteten av arbetstagarna i studien kände sig motiverade och detta indikerar att
belöningssystem generellt sett uppfyller sitt motivationssyfte.

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram
Ett belöningssystem kan definieras som ett styrmedel, monetärt eller icke-monetärt, vars syfte
är att ge medarbetare incitament att verka mot fastställda mål och på så vis öka verksamhetens
värde samt skapa mervärde hos medarbetarna (Nilsson & Olve, 2013; Arvidsson, 2005).
Belöningssystem behöver bestå av både monetära och icke-monetära delar för att vara effektivt,
men ett flertal teorier säger att icke-monetära belöningar är av störst betydelse för att ett
belöningssystem ska fungera väl (Deci & Ryan, 2000; Hall & Rowland, 2014; Lopez, Hopkins
& Raymond, 2006; Steel & MacDonnell, 2012). Vidare bör belöningarna variera, vara flexibla
och det bör föreligga en strategi vid utformningen av belöningssystem (Stedwick, 2000).
Slutligen bör tydliga mål definieras (gärna utifrån SMART-kriterierna), ett lämpligt, objektivt
system för prestationsbedömning konstrueras och belöningarna bör vara anpassade efter
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medarbetarnas olika preferenser (Doran, 1981; Kruger & Dunning, 1999; Bonner et al. 1995;
Kominis & Emmanuel, 2007).
Motivation kan definieras som faktorer vilka riktar ett beteende mot att agera på ett visst sätt
(Bruzelius & Skärvad, 2012). Inre motivation beskriver det beteende som drivs av ett behov om
att få inre belöning som självuppfyllande och tillfredsställelse, medan yttre motivation kommer
från att en extern belöning förväntas vid uppfyllandet av en viss uppgift (Deci & Ryan, 2000).
Intresseorienterade motivationsteorier fokuserar främst på grundläggande mänskliga behov och
trivselfaktorer medan processorienterade motivationsteorier utgår ifrån mänskligt beteende och
attityder (Önnevik, 2010). Lön anses inte vara en fundamental motivationsfaktor, utan
motivation kommer främst ifrån befordran, givande arbetsuppgifter, ansvarstagande, god
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, bekräftelse, trygghet, uppskattning och individuell
måluppfyllelse (Maslow, 1954; Herzberg, 1966; McGregor, 1957; Hackman & Oldham, 1980;
Vroom, 1964; Adams, 1965). Merparten av dessa drivkrafter kan kopplas till inre
motivationsfaktorer, men det krävs dock en kombination av inre och yttre motivationsfaktorer
för att fullständig motivation ska uppnås (ibid.).
Informationsasymmetri och intressekonflikter kan uppstå mellan principal och agent, på grund
av exempelvis bristande incitament, vilket ger upphov till Principal-Agentproblem (García et
al., 2015; McLean & McMillan, 2009). Problemet kan åtgärdas med hjälp av ökad transparens
och genom tillämpning av en välfungerande incitamentsstruktur i form av ett belöningssystem
(Nilson & Olve, 2013; Sappington, 1991). Agentkostnaderna, det vill säga kostnaderna som
uppkommer i samband med Principal-Agentproblem, bör med fördel utgöras av kostnader för
belöningar och incitamentskapande (Sappington, 1991).
Studien Arbetsmotivation – en kvalitativ studie om motivation inom banksektorn som gjorts på
Nordea angående dess belöningssystem och medarbetarnas arbetsmotivation visar att
majoriteten av medarbetarna anser sig vara motiverade (Bergström & Lundberg, 2015).
Nordeas belöningssystem saknar rörliga monetära delar, och författarna kommer fram till att
denna form av belöningssystem generellt sett är funktionellt. Dock klargör författarna att
medarbetarnas preferenser angående belöningar skiljer sig åt, men att belöningssystemet
överlag ändå fullgör sitt motivationsskapande syfte (ibid.).
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4. Empiri
Detta kapitel inleds med en bakgrund och beskrivning av den studerade verksamheten –
Länsförsäkringar Halland – samt en beskrivning av dess belöningssystem. Därefter följer en
sammanställning av de empiriska primärdata som samlats in genom medarbetar- och
chefintervjuerna samt genom enkätundersökningen. Kapitlet syftar till att återge och klargöra
insamlad data. Analys och tolkning av datan presenteras i nästföljande kapitel.

4.1 Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Halland är från början ett försäkringsbolag. Försäkringsbolaget grundades år
1889 och hette då Hallands läns Brandstodsbolag (Länsförsäkringar Halland, 2005). Det var
först år 1968 som namnet Länsförsäkringar Halland etablerades. Idag är Länsförsäkringar
Halland mycket mer än enbart ett försäkringsbolag. Verksamheten erbjuder pension-, liv- och
sakförsäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling.
Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och banken är
Sveriges femte största retailbank (Länsförsäkringar Halland, 2015). Länsförsäkringar AB ägs i
sin tur av 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolag, där Länsförsäkringar Halland är ett av dessa.
Med ömsesidigt bolag menas att ägarna utgörs av verksamhetens kunder och försäkringstagare.
Länsförsäkringar Bank startade år 1996 och bankverksamheten är huvudsakligen uppdelad i två
affärsområden: Privat och Företag/Lantbruk (Länsförsäkringar Halland, 2005;
Länsförsäkringar Halland, 2015). Länsförsäkringar Halland Privat Bank utgör fokusområde i
denna studie.

Figur 7 - Organisationsschema (Länsförsäkringar Halland, 2015)
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Länsförsäkringar Hallands bankverksamhet hade en blygsam start. Under premiäråret hade
banken endast 220 kunder och det fanns varken bankanställda eller bankdisk på kontoren
(Länsförsäkringar Halland, 2005). Det var först två år senare när banken började med villalån
som verksamheten växte och kundantalet ökade. År 2000 hade kundantalet ökat till 6 460 och
år 2015 uppgick kundantalet till 35 650 (Länsförsäkringar Halland, 2005; Länsförsäkringar
Halland, 2015).
Länsförsäkringar Hallands huvudkontor är beläget i Halmstad. Övriga fem kontor är placerade
i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hyltebruk och Laholm. Verksamheten har totalt 147
anställda, omräknat till heltidstjänster, varav 30 är anställda inom affärsområdet Privat Bank.
(Länsförsäkringar Halland, 2015; Personlig kommunikation, LF Halland, 2016). Det är dessa
30 medarbetare som ingått i intervju- och enkätundersökningen.

4.2 Belöningssystemet på Länsförsäkringar Halland
Inom LF Halland finns det ett särskilt dokument, Riktlinje för ersättning, vilket behandlar
principer för hur ersättningar ska fastställas samt hur principerna ska tillämpas och hur
ersättningssystemet är uppbyggt (Internt dokument, LF Halland, 2016). Riktlinjerna gäller för
alla anställda inom LF Halland och omfattar dess förmåner och ersättningar.
Ersättningssystemet syftar till att uppmuntra goda prestationer samt att göra LF Halland till en
attraktiv arbetsgivare med motiverade och konkurrenskraftiga medarbetare. Hantering av
intressekonflikter, vilka kan uppstå i samband med ersättningsfrågor, behandlas i LF Hallands
Riktlinjer för hantering av intressekonflikter.
Ersättningssystemet baseras först och främst på den anställdes fasta ersättning, det vill säga
grundlönen. Enligt Riktlinje för ersättning ska grundlönen vara på rätt nivå i förhållande till
bransch och kompetens. Grundlönen ska sättas individuellt med en tydlig koppling till den
anställdes arbetsprestationer. Den fasta ersättningen regleras i LF Hallands Riktlinje för lön.
Utöver den fasta ersättningen finns målrelaterad ersättning, vilken är att se som ett komplement.
Den målrelaterade ersättningen är uppdelad i tre kategorier – resultat, fokusmål och stimulans
– vilka samtliga syftar till att uppmuntra och belöna goda prestationer som leder till en
långsiktig positiv utveckling för LF Halland. Alla anställda ska underrättas om vilka
bedömningsgrunder som styr den ersättning de får samt hur bedömningen går till, enligt
Riktlinje för ersättning.
Den målrelaterade resultatersättningen förutsätter att bolagets resultat är positivt samt att
vinsten är tillräckligt stor för att ge utrymme för ersättningen. Ersättningen baseras på ett halvt
prisbasbelopp och kan uppgå till 95-120 % av beloppet. Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kr
vilket innebär att årets eventuella ersättning kan bli cirka 21 000 - 26 000 kr per anställd
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Den procent som måluppfyllelsen uppgår till avgör den
procent av det halva prisbasbeloppet som delas ut i ersättning. Ersättningen kan antingen tas ut
i lön eller placeras i pensionsförsäkring. Om löneutbetalning väljs så minskar utbetalningen
med 14 %. Målrelaterad ersättning med fokusmål är en ersättning som kan delas ut om särskilda
fokusmål uppnås och denna ersättning är inte beroende av bolagets resultat. Denna ersättning
kallades förr det lilla extra och får uppgå till en kostnad på 1000 kr per person och kvartal.
Ersättningen får inte förekomma i form av en bonus per sålt kreditkort eller liknande, där
medarbetaren får betalt för att sälja en viss produkt eller tjänst till en kund. Under de senaste
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fem åren har denna ersättning inte förekommit. Stimulerande målrelaterad ersättning kan delas
ut i syfte att stimulera till vissa resultat. Ersättningen ska vara mycket begränsad i förhållande
till den fasta grundlönen. Denna ersättningsvariant kan utgöras av att medarbetare som jobbar
extra får pizza på kontoret, till exempel.
Utöver den fasta ersättningen i form av grundlön, och den rörliga ersättningen i form av
målrelaterad ersättning, finns även andra typer av ersättningar och förmåner som de anställda
kan ta del av. Några exempel på övriga ersättningar och förmåner är:
 rabatter på bank- och försäkringsprodukter
 friskvårdsersättning
 frukost varje morgon
 möjlighet att hyra stuga/hus i fjällen och Spanien
 utdelning av gratifikation vid extraordinära arbetsinsatser, bland annat.
Det förekommer tävlingar och utlottningar inom LF Halland som kan leda till att medarbetare
vinner biobiljetter, presentkort, en konferensresa till Åre bland annat. Ett exempel på en
tävlingsvariant som förekommit är att den medarbetare som flyttar in flest kunders fonder i
Länsförsäkringar Bank vinner en biobiljett. En annan variant är tipstävlingar. Om en
medarbetare tipsar en annan avdelning inom bolaget om något betydelsefullt så är man med i
en utlottning. I den tipstävling som äger rum i skrivande stund utgörs priset av en konferensresa
till Åre.
Bankverksamheter är hårt reglerade med avseende på belöningar och ersättningsvarianter.
Monetär belöning får därför inte utdelas på samma sätt som inom andra branscher, i form av
exempelvis provisionsbaserad ersättning. Sammanfattningsvis består LF Hallands
belöningssystem inom affärsområdet Privat Bank av både monetära och icke-monetära element.

4.3 Utformning av intervjuguider och enkät
Två intervjuguider av semistrukturell karaktär utgör underlaget för den ena delen av studiens
empiriinsamling. Den ena intervjuguiden användes vid medarbetarintervjuerna (Bilaga 1) och
den andra användes vid chefintervjuerna (Bilaga 2). Intervjufrågorna utformades så att de skulle
vara möjliga att testa mot behandlade teorier angående belöningssystem, motivation, PrincipalAgentproblem samt mot slutsatserna som drogs i studien angående belöningssystem och
arbetsmotivation på Nordea. De centrala målen med medarbetarintervjuerna var att få kunskap
om: vilka faktorer medarbetarna ser som mest motiverande, medarbetarnas arbetsmotivation
samt hur medarbetarna resonerar i förhållande till behandlade teorier. De centrala målen med
chefsintervjuerna var att få kunskap om: hur belöningssystemet ser ut på LF Halland, chefernas
syn på belöningar och motivation samt chefernas uppfattning om medarbetarnas
arbetsmotivation.
Den andra delen av studiens empiriinsamling består av en medarbetarenkät som skickats ut i
form av en webbenkät. Syftet med enkäten var att komplettera medarbetarintervjuerna och få
ett så stort urval som möjligt. Frågorna utformades med utgångspunkt i den teoretiska
referensramen för att kunna testa den insamlade empirin mot teorin. Frågorna utformades även
så att det skulle vara möjligt att analysera och jämföra svaren mot de slutsatser som dragits
angående belöningssystem och arbetsmotivation på Nordea. Vid varje fråga som ansågs kunna
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uppfattas som tolkningsbar lades en förklarande text till för att inte egentolkning skulle ske.
Merparten av frågorna är av typen likertskala där svarsalternativen sträcker sig från en
ytterlighet till en annan (exempelvis inte alls nöjd till mycket nöjd). Skalan är graderad från 1
till 5 och respondenterna har fått ange var på skalan man befinner sig. Några av frågorna har
utformats som flervalsfrågor där respondenten har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ
som de tycker stämmer. Några frågor har formulerats som kryssfrågor där respondenten fått
välja det alternativ som stämmer bäst. Till sist har en fråga formulerats som en öppen svarsfråga
där respondenten fritt fått svara utifrån den fråga som ställts. Samtliga frågor finns i Bilaga 3.
Målet med medarbetarenkäten var, i likhet med medarbetarintervjuerna, att få kunskap om:
vilka faktorer medarbetarna ser som mest motiverande, medarbetarnas arbetsmotivation samt
hur medarbetarna resonerar i förhållande till behandlade teorier. Av de 26 medarbetare som fick
möjlighet att besvara enkäten var det 22 som skickade in svar. Detta motsvarar en svarsfrekvens
på 84,6 %.

4.4 Sammanställning av empirisk data
M = Medarbetarintervjuer, E = Enkätundersökning och C = Chefsintervjuer

4.4.1 Motivationsfaktorer
M: Respondenternas svar angående vad som motiverar dem mest på arbetsplatsen är relativt
likartade, men varierar ändå på några punkter. En åsikt som de flesta respondenter delar är att
det måste finnas en kombination av lön och andra belöningar som beröm, ansvar, förtroende
samt utbildning för att de ska känna sig motiverade. En respondent menar att ”Plånboken styr
mycket, men man måste utvecklas inom sitt arbete”. Denna uppfattning delas även av andra
respondenter som tycker att lönen är det som motiverar i grunden och att den behöver vara på
en viss nivå för att motivera, men att beröm och andra faktorer ger ytterligare motivation. Det
nämns även att beröm inte får överdrivas eller överanvändas för då blir det inte värt något i de
situationer där berömmet verkligen är befogat. En respondent nämner, till skillnad från övriga,
beröm som den enskilt största motivationsfaktorn. Det är beröm från både kund och
arbetsgivare som motiverar mest, varav beröm från kunden är utav störst värde. Att feedback
och uppskattning från kund motiverar till stor del är det flera respondenter som nämner. En
respondent menar att ”Det viktigaste för mig är kundmötet” vilket även bekräftas av ytterligare
respondenter som uttalar att det är drivande att försöka göra kunden nöjd och uppfylla dess
önskningar genom att exempelvis ge råd och vägledning.
E: Gällande frågan om i vilken utsträckning olika faktorer kan tänkas ha en positiv påverkan
på arbetsmotivationen kan en ganska tydlig svarsfördelning urskiljas (Fråga 3a-m, Bilaga 3).
Löneförhöjning, givande arbetsuppgifter samt trivsel och god social miljö är de
motivationsfaktorer där respondenterna uteslutande har svarat 4 - ganska stor påverkan, eller 5
– mycket stor påverkan, och där 5 är särskilt utmärkande (Diagram 1). Diagrammet visar de tre
högst och de tre lägst rangordnade motivationsfaktorerna enligt enkätundersökningen.
Materiella gåvor och julklapp har där slagits samman då svaren på dessa faktorer är identiska.
Löneförhöjning är den motivationsfaktor som flest respondenter (81 %) anser har mycket stor
påverkan på arbetsmotivationen. Givande arbetsuppgifter kommer på en andraplats där 72,7 %
av respondenterna har svarat 5. Sedan kommer trivsel och god social miljö på en tredjeplats
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med 68,2 %. Andra motivationsfaktorer som har fått en högre svarsfrekvens på 5 är: grundlön,
positiv feedback från chef samt god arbetsmiljö (Fråga 3a-b;j , Bilaga 3). En motivationsfaktor
som istället fått en relativt oenig svarsfördelning är ökat ansvar (Fråga 3g, Bilaga 3).

Ingen alls

1

000

000

2

3

14,3
13,6

19
0

4,8
4,5

000

27,3
31,8

33,3
40,9

19

28,6

40,9

81
72,7
68,2

Löneförhöjning
Givande arbetsuppgifter
Trivsel och god social miljö
Provision
Materiella gåvor/julklapp

4

5

Mycket stor

Diagram 1- De tre högst och lägst rangordnade motivationsfaktorerna enligt enkätundersökningen

När det istället kommer till vad respondenterna sammanlagt tycker har minst påverkan på
arbetsmotivationen så utmärker sig provision, materiella gåvor och julklapp, vilket kan ses i
Diagram 1. Respondenternas svar sprider sig här antingen över hela skalan 1-5 eller från 2-5.
På provision är det endast 4,8 % som har svarat 5 - mycket stor påverkan, och på både materiella
gåvor samt julklapp motsvarar denna siffra 4,5 %. På samtliga tre nämnda motivationsfaktorer
ligger högst svarsfrekvens på 2 – ganska liten påverkan, och 3 – varken eller.
C: En chef på LF Halland menar att motivation kan definieras som engagemang för sitt arbete
samt viljan och drivkraften att göra någonting bra och ytterligare en chef menar att om alla
parametrar sammantaget på arbetsplatsen är positiva så är det detta som skapar motivation hos
medarbetarna. Cheferna tror i det stora hela att motivation främst kommer från trivsel på
arbetsplatsen. En av cheferna menar att möte med kunder och människor motiverar medarbetare
mest, men att en bra arbetsgivare, bra arbetsmiljö och bra förutsättningar runtomkring också
ger upphov till motivation. Samma chef menar att lön är en hygienfaktor som inte bidrar till
någon ökad motivation. En annan chef uttrycker det som att ”Mår du bra så kommer resultatet
utifrån det”. En åsikt som även lyfts fram är att kundnöjdheten borde vara den största
motivationen för medarbetarna.
4.4.2 Arbetsuppgifter
M: Respondenternas syn på sina arbetsuppgifter är till stor del samstämmig. De ser sina
arbetsuppgifter som både givande och varierande då förutsättningarna alltid förändras från kund
till kund. En av respondenterna uttrycker det som att ”Det jag gör, gör en nytta”. De tycker
även att deras kunskaper matchar arbetsuppgifterna, alltså att de varken är för lätta eller för
svåra. En respondent uttrycker att det inte motiverar med för lätta arbetsuppgifter och merparten
konstaterar samtidigt att deras arbetsuppgifter skapar utmaning och utveckling då kundens
önskningar och företagets policys ständigt förändras. Några av respondenterna uttrycker dock
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att de tycker att arbetsuppgifterna kan vara fyrkantiga och beskriver det som att ”detta är det
du ska göra och såhär ska du göra det”. Det beskrivs att det är så det ser ut inom
bankverksamheter och att det kan göra det svårare att visa framfötterna och uppnå sina egna
individuella mål genom just utförandet av arbetsuppgifterna.
E: Majoriteten av respondenterna är nöjda med sina arbetsuppgifter, med störst svarsfrekvens
på 4 - ganska nöjda, och lite mindre på 5 - mycket nöjda (Fråga 2d, Bilaga 3). Några
medarbetare har dock svarat 2 eller 3 - inte särskilt nöjd eller varken eller, vilket framgår av
Diagram 2.
0%

Inte alls nöjd

9,1%

Inte särskilt nöjd

27,3%

9,1%

Varken eller
Ganska nöjd

54,5%

Mycket nöjd
Diagram 2 – Procentuell svarsfördelning av hur nöjda enkätrespondenterna är med sina arbetsuppgifter

I en av enkäternas flervalsfrågor så svarade majoriteten (90,9 %) att de ser sina arbetsuppgifter
som meningsfulla (Fråga 9, Bilaga 3). En stor del (77,3 %) av respondenterna tycker att de har
en viss frihet att utföra sina arbetsuppgifter som de vill och anser att de vet vad resultatet av
arbetsuppgifterna leder till. 68,2 % av respondenterna tycker att deras kunskaper matchar sina
arbetsuppgifter, alltså att de varken är för lätta eller för svåra.
När det kommer till den generella uppfattningen om arbetsuppgifterna så är det flest
respondenter (77,3 %) som upplever att de genom att utföra sina arbetsuppgifter även kan
tillfredsställa sina egna mål eller få direkt belöning (Fråga 10, Bilaga 3). 22,7 % anser dock att
arbetsuppgifterna uppfyller sin funktion men att de inte bidrar till att tillfredsställa de egna
målen. Det finns ingen respondent som varken tycker att de strävar efter att uppnå sina egna
mål även fast de inte nödvändigtvis går i linje med företagets bästa eller att de är missnöjda
med arbetsuppgifterna och därför saboterar för att visa detta missnöje.
C: Chefernas uppfattning gällande om de tror att medarbetarna är nöjda med sina
arbetsuppgifter är samstämmiga. De tror att majoriteten av medarbetarna är nöjda. En av
cheferna utvecklar detta med att man som medarbetare hela tiden har möjligheten att utvecklas
och lära sig nytt. En annan chef konstaterar att det är viktigt att man som chef har koll och utför
uppföljning med sina medarbetare. Detta för att kunna ha möjligheten att anpassa
arbetsuppgifterna något efter individens behov så att de inte istället byter arbetsgivare. Att
anpassa arbetsuppgifterna kan också ge upphov till ökad motivation menar samma chef.

4.4.3 Förmåner
M: Vad gäller medarbetarnas syn på ökad motivation i relation till de förmåner som finns på
arbetsplatsen finns det delade meningar. Förmåner som frukost på jobbet, bokningsbara
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utlandslägenheter och friskvårdsbidrag motiverar inte då olika former av förmåner även finns
på andra arbetsplatser. Några respondenter tycker att förmånerna ofta kan tas för givet och hade
de tagits bort så hade det istället skapat missnöje. En respondent tar även upp att förmåner som
rabatt på försäkringar och lån är uppskattat men att det inte heller bidrar till arbetsmotivationen.
Något som däremot verkar vara en förmån som bidrar till ökad arbetsmotivation är flexibilitet
rörande arbetstider. Här är meningarna dock delade om hur respondenterna ser på denna
förmån. Några respondenter är medvetna om att vissa arbetsuppgifter kräver närvaro på
arbetsplatsen men de skulle vilja få en ökad möjlighet att styra sina arbetstider vilket de menar
hade varit en motivationsfaktor. En annan respondent upplever istället att det tillämpas mycket
frihet under ansvar och att det inte finns någon kontorschef som kontrollerar när man kommer
och går. Detta indikerar tillit och förtroende från arbetsgivaren vilket ger ökad motivation.
Samma respondent nämner vidare ett ”ge-och-ta-förhållande” i samband med förmånen att få
gå till tandläkaren, läkaren eller liknande på arbetstid. Respondenten menar att det är mer
motiverande att ge tillbaka till företaget i form av övertid i de fall det behövs om man har fått
förmånen att till exempel gå till tandläkaren på arbetstid. Som avslutning säger en respondent
att LF Halland har haft mer förmåner än alla tidigare arbetsgivare.
E: När det kommer till huruvida medarbetarna är nöjda med förmånerna som finns på
arbetsplatsen så har samtliga respondenter svarat antingen 4 eller 5 (Fråga 2f, Bilaga 3).
Merparten av respondenterna (63,6 %) har dock svarat 5 vilket visar att de flesta respondenterna
är mycket nöjda med de förmåner som finns.
C: Angående de förmåner som finns på företaget nämns bland annat frukost varje morgon,
stuga i fjällen och hus i Spanien som man får hyra. En chef menar att det är lätt att förmåner
och belöningar tas för givet efter ett tag och att det inte får bli så att belöningar förväntas för då
ger belöningen inte upphov till någon ökad motivation. Samma chef uttrycker att medarbetarna
trots allt är anställda för att utföra en arbetssyssla.
4.4.4 Trivsel
M: När det kommer till sociala förhållanden på arbetsplatsen stämmer alla respondenters svar
helt överens om att en god social miljö är jätteviktigt samt att det är en stor motivationsfaktor.
En respondent uttrycker det som att det inte spelar någon roll hur arbetet är om man inte trivs.
Alla tycker att det finns en god social miljö på arbetsplatsen och att trivselfaktorn är hög. En av
respondenterna berättar att företaget aktivt jobbar med att försöka skapa god social miljö genom
olika föreläsningar, erfarenhetsutbytesdagar och så vidare samt att företaget har en så kallad
trivselkod som alla uppmanas att följa.
Vad gäller den fysiska arbetsmiljön som inneklimat, ljudnivå, arbetsplats och så vidare finns
det dock delade meningar. En av respondenterna är nöjd med den övergripande arbetsmiljön
och tycker att detta är viktigt för motivationen men hade önskat en kontorschef med
befogenheter på plats som kan hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Resterande respondenter
tycker att det behövs förbättringar av både inneklimat, ljudnivå och utformning av arbetsplatsen
men inflikar även att företaget aktivt jobbar med förbättringar på den fronten. De upplever att
en sämre arbetsmiljö påverkar både dem själva och kunderna då det i vissa fall kan vara svårt
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att hålla ett samtal privat så som arbetsplatsen är utformad. De beskriver arbetsmiljön som en
viktig del men inte som en stor motivationsfaktor. Gällande materiella verktyg som headset,
telefoner, datorer, stolar, skrivbord och så vidare som krävs för att utföra arbetsuppgifterna
menar en respondent att vissa sådana verktyg saknas. Resterande anser att de har allt de behöver.
En av respondenterna säger att hen tar för givet att en god fysisk arbetsmiljö finns men att den
inte motiverar, dock hade motivationen minskat om den fysiska miljön inte varit god. Angående
datorerna och datorsystemen så svarar alla att datorsystemen är omoderna och en respondent
tycker att datorerna är långsamma.
E: Gällande om respondenterna är nöjda med den sociala miljön på arbetsplatsen så är svaren
relativt samstämmiga. Nästan alla (95,5 %) har svarat antingen 4 eller 5 vilket visar att
respondenterna är ganska nöjda eller mycket nöjda med den sociala miljön på arbetsplatsen
(Fråga 2e, Bilaga 3). Dock är det 4,5 % av respondenterna, vilket i detta fall motsvarar en
respondent, som har svarat 3 - varken eller. Den individuella svarssammanställningen visar att
respondenten även har svarat 3 - varken eller, på om denne är nöjd med arbetsmiljön samt om
denne känner sig motiverad på jobbet (Fråga 1; 2c, Bilaga 4). Samma respondent har svarat 4 ganska stor, gällande i vilken utsträckning god social miljö och god arbetsmiljö kan tänkas ha
en positiv påverkan på arbetsmotivationen (Fråga 3b & e, Bilaga 4).
När det kommer till arbetsmiljön så är det en del spridning på svaren. Den största andelen
respondenter (40,9 %) har svarat 4 - ganska nöjda med arbetsmiljön medan endast 9,1 % är
mycket nöjda (Fråga 2b, Bilaga 3). Hälften av respondenterna har svarat 2 eller 3, relativt lika
fördelat (22,7 % respektive 27,3 %), vilket visar att respondenterna antingen är inte särskilt
nöjda eller varken eller. Gällande om medarbetarna är nöjda med arbetsschemat är
respondenterna dock mer överens. Samtliga respondenter har svarat antingen 4 eller 5, där störst
vikt (59,1 %) ligger på 4 - ganska nöjd och 40,9 % har svarat 5 - mycket nöjd (Fråga 2c, Bilaga
3).
C: Gällande de sociala förhållandena på arbetsplatsen så tror alla chefer att medarbetarna
generellt sett är nöjda. Det sägs även att ”alla passar inte ihop med alla” men att det är viktigt
att medarbetarna trivs som grupp och att det hjälper om alla har gemensamma mål att sträva
efter. En chef säger att personalomsättningen är låg på företaget och menar att detta är en
indikation på att trivseln är hög. Man byter yrkesroll och utvecklas inom organisationen istället
för att byta arbetsgivare, förklarar samma chef. När det gäller uppskattning så tror en chef att
medarbetarna känner sig uppskattade och att det är feedback från kunderna som bidrar mest till
det.
När det gäller den fysiska arbetsmiljön tror två av cheferna att alla generellt sett är nöjda och
en av dem påpekar att denne är medveten om att det finns problem med miljön på vissa kontor.
Båda menar att uppdatering av kontorsmiljöerna är något som läggs stor vikt på och jobbas med
kontinuerligt. En av cheferna tror att nöjdheten varierar mellan de olika kontoren och
konstaterar att det på vissa kontor kan vara lite bullrigt ibland. Samma chef säger även att de
annars generellt sett har fina miljöer, bra stolar, bra skrivbord och så vidare.
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4.4.5 Riktlinjer och mål
M: Riktlinjer i form av policys, regler och strategier finns det gott om, säger flera av
respondenterna. Några menar att det är cheferna som har det övergripande ansvaret gällande att
förmedla dessa riktlinjer och att detta främst görs i samband med möten, lanseringar,
marknadsföring och så vidare. Andra menar istället att det är medarbetarna själva som ansvarar
för och förväntas ha koll på alla riktlinjer. Flertalet upplever att riktlinjerna är alldeles för många
men de säger samtidigt att de förstår att man inom en bankverksamhet måste ha tydliga riktlinjer
om vad man får och inte får göra. En respondent uttrycker dock att det kan vara svårt att hålla
sig uppdaterad när policys och regler ständigt förändras och upplever att det finns en brist i
informationsflödet mellan chef och medarbetare.
Majoriteten av respondenterna menar att målen som sätts inom bolaget, både de individuella
och de gruppbaserade, är alldeles för många. ”Alla dessa mål, man tappar ju fokus” säger en av
respondenterna när frågan om mål diskuteras. Flera säger att det hade underlättat arbetet och
förbättrat prestationerna att arbeta efter färre mål. Vidare anses varje mål för sig vara specifikt,
mätbart, attraktivt, realistiskt och tidsatt, men graden av respektive faktor varierar något från
mål till mål. Sammantaget har dock målen en tendens att bli något orealistiska och ospecifika.
En respondent uttrycker det som att målen lätt blir motsägelsefulla som en följd av att de är så
många.
Gällande målens utformning menar några av respondenterna att för låga mål inte motiverar då
dessa inte utmanar. Vidare menar samma respondenter att för höga mål blir orealistiska och att
dessa inte heller motiverar. De menar att det krävs en balans i målsättningen. Respondenterna
menar samtidigt att mål måste finnas då ”mål är moroten att jobba mot”.
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E: Enligt svarssammanställningen har respondenterna något skilda åsikter angående i vilken
utsträckning tilldelade mål uppfyller SMART-kriterierna, det vill säga om de är specifika,
mätbara, attraktiva, realistiska och tidsatta (Fråga 7a-e, Bilaga 3). Exempelvis anser 18,2 % att
målen absolut är realistiska samtidigt som 4,5 % menar att de inte alls är realistiska, vilket
framgår av Diagram 3.
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Diagram 3 – Procentuell svarsfördelning av i vilken utsträckning enkätrespondenterna
tycker att SMART-kriterierna uppfylls
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Även de individuella svaren tyder på avvikelser mellan respondenternas svar samt
skiljaktigheter på hur de upplever respektive kriterium. Vissa respondenter har värderat
uppfyllandet av samtliga kriterier till 4 och 5, någon har svarat 2 på ett kriterium och 5 på ett
annat, och någon har svarat 1-3 på alla kriterier (Fråga 7a-e, Bilaga 4). Av den individuella
sammanställningen framgår även att de respondenter som värderar sin arbetsmotivation till 5
har satt uppfyllelsen av samtliga SMART-kriterier till 3 eller högre (Fråga 1; 7a-e, Bilaga 4).
De respondenter som värderat sin arbetsmotivation till 3 har satt uppfyllelsen av SMARTkriterierna till allt från 1-5, men majoriteten har värderat uppfyllelsen till 4 eller lägre.
Gällande prestationsbedömning visar svarssammanställningen att majoriteten av
respondenterna är av samma uppfattning, dock inte samtliga (Fråga 8, Bilaga 3). 77, 3 % av
respondenterna anser att prestationer och mål, som kan leda till någon form av belöning,
bedöms objektivt, det vill säga att bedömningen baseras på kvantifierbara resultat och
handlingar. Övriga (18,2 % respektive 4,5 %) menar att prestationsbedömningen är subjektiv
eller att prestationsbedömning inte förekommer på arbetsplatsen. De respondenter som svarat
att prestationsbedömningen är objektiv har värderat sin arbetsmotivation till 4 eller 5 (Fråga 1;
8, Bilaga 4). De respondenter som värderat sin arbetsmotivation till 3 har svarat att
prestationsbedömningen är subjektiv eller att prestationsbedömning inte förekommer (ibid.).
C: Cheferna konstaterar att det finns många regelverk, policys och riktlinjer om hur man får
agera och vad som ska eftersträvas. En av cheferna yttrar att denne tror att medarbetarna kan
känna att de ibland är för styrda. Alla menar att det är chefen som ska förmedla riktlinjer och
liknande till medarbetarna och majoriteten menar att detta görs på daglig basis. En chef menar
dock att det även förväntas att medarbetarna själva har koll på detta. Uppföljning och kontroll
av att riktlinjer och policys följs görs på månadsbasis, säger cheferna.
Alla chefer säger att det finns tydligt definierade mål, detta både på grupp- och individnivå. När
det kommer till om de tycker att det finns någon koppling mellan mål, prestationsbedömning
och belöning på företaget så är svaren lite spridda. En chef tycker att denna koppling finns, men
att ett specifikt mål inte alltid behöver vara grunden för en belöning utan att en god prestation
främst ska styra detta. Det nämns även att det har kommit fram synpunkter från medarbetare
om att målen är för många. Nästa chef tycker inte att det finns någon helt funktionell koppling
mellan de tre faktorerna och förklarar att det ibland bortprioriteras på grund av tidsbrist eller
liknande. En annan åsikt rörande ämnet är att det vid lönesamtal finns en koppling mellan dessa
faktorer och menar att man ska bli sedd för sina prestationer. Samtliga chefer tycker att det är
viktigt att mäta och bedöma mål och prestationer, varav en vidare nämner att det även är viktigt
att belöna på något sätt vid prestation. Främst en chef tycker att målsättning är en viktig del för
att förbättra prestationer och menar att det gör att vi fokuserar och gör saker bättre. En annan
åsikt är att det inte är själva målsättningen som förbättrar prestationer utan istället hur målen
sätts. En tredje åsikt är att det istället är trivsel på arbetsplatsen som förbättrar prestationer och
inte målsättning.
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4.4.6 Belöningssystem
M: Svaren gällande frågan om medarbetaren upplever att det finns ett belöningssystem på
arbetsplatsen skiljer sig avsevärt från varandra. Vissa respondenter menar att det inte finns
något belöningssystem på arbetsplatsen och andra menar tvärtom att det helt klart finns och
tillämpas ett belöningssystem. Vidare beskrivs belöningssystemet på ett förhållandevis likt sätt
av samtliga respondenter, det vill säga även de som anser att det inte finns något
belöningssystem. I deras fall sker beskrivningen som en följd av ett utvecklande resonemang
kring vad ett belöningssystem faktiskt kan innebära. Respondenterna beskriver att
belöningssystemet främst utgörs av en resultatandel som årligen utgår till samtliga anställda
inom bolaget. Utöver detta menar några av respondenterna att blomstercheckar, biobiljetter,
presentkort och så vidare, kan delas ut till följd av goda prestationer och därmed utgöra en del
av belöningssystemet. Det nämns även av ett par respondenter att tävlingar och utnämning till
månandens medarbetare förekommer som en del i belöningssystemet. Vissa upplever dock att
detta inte förekommer.
E: Svaren på frågor beträffande belöningssystem i enkätundersökningen platsar bättre under
andra rubriceringar och redogörs därför inte här.
C: Cheferna säger att det inte finns något utpräglat belöningssystem inom banksektorn. De
menar främst att det inte finns något monetärt belöningssystem då detta är hårt reglerat inom
bank. De nämner dock att det finns en resultatersättning som utgår till alla i företaget men att
det inte är kopplat till individuella prestationer. En chef säger att de är ”relativt dåliga på att
belöna med saker” men försöker istället hitta andra sätt att visa uppskattning för medarbetarna.
Denna uppskattning brukar i så fall vara i form av beröm eller liknande menar samma chef. Det
nämns även att det finns olika tävlingar där man antingen kan vinna gruppresor som belöning
eller där man kan få exempelvis biobiljetter som individuell belöning.
4.4.7 Belöningar
M: Respondenternas svar angående vilka belöningar som främst föredras vid goda prestationer
skiljer sig något åt. En tydligt prestationsbaserad löneutveckling är en belöningsvariant som
föredras över många andra. ”Är jag bra så vill jag se att jag är bra” uppger en av
respondenterna och syftar då på summan i lönekuvertet. Utöver löneförhöjning värdesätts även
belöningar i form av positiv feedback, givande arbetsuppgifter, befordran samt utökat ansvar
hos ett flertal av respondenterna.
När det gäller frågan om individbaserade eller gruppbaserade belöningar är den övergripande
inställningen att gruppbaserade belöningar föredras. En respondent menar att belöningar till
hela grupper motiverar medan individbaserade belöningar i större utsträckning skapar ”vassa
armbågar”. En annan respondent menar dock att det ska finnas både individuella och
gruppbaserade belöningar. Detta då individuella mål i högre grad motiverar det enskilda arbetet
men då respondenten anser att det är roligare med gruppmål och belöningar i grupp.
Respondenterna har något skilda åsikter angående om belöningar i huvudsak ska vara monetära
eller icke-monetära. Hälften föredrar monetär belöning framför andra belöningsvarianter. En
respondent gör det tydligt att denne främst motiveras av rena pengar. Den andra hälften menar
att det krävs en kombination av monetära och icke-monetära belöningar för att dessa ska
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uppfylla sitt motiverande syfte och de kan därför inte välja en av dessa två typer. Således svarar
ingen att de främst föredrar icke-monetära belöningar.
E: Flervalsfrågan där maximalt tre svarsalternativ fick väljas visar att den belöning som
majoriteten av respondenterna (90,9 %) skulle föredra vid goda prestationer är löneförhöjning
(Fråga 4, Bilaga 3). Därefter kommer bonus/vinstdelning på 54,5 % följt av positiv feedback
på 45,5 %. Belöningar i form av materiella gåvor eller julklapp föredras inte av någon
respondent. Diagram 4 visar den procentuella fördelningen för respektive svarsalternativ.
Löneförhöjning

90,9

Bonus/vinstdelning

54,5

Positiv feedback

45,5

Utökat ansvar

31,8

Givande arbetsuppgifter

22,7

Utbildning

Icke-monetära
18,2%

9,1

Befordran

4,5

Provision

4,5

Julklapp

0

Materiell gåva

0

Monetära
81,8%

Diagram 4 – Procentuell svarsfördelning av vilka belöningar
som föredras av enkätrespondenterna

Diagram 5 – Procentuell svarsfördelning
av vilken typ av belöning som främst
föredras av enkätrespondenterna

På frågan om monetära eller icke-monetära belöningar främst föredras svarar en klar majoritet
att de föredrar monetära belöningar (Fråga 5, Bilaga 3). Svarsfördelningen framgår av Diagram
5. De respondenter som svarat att de föredrar icke-monetära belöningar har kryssat för att de
föredrar belöningsvarianterna löneförhöjning, bonus/vinstdelning, utbildning, positiv feedback
och givande arbetsuppgifter (Fråga 4; 5, Bilaga 4). En av dessa respondenter har enbart valt
löneförhöjning som prefererad belöning i Fråga 4 och en annan har endast kryssat för positiv
feedback.
I Fråga 11 (Bilaga 3), där utrymme gjorts för övriga kommentarer och tankar angående bland
annat belöningar, skriver en respondent ”Belöningen ska i så fall vara för alla medarbetare,
inte på individnivå”.
C: Majoriteten av cheferna anser att det är ”mjuka belöningar” så som beröm, återkoppling
samt trivsel i allmänhet som i störst utsträckning skapar motivation. Att tillsammans fira
framgångar genom att som grupp hitta på något när man uppnått ett mål är också en form av
belöning som bidrar till motivation menar samma chefer. De lyfter även fram att det är viktigt
att belöna på rätt sätt, alltså att rätt saker ska belönas och belöningarna ska inte ge upphov till
konkurrens och avundsjuka. Det tillades dock att en viss grad av konkurrens kan vara positiv.
En av cheferna säger att resultatandelen nog inte fungerar som triggande i motivationsskapande
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syfte. Vid tal om provision tror en av cheferna att detta inte är en belöning som är
motivationsskapande och konstaterar att “Många skulle nog inte bry sig över huvud taget”. En
annan chef tycker att gruppbaserade belöningar fungerar bäst då de flesta individuella
prestationerna i någon mån även bygger på andras prestationer. Samma chef anser inte att
utbildningsmöjligheter är en belöning på företaget även om sannolikheten finns att en viss
medarbetare får utbildning kopplat till goda prestationer. Detta sker dock främst inte medvetet
säger chefen.
När det kommer till om cheferna tror att medarbetarna motiveras av monetära eller ickemonetära belöningar varierar svaren. En chef tror att det är icke-monetära belöningar som
motiverar mest medan en annan tror att det inte räcker med en av dem utan att de båda måste
kombineras. Den senare chefen tillägger även att man inte ska underskatta de icke-monetära
belöningarna. En annan åsikt är att det inte går att generalisera utan är beroende på individ.
Gällande monetära belöningar så är det löneutvecklingen som motiverar, menar en av cheferna
och säger att “Gör man ett bra jobb så har man förhoppningsvis en bättre löneutveckling än
den som gör ett sämre jobb”.
4.4.8 Lön
M: Beträffande lönefrågan är respondenterna relativt överens. Det finns inget påtagligt
missnöje gällande lönerna men flera anser att man bidrar mer till företaget än vad som syns i
lönekuvertet. Citatet ”Alla vill ha mer” är något som påträffats vid ett flertal tillfällen. Vissa
upplever att det borde finnas en tydligare och mer konkret koppling mellan goda prestationer
och löneförhöjning. Det borde fastställas tydliga prestationsmål vid lönesamtal som vid nästa
samtal resulterar i en förutbestämd löneförhöjning, menar en av respondenterna. Detta hade haft
en betydande påverkan på motivationen. Flera respondenter menar att beröm och andra
belöningar inte kan väga upp för de löneglapp som upplevs.
E: En uppenbar minoritet av respondenterna (4,5 %) anser sig vara mycket nöjda med sina löner
i förhållande till sina arbetsprestationer (Fråga 2a, Bilaga 3). Ingen respondent har dock svarat
att denne inte alls är nöjd med sin lön. Majoriteten (40,9 %) har värderat sin nöjdhet med lönen
till 3 – varken eller, och övriga respondenter har följaktligen värderat nöjdheten till antingen 2
– inte särskilt nöjd, eller 4 – ganska nöjd. Angående lön i motivationssyfte menar 81 % av
respondenterna att en löneförhöjning skulle ge en stor positiv påverkan på motivationen (Fråga
3l, Bilaga 3). Även grundlönen i sig anses av majoriteten (68,2 %) ha en stor positiv påverkan
på motivationen (Fråga 3a, Bilaga 3). På individnivå kan det utläsas att de medarbetare som är
nöjdare med sin lön till stor del även känner sig mer motiverade på jobbet. De respondenter
som svarat 5 på om de är motiverade har svarat nästan uteslutande 4 på hur nöjda de är med sin
grundlön. De som svarat 3 på hur motiverade de är har nästan uteslutande svarat 2 angående
hur nöjda de är med sin grundlön. När det kommer till de som svarat 4 på hur motiverade de är
så är det svårare att dra någon slutsats. Här varierar svaren på hur nöjd man är med grundlönen
från 2-5, med störst svarsfrekvens på 3 - varken eller (Fråga 1; 3a, Bilaga 4).
C: Majoriteten av cheferna tror att medarbetarna är ganska nöjda med sina löner eller som en
chef uttrycker det: ”Det finns i alla fall inget konkret missnöje”. En annan chef uttrycker det
som att ”Alla vill ha mer, det är ju självklart” men menar att det måste finnas en rimlig
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lönestruktur och att många nog ändå tycker att de har en ganska bra lön. En annan chef tror inte
att alla är nöjda med sin lön men tror inte heller att det är ”en stor grej”.
4.4.9 Chefens förväntningar och uppfattningar
M: Det finns delade meningar hos respondenterna angående om viljan att prestera påverkas av
chefens syn eller krav på medarbetaren. Vissa menar att chefens inställning har en stor påverkan
på både arbetsprestation och -motivation. En negativ syn på medarbetaren kan göra att denne
inte gör det lilla extra utan att en viss grad av trotsighet uppstår, menar några av respondenterna.
Andra finner istället att chefens inställning inte alls påverkar arbetsprestationen utan att inre
motivation bidrar till att man gör ett bra jobb oavsett förväntningar eller krav. ”Jag är ingen
ögontjänare” säger en av respondenterna som avslutning.
E: Respondenternas vilja att prestera bra på arbetsplatsen påverkas olika mycket av chefens syn
eller krav på dem, enligt enkätundersökningen (Fråga 6, Bilaga 3). 36,4 % av respondenterna
menar att viljan att prestera bra påverkas väldigt mycket av chefernas syn och krav på dem
medan 9,1 % istället anser att viljan att prestera bra påverkas relativt lite. Majoriteten (90,9 %)
svarar dock med 3 eller högre.
C: Frågor rörande detta ämne har, av uppenbara skäl, inte ställts till cheferna och därför
redogörs här inga svar.
4.4.10 Arbetsmotivation
M: Gällande om respondenterna anser sig vara motiverade eller inte på arbetsplatsen så svarade
alla att de känner sig motiverade. Meningarna är dock delade gällande var motivationen
kommer ifrån. En respondent tycker att denne själv får skapa motivationen och hitta en egen
drivkraft. Respondenten menar även att det hade underlättat att få mer hjälp av företaget att bli
motiverad, då i form av exempelvis mer ”cred” både i ord och i handling. Även faktorer som
löneutveckling, befordran samt ansvar och mandat skapar motivation menar samma respondent.
En annan respondent menar istället att företagets belöningssystem är det som sammantaget gör
denne motiverad.

13,6

22,7

63,6

E: Samtliga respondenter värderar sin arbetsmotivation till 3 eller högre (Fråga 1, Bilaga 3).
Respondenterna har i frågan uppmanats att ta hänsyn till olika faktorer som kan ge upphov till
motivation på arbetsplatsen, såsom roliga arbetsuppgifter, trevliga kollegor, bra lön och så
vidare. Diagram 6 visar svarsfördelningen.
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Inte alls

0
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Absolut

Diagram 6 - Procentuell svarsfördelning av vilken grad enkätrespondenterna
anser sig vara motiverade på arbetsplatsen
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Den individuella svarsammanställningen visar att majoriteten av de 22,7 % som svarat 5 på
Fråga 1 även har svarat likt på vissa andra frågor. Till exempel har 4 av 5 kryssat för samtliga
alternativ på Fråga 9 och 4 av 5 har valt alternativ 1 på Fråga 10 (Fråga 1; 9; 10, Bilaga 4).
Angående de respondenter som svarat 3 på Fråga 1 så finns även där likheter i hur de har svarat
på vissa andra frågor. Exempelvis har ingen av dessa har kryssat för samtliga alternativ på Fråga
9 och 2 av 3 har valt alternativ 3 på Fråga 10 (ibid.).
C: Cheferna tror att medarbetarna generellt sett är motiverade. En av cheferna baserar detta på
den låga personalomsättningen och att det är ett litet bolag med nära relationer och en allmänt
positiv social miljö. En annan chef tror att de är motiverade på olika sätt och inom olika
områden samt att medarbetarna drivs av olika saker. Nästa chef menar att ”De har ett
engagemang för jobbet” och att det nog är tack vare den lyhördhet som finns inom företaget
gällande åsikter och känslor. Samma chef påpekar även att det finns en stark organisationskultur
som påverkar positivt och att det finns en genuin känsla för kunden.
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5. Analys
I detta kapitel analyseras empiriskt insamlad data i syfte att besvara studiens forskningsfrågor.
All empirisk data analyseras kombinerat för att skapa en så rättvis helhetsbild som möjligt.
Kapitlets disposition är utformat i likhet med kapitel 3 – Teoretisk referensram, för att
tydliggöra anknytningen och underlätta jämförelsen mellan empirisk data och teori. Analysen
går således under huvudrubrikerna: Belöningssystem, Motivation, Principal-Agentproblem
samt Jämförelse – LF Halland och Nordea. Varje avsnitt avslutas med en mycket kortfattad
analyssammanfattning som knyter an till teorin.

5.1 Belöningssystem
Enligt Stredwick (2000) krävs det en incitamentskapande strategi, flexibilitet och variabilitet
för att ett belöningssystem ska vara välfungerande. Det förekommer incitamentskapande
strategier i belöningssystemet hos LF Halland Privat Bank, dock är det några respondenter som
anser att det inte tillämpas något belöningssystem på arbetsplatsen. Den målrelaterade
resultatersättningen och belöningsgivande tävlingar är exempel på element i belöningssystemet
som har en distinkt strategi. Flexibiliteten i belöningssystemet är dock inte lika påtaglig. Teorin
säger att belöningssystemet måste anpassas efter omständigheter samt ständigt förnyas
(Stredwick, 2000). Intervjuerna har inte gett några konstateranden eller indikationer på att
någon sådan flexibilitet förekommer. Slutligen säger teorin att lönen bör vara förhållandevis
variabel och bör vara knuten till resultat- och måluppfyllelse (ibid.). Detta förekommer inte i
någon större utsträckning, enligt flera av medarbetarintervjuerna.
Vidare menar Kominis och Emmanuel (2007) att det krävs en distinkt koppling mellan tydliga
mål, fungerande prestationsbedömning och eftertraktad belöning för att ett belöningssystem ska
vara funktionellt. Denna koppling är inte vidare påtaglig. Både chefer och medarbetare har
uttryckt att det finns brister på den punkten. Det finns således utrymme för förbättring gällande
tillämpningen av belöningssystemet baserat på denna teori.
o Förbättringsmöjligheter finns med avseende på Stredwicks teori
o Förbättringsmöjligheter finns med avseende på Kominis och Emmanuels teori

5.1.1 Mål
Enligt målsättningsteorin är målsättning den viktigaste metoden för att förbättra prestationer
(Locke & Latham, 1990). Teorin säger även att högtsträvande och konkreta mål motiverar mer
vilket leder till bättre prestationer än om målen är låga, abstrakta eller frånvarande (ibid.).
Respondenterna anser att mål bör finnas på arbetsplatsen men att de måste blir färre samt att
målen varken bör vara för låga eller för höga, då det ger upphov till minskad motivation
gällande måluppfyllelse. Det krävs en balans i hur målen utformas. Målsättningsteorin kan
därmed varken bekräftas eller dementeras i detta fall. Målsättning bör finnas för att förbättra
prestationer och motivera, men det kan inte fastställas som den viktigaste metoden. Det kan inte
heller konstateras att högtsträvande mål är bäst för motivation och måluppfyllelse.
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Vidare menar Doran (1981) att ett mål ska uppfylla samtliga SMART-kriterier för att motivera
till måluppfyllelse och förbättrade prestationer. Det finns för många mål på LF Halland, enligt
både enkätundersökningen samt medarbetarintervjuerna, vilket ger upphov till en minskad
motivation gällande måluppfyllelse. Detta kan grunda sig i det faktum att många upplever
målen som orealistiska då de har en tendens att bli motsägelsefulla. Det kan konstateras av den
individuella svarssammanställningen att det finns en koppling, om än något vag, mellan
arbetsmotivation och uppfyllandet av SMART-kriterierna. De som har värderat sin
arbetsmotivation högst har även värderat uppfyllandet av SMART-kriterierna högst och vice
versa. Detta bekräftar teorin: för att mål ska vara motiverande bör de formuleras så att de
uppfyller SMART-kriterierna.
o Locke och Lathams Målsättningsteori kan ej konstateras överensstämma, men
det kan inte heller konstateras att den ej överensstämmer
o Dorans teori angående SMART-kriterierna överensstämmer

5.1.2 Prestationsbedömning
Enligt Dunning (1999) och Bommer et al. (1995) är subjektiv prestationsbedömning opålitlig
och bör undvikas i största mån då den kan ha en negativ inverkan på arbetsmotivationen, medan
objektiv prestationsbedömning som baseras på kvantifierbara resultat och mått är att föredra.
Det kan, utifrån de individuella svaren från enkätundersökningen, påvisas ett samband mellan
arbetsmotivation och typen av prestationsbedömning: de som anser att prestationer bedöms
objektivt på arbetsplatsen har en högre grad av arbetsmotivation än de som anser att subjektiv
prestationsbedömning förekommer eller att prestationsbedömning inte förekommer alls. Detta
följer således teorin kring ämnet, vilket innebär att objektiv prestationsbedömning alltså är att
föredra för att upprätthålla arbetsmotivation.
o Bommer et al. samt Dunnings teorier angående typen av prestationsbedömning
överensstämmer

5.1.3 Belöningar
Enligt Lopez et al. (2006) är ökad provision den belöning som säljare föredrar främst. Därefter
följer löneförhöjning och minst eftertraktade belöningar är befordran och positiv feedback eller
bekräftelse. Denna teori stämmer inte överens med resultatet av den empiriska undersökningen
på LF Halland Privat Bank vilken istället påvisar så gott som motsatsen. Det enda som följer
Lopez et als teori är att löneförhöjning platsar bland de främst föredragna belöningarna.
Resultatet går således något mer i enighet med Hall och Rowlands (2014) teori som istället
menar att provisionsbaserad lön är en kontraproduktiv belöningsmetod och som även, i
samstämmighet med Herzberg (1966), menar att belöningar som utökat ansvar, givande
arbetsuppgifter och andra icke-monetära belöningar är de som främst ger upphov till
motivation.
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Steel och MacDonnell (2012) anser att icke-monetära belöningar är att förespråka vid
motivationsskapande men i enighet med Lopez et al. (2006) menar de att det krävs en
kombination av icke-monetära och monetära belöningar för att skapa bästa möjliga
arbetsmotivation. På LF Halland Privat Bank är det sammantaget monetära belöningar som
föredras främst, vilket talar emot Steel och MacDonnells teori. Dock kan det konstateras att
kombinationen av monetära och icke-monetära belöningar är av betydelse för motivationen hos
majoriteten av medarbetarna vilket går i enighet både Steel och MacDonnell och Lopez et al.
o Lopez et als. teori överensstämmer delvis, och delvis inte
o Hall och Rowlands teori överensstämmer delvis
o Steel och MacDonnells teori överensstämmer delvis, och delvis inte

5.2 Motivation
Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) kan motivation definieras som faktorer som stimulerar och
riktar ett beteende mot att handla på ett visst sätt. En chef på LF Halland menar att motivation
kan definieras som engagemang för sitt arbete samt viljan och drivkraften att göra någonting
bra och ytterligare en chef menar att om alla parametrar sammantaget på arbetsplatsen är
positiva så är det detta som skapar motivation hos medarbetarna. Det kan alltså konstateras att
det finns variationer rörande hur olika människor definierar motivation.

5.2.1 Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorteori
Enligt Herzbergs (1966) tvåfaktorteori så är arbetsschema, arbetsmiljö och social miljö
hygienfaktorer som enbart kan skapa missnöje eller som högst trivsel, men inte motivation. På
LF Halland Privat Bank kan arbetsmiljö och trivsel dock klassas som motivationsfaktorer mer
än hygienfaktorer då flertalet av medarbetarna anser sig bli motiverade av dessa faktorer. Även
den sociala miljön kan ses som en motivationsfaktor och ett samband kan urskiljas i
enkätundersökningen där lägre nöjdhet gällande social miljö ger lägre arbetsmotivation.
Herzberg menar att utökat ansvar är en motivationsfaktor på arbetsplatsen. Här har
medarbetarna delade meningar vilket gör att teorin enbart delvis kan bekräftas. Några av
medarbetarna skulle vilja ha mer ansvar och anser att ökat ansvar skulle bidra till ökad
motivation men det finns även många medarbetare som tycker tvärtom. Därför kan utökat
ansvar enligt denna studie endast ses som en motivationsfaktor i individuella fall.
Herzberg menar att grundlönen är en hygienfaktor som inte kan ge upphov till motivation och
Maslow (1954) menar att grundlönen är en mindre betydande motivationsfaktor. Grundlönen
kan, i motsats till dessa teorier, klassas som en motivationsfaktor på LF Halland Privat Bank då
majoriteten av medarbetarna anser att grundlönen är av betydelse för motivationen.
I likhet med Herzberg och Maslow så ser medarbetarna positiv feedback som en
motivationsfaktor. Herzberg menar även att vi som medarbetare strävar efter att få mer av
motivationsfaktorerna, detta menar även medarbetarna men med betoning på att belöningen
måste komma i rätt lägen. Överflödigt beröm i kombination med en lön som inte visar
detsamma kan istället leda till missnöje menar en medarbetare. Tvåfaktorteorin säger även att
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det behövs en kombination av hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna för att trivsel och
motivation ska förekomma. Medarbetarna delar uppfattningen att det måste finnas en
kombination för att skapa motivation, dock refererar de istället främst till grundlönen i
kombination med andra faktorer som exempelvis beröm och positiv feedback.
o Maslows teori överensstämmer delvis, och delvis inte
o Herzbergs teori överensstämmer delvis, och delvis inte

5.2.2 McGregors X- & Y-teori och Hackman & Oldhams Job Characteristics
Model
Enligt McGregors (1957) X- och Y-teori så styrs medarbetarnas motivation av hur chefen ser
på dem. Medarbetarna kommer vara mer motiverade till att göra en bra arbetsprestation om
chefen har ett positivt synsätt än om chefen har ett negativt synsätt. Denna teori kan till stor del
bekräftas av medarbetarintervjuerna och enkätundersökningen. Majoriteten av respondenterna
i enkätundersökningen anser att viljan att göra en bra arbetsprestation påverkas relativt mycket
av hur chefen ser på dem och vilka krav som sätts. I medarbetarintervjuerna visar det sig att
några tycker att chefens inställning styr ganska mycket och att en negativ inställning till och
med kan leda till en viss trotsighet från medarbetarens sida. Någon respondent menar att det är
motiverande att ha en chef som ger frihet och inte är kontrollerande då det ger en känsla av tillit
och förtroende. Alla dessa åsikter bekräftar McGregors teori och visar att det faktiskt har
betydelse, för medarbetarnas motivation, hur chefen agerar och ser på sina medarbetare. Några
medarbetare menar dock att det spelar en relativt liten roll och att motivationen istället är något
som man skapar själv. Detta motsäger teorin även om teorin menar att man själv skapar
motivationen om chefen har en positiv syn. Respondenterna menar istället att även om chefen
har en negativ syn så finns motivationen ändå kvar eftersom man skapat den själv.
Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model menar att tre olika faktorer (inre
arbetsmotivation, arbetsuppgifternas egenskaper samt människors olika motivationsgrund och
resultat) måste uppfyllas och anpassas till varandra för att medarbetaren ska uppnå motivation.
Efter utvärdering av enkätundersökningen och intervjuerna så uppfylls alla dessa faktorer mer
eller mindre. Analys på individnivå visar att majoriteten av alla som har svarat att de känner sig
mycket motiverade på arbetsplatsen upplever att de tre faktorerna uppfylls. Majoriteten av de
som har svarat varken eller på om de känner sig motiverade är dock av uppfattningen att de inte
uppfylls. Detta kan i likhet med Hackman och Oldhams teori indikera att de olika faktorerna
måste vara uppfyllda för att medarbetaren ska känna sig motiverad. Vad som dock talar emot
teorin är de som har svarat att de känner sig ganska motiverade. Här är det svårt att se ett
samband mellan att faktorerna måste vara uppfyllda för att uppnå motivation då
respondenternas svar är väldigt varierande.
o McGregors teori överensstämmer till stor del
o Hackman och Oldhams teori är svår att avgöra om den överensstämmer eller ej
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5.2.3 Vrooms förväntningsteori och Adams jämviktsteori
Vrooms (1964) förväntningsteori menar att vad som avgör om en person känner sig motiverad
till att prestera eller ej avgörs av tre faktorer: förväntan, instrumentalitet och valens. Beroende
på om medarbetaren anser att de tre faktorerna är uppfyllda eller ej så kommer dennes attityd
och beteende att variera. Dessa tre faktorer verkar mer eller mindre vara uppfyllda enligt
medarbetarna på LF Halland Privat Bank. Förväntan, instrumentalitet och valens konkretiseras
av att majoriteten av medarbetarna har uppfattningen att deras arbetsinsats kommer att leda till
ett mätbart resultat, att deras måluppfyllnad kan leda till belöning samt att de ser belöningarna
som attraktiva. Majoriteten av medarbetarna upplever att utförandet av arbetsuppgifterna kan
leda till tillfredställelse av sina egna mål eller leda till direkt belöning medan några anser att
arbetsuppgifterna uppfyller sin funktion men att de inte bidrar till att tillfredsställa de egna
målen. Enligt Vroom så kan alltså majoriteten av medarbetarnas attityd främst ses som positiv
och deras beteende kategoriseras som ideal medan några av medarbetarnas attityd kan ses som
negativ och deras beteende kategoriseras som ögontjänare. Vid analys på individnivå så kan ett
samband identifieras mellan motivation och beteende. Sambandet är inte entydigt men en
relativt tydlig fördelning kan ändå urskiljas mellan de som känner sig mer och de som känner
sig mindre motiverade. De som känner sig mindre motiverade förknippas främst med beteendet
ögontjänare medan de som känner sig mer motiverade främst förknippas med beteendet ideal,
vilket kan visa på en överensstämmelse med Vrooms teori.
Adams (1965) jämviktsteori beskriver att det krävs en jämvikt mellan medarbetarens input till
företaget och företagets output till medarbetaren för att skapa motivation. Majoriteten av
medarbetarna på LF Halland Privat Bank anser att grundlönen har en stor positiv inverkan på
motivationen. De flesta anser att de bidrar mer till företaget än vad som erhålls i gengäld i form
av lön men det är dock inte heller någon som är uppenbart missnöjd. I stora drag visar det sig
även på individnivå i enkätundersökningen, att de som är nöjda med sin lön även känner sig
mer motiverade på jobbet. Adams jämviktsteori kan alltså bekräftas genom medarbetarnas
uppfattning.
o Vrooms teori överensstämmer delvis, men är något svårtolkad
o Adams teori överensstämmer

5.3 Principal-Agentproblem
Det kan inte anses råda något betydande Principal-Agentproblem på LF Halland Privat Bank
om problemet definieras enligt Garcia et al. (2015). Det finns inga indikationer på att
medarbetarna agerar utifrån egna behov eller intressen. Tvärtom framgår det tydligt att kunden
står i centrum och att det är dennes intressen som prioriteras, vilket går i linje med företagets
intressen. Det kan inte heller identifieras något påtagligt Principal-Agentproblem med
utgångspunkt i McLean och McMillans (2009) definition. Den informationsasymmetri som i
vissa fall förekommer, det vill säga den skillnad som råder mellan medarbetarnas inställning
till bland annat belöningar och motivation samt hur cheferna uppfattar medarbetarnas
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inställning, kan inte anses vara tillräckligt påtaglig för att klassa det som ett betydande
Principal-Agentproblem.
o Det råder inget betydande Principal-Agentproblem enligt Garcia et al. eller
McLean och McMillans definitioner

5.4 Jämförelse: Länsförsäkringar Halland och Nordea
Likheter

Överensstämmer delvis

Båda – Faktorer som
utveckling, erkännande,
positiv feedback och beröm
kan ses som
motivationsfaktorer.

Båda – Beröm och andra belöningar
måste ges vid rätt tillfälle och inte för
ofta, alltså vid en faktisk prestation.
Belöningen kommer annars inte ge
någon motivationseffekt.
LF Halland – Denna form av
belöning kan även leda till missnöje
om den inte görs på rätt sätt.

Båda – För vissa är ansvar
en motivationsfaktor och
för andra inte.
Uppfattningen att ansvar är
en motivationsfaktor
varierar alltså från individ
till individ.

Skillnader
Nordea – Lön är enligt
medarbetarna en hygienfaktor
som inte motiverar.
LF Halland – Lön är enligt
medarbetarna en
motivationsfaktor.

Båda – Belöningssystemet bör
innehålla en kombination av olika
belöningar för att motivera.

Nordea – Medarbetarna vill ha
ersättning i form av provision
baserat på uppnådda resultat.

Nordea – Krävs en kombination av
materiella och immateriella
belöningar, med störst vikt på de
immateriella, för att motivera.

LF Halland – Medarbetare
anser att provision inte passar
som belöning och
motivationsfaktor.

LF Halland – Krävs en kombination
av monetära och icke-monetära
belöningar för att motivera. Främst
monetära belöningar men krävs även
i hög grad icke-monetära.
Båda – Majoriteten av
medarbetarna är motiverade
på arbetsplatsen.

Båda – Belöningssystemen består
delvis av belöningar som biobiljetter,
choklad eller andra materiella
belöningar vid tävling eller liknande.
Nordea – Feedback och beröm är en
del av belöningssystemet.
LF Halland – I belöningssystemet
ingår en resultatandel som utgår till
samtliga medarbetare årligen.

Nordea – Belöningssystemet
är det som motiverar
medarbetarna.
LF Halland – Andra faktorer
utanför belöningssystemet är
det som främst motiverar
medarbetarna.

Tabell 1 - Likheter och skillnader mellan Länsförsäkringar Halland och Nordea
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6. Slutsatser och diskussion
Detta kapitel inleds med en presentation av de slutsatser som gjorts med grund i analysen.
Slutsatserna har som avsikt att uppfylla studiens syfte och svarar således på studiens tre
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en diskussion kring slutsatserna samt förslag till vidare
forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur belöningssystemet fungerar och vad
som kan ge upphov till arbetsmotivation inom en bankverksamhet samt jämföra och förklara
likheter och skillnader som kan finnas mellan två olika bankverksamheter.
Hur fungerar belöningssystemet på LF Halland Privat Bank samt vilka förbättringsmöjligheter
finns med avseende på att öka arbetsmotivationen hos medarbetarna?
Slutsats: Majoriteten av medarbetarna på LF Halland Privat Bank har hög arbetsmotivation
vilket kan indikera att belöningssystemet fungerar, dock kan detta inte helt konstateras eftersom
arbetsmotivationen främst kan härledas från andra faktorer på arbetsplatsen. Dessa faktorer är
huvudsakligen givande arbetsuppgifter, trivsel och positiv feedback. En motivationsfaktor som
dock kan härledas från belöningssystemet är löneförhöjning. Några förbättringsmöjligheter som
kan bidra till ökad arbetsmotivation är följande:
o

mer fokus bör läggas på att SMART-kriterierna uppfylls vid målformulering, samt att antalet
mål bör reduceras.

o en tydligare koppling bör finnas mellan mål, prestationsbedömning och belöning, samt att säkerställa

att prestationsbedömningen uppfattas som objektiv av samtliga medarbetare.
o

jämviktsteorin bör tillämpas i större utsträckning, det vill säga mer fokus bör läggas på att
medarbetarna upplever att företagets output matchar deras input.

Hur fungerar belöningssystemet på LF Halland Privat Bank med avseende på att uppmuntra
medarbetare till att agera enligt verksamhetens intresse?
Slutsats: Det går inte att identifiera något betydande Principal-Agentproblem på LF Halland
Privat Bank vilket tyder på att medarbetarna är motiverade till att agera enligt verksamhetens
intresse istället för att agera utifrån egna intressen. Det kan emellertid inte konstateras att detta
beror på det rådande belöningssystemet, vilket kan indikera att agentkostnaderna inte är
optimalt spenderade. Då ett betydande Principal-Agentproblem ej kan identifieras kan dock
kostnaderna anses vara förhållandevis väl spenderade.
Vilka likheter och skillnader finns det mellan belöningssystemen samt i hur medarbetarna
motiveras på Nordea och LF Halland Privat Bank?
Slutsats: Den största skillnaden som kan urskiljas mellan de två bankernas belöningssystem är
hur de definieras. Nordea inkluderar positiv feedback och beröm som en del av
belöningssystemet medans LF Halland inte ser dessa faktorer som fasta inslag i deras
belöningssystem utan menar istället att faktorerna är en del av den generella företagskulturen.
En likhet som finns är att en del av de båda belöningssystemen utgörs av materiella belöningar,
som till exempel biobiljetter, vid tävlingar eller liknande. Den största skillnaden som kan
47

urskiljas mellan medarbetarnas arbetsmotivation är att den på Nordea kan härledas från deras
belöningssystem, medan denna härledning inte har kunnat göras LF Halland Privat Bank. En
likhet som finns är att medarbetarna på de båda bankverksamheterna är motiverade på
arbetsplatserna, samt att de motiveras av en kombination av materiella, immateriella, monetära
och icke-monetära belöningar.

6.2 Diskussion
En av våra slutsatser är att det inte kan konstateras att det är just det rådande belöningssystemet
som leder till arbetsmotivation på LF Halland Privat Bank. Det är istället andra faktorer som
social trivsel, givande arbetsuppgifter, positiv feedback och liknande som främst ger upphov
till den relativt höga arbetsmotivation som råder. Detta går emot den slutsats som dras av
Bergström och Lundberg (2015) som alltså säger att arbetsmotivationen på Nordea har sitt
ursprung i ett funktionellt belöningssystem. Orsaken till att vår slutsats skiljer sig från deras
kan bero på att vi har valt att definiera belöningssystemet på LF Halland Privat Bank så som de
själva beskriver det istället för att utgå ifrån den definition som ges i vår teoretiska referensram.
Varken chefer eller medarbetare anser att positiv feedback, givande arbetsuppgifter och
liknande utgör ett fast inslag i det befintliga belöningssystemet. I vår definition ingår dock dessa
faktorer. Således hade denna slutsats förmodligen sett annorlunda ut om vår teoretiska
definition hade använts.
Vår studie visar att det främst är monetära belöningar som föredras av medarbetarna på LF
Halland Privat Bank i motivationssyfte, men att det även krävs en kombination av monetära
och icke-monetära belöningar för att motivera. Det som kan vara aningen missvisande är att de
monetära belöningarna framställs som mest betydande. Under medarbetarintervjuerna framkom
det att en kombination var det som krävdes för att skapa motivation. I enkätundersökningen var
detta inte lika tydligt då respondenterna enbart hade möjlighet att svara på om de föredrog
monetära eller icke-monetära och alltså inte om de föredrog en kombination. Utfallet blev då
att de monetära belöningarna föredrogs. Hade istället det tredje alternativet, en kombination,
funnits med så hade det kanske ändrat detta utfall. En indikation på att utfallet förmodligen hade
blivit annorlunda framgår av en annan enkätfråga där medarbetarna fick svara på vilka olika,
både monetära och icke-monetära, belöningar de föredrog. Där kunde vi se att medarbetarna
föredrog en kombination av belöningarna med undantag för några enstaka medarbetare som
valde antingen enbart monetära eller icke-monetära belöningar.
Sammanfattningsvis visar Figur 8 hur vi anser att LF Halland Privat Bank placerar sig på skalan
mellan ett idealiskt och bristfälligt belöningssystem. Linjens placering grundas på vår studies
analys och slutsats, vilka visar att belöningssystemet inte är den främsta källan till
arbetsmotivation, alltså att det inte är idealiskt, men att det inte heller kan konstateras vara
bristfälligt. Vidare dras slutsatsen att arbetsmotivationen hos medarbetarna är relativt hög samt
att det inte föreligger något betydande Principal-Agentproblem. Dessa faktorer bidrar till
minskade intressekonflikter samt förhållandevis väl spenderade agentkostnader. Linjens
placering bör inte ses som exakt då ingen kvantifierbar undersökning har genomförts i den
bemärkelsen. Linjens placering indikerar enbart hur vi ser på den rådande situationen, och linjen
hade lika väl kunnat placeras annorlunda om utgångspunkten eller perspektivet varit
annorlunda.
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Figur 8 - Utvärdering av LF Halland Privat Banks belöningssystem (Egen illustration)

6.3 Förslag till vidare forskning
Valet av de banker som jämförts i denna studie har tagits från SKIs mätning om kundnöjdhet i
bankbranschen och baseras på den högst rankade banken, LF Halland, samt den lägst rankade
banken, Nordea. I denna studie har dock ingen undersökning gjorts för att påvisa något samband
mellan arbetsmotivation och den kundnöjdhet SKIs mätning visar. Ett förslag till vidare
forskning är därför att genomföra en studie inom detta område för att se om det faktiskt kan
finnas något samband mellan medarbetarnas motivationsgrad och kundnöjdheten.
Denna studie har avgränsats till att dra slutsatser som är specifika för de studerade
verksamheterna och inte generella för branschen som helhet. Dock kan vår studies slutsatser
användas i större sammanhang för att undersöka likheter och skillnader mellan de
bankverksamheter vi studerat och andra banker eller fler bankkontor inom liknande
verksamheter. Sådan forskning kan bidra till en mer generell bild av arbetsmotivation och
belöningssystem inom bankverksamheter samt bidra till en djupare förståelse kring dessa
ämnen. Detta kan i sin tur bidra till en värdeökning hos de studerade bankverksamheterna –
både för medarbetare samt företagsekonomiskt.
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Bilaga 1

8. Bilagor
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide – medarbetarintervjuer
Vad blir du mest motiverad av på arbetsplatsen?
Tycker du att dina arbetsuppgifter är givande?
Tycker du att dina kunskaper matchar dina arbetsuppgifter?
De förmåner ni har på arbetsplatsen, gör de att du blir mer motiverad? Är det någon förmån du
saknar som du anser hade gett dig mer motivation?
Hur ser du på trivseln på arbetsplatsen, dels social och dels fysisk arbetsmiljö?
Upplever du att det finns några riktlinjer för hur du ska efterfölja Länsförsäkringar Hallands
övergripande strategi?
Upplever du att det finns ett belöningssystem på arbetsplatsen?
Vilken typ av belöning föredrar du?
Anser du att din lön matchar det du bidrar med till företaget?
Varierar din vilja till att prestera beroende på vilken syn eller vilka krav chefen har av/på dig?
Har du tydligt definierade mål att sträva efter på din arbetsplats? Följer de SMART-kriterierna?
Är du motiverad på din arbetsplats?
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide – chefintervjuer
Hur skulle du definiera begreppen motivation och belöningssystem?
Kan du beskriva det belöningssystem som finns på Länsförsäkringar Halland?
Vilken typ av belöningar tror du fungerar bäst för att skapa motivation?
Vilka riktlinjer finns för hur privatrådgivare och kundtjänst ska arbeta för att Länsförsäkringar
Hallands övergripande strategi och vision ska efterföljas? Hur kontrolleras att detta?
Finns det tydligt definierade mål som individer/grupper bör uppnå och hur kan ett sådant i så
fall definieras?
”Målsättning är den viktigaste metoden för att förbättra prestationer inom verksamheter” –
håller du med om detta påstående? Om inte, vad krävs för att förbättra prestationer?
Hur skulle du beskriva att prestationsbedömning går till på Länsförsäkringar Halland?
Finns det någon tydlig koppling mellan mål, prestationsbedömning och belöning?
Är det viktigt att mäta och bedöma prestationer? Varför/varför inte?
Tror du att dina medarbetare:







är motiverade?
trivs med sina arbetsuppgifter?
är nöjda med sina löner?
är nöjda med arbetsmiljön?
motiveras främst av icke-monetära belöningar?
motiveras främst av monetära belöningar?
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8.3 Bilaga 3: Enkätundersökning – Frågor och svarssammanställning
1. Känner du dig motiverad på jobbet?
Motivation kan ses som en drivkraft som får oss att utföra arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt,
och kan komma ur olika faktorer: roliga arbetsuppgifter, trevliga kollegor, bra lön etc.
%
Inte alls

0
1

0
2

13,6
3

63,6
4

22,7
5

Absolut

40,9
3

36,4
4

4,5
5

Mycket

27,3
3

40,9
4

9,1
5

Mycket

40,9
5

Mycket

2. Hur nöjd är du med följande faktorer?
a) Din grundlön
Lön i förhållande till arbetsprestation
%
Inte alls

0
1

18,2
2

b) Din arbetsmiljö
Ergonomi, inneklimat, ljudnivå m.m.
%
Inte alls

0
1

22,7
2

c) Ditt arbetsschema
Antal timmar och hur de är disponerade, raster, lunch m.m.
%
Inte alls

0
1

0
2

0
3

59,1
4

d) Dina arbetsuppgifter
Med avseende på stimulans, variation, ansvar, utvecklingsmöjligheter m.m.
%
Inte alls

0
1

9,1
2

9,1
3

54,5
4

27,3
5

Mycket

e) Den sociala miljön på arbetsplatsen
Trivsel och det sociala förhållandet till dina arbetskamrater, chefer m.m.
%
Inte alls

0
1

0
2

4,5
3

45,5
4

50
5

Mycket

0
3

36,4
4

63,6
5

Mycket

f) Förmånerna på arbetsplatsen
Frukost, lunchkort, semesterstuga m.m.
%
Inte alls

0
1

0
2
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3. I vilken utsträckning kan följande faktorer tänkas ha en positiv påverkan på din
arbetsmotivation?
Följande faktorer behöver inte finnas på din arbetsplats utan syftet är att få reda på vad just
du som individ blir motiverad av.
a) Grundlön
%
Ingen alls

0
1

0
2

9,1
3

22,7
4

68,2
5

Mycket stor

0
1

0
2

0
3

45,5
4

54,5
5

Mycket stor

9,1
2

18,2
3

36,4
4

36,4
5

Mycket stor

40,9
2

40,9
3

13,6
4

4,5
5

Mycket stor

0
2

0
3

31,8
4

68,2
5

Mycket stor

b) God arbetsmiljö
%
Ingen alls

c) Monetär belöning
Bonus, vinstdelning m.m.
%
Ingen alls

0
1

d) Materiella gåvor
%
Ingen alls

0
1

e) Trivsel och god social miljö
%
Ingen alls

0
1

f) Roliga och givande arbetsuppgifter
%
Ingen alls

0
1

0
2

0
3

27,3
4

72,7
5

Mycket stor

0
1

4,5
2

9,1
3

54,5
4

31,8
5

Mycket stor

0
1

40,9
2

40,9
3

13,6
4

4,5
5

Mycket stor

g) Ökat ansvar
%
Ingen alls
h) Julklapp
%
Ingen alls
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i) Provision
%
Ingen alls

19
1

28,6
2

33,3
3

14,3
4

4,8
5

Mycket stor

j) Positiv feedback från chef
Beröm, erkännande, uppskattning m.m.
%
Ingen alls

0
1

0
2

4,5
3

36,4
4

59,1
5

Mycket stor

0
1

4,5
2

13,6
3

54,5
4

27,3
5

Mycket stor

0
1

0
2

0
3

19
4

81
5

Mycket stor

4,5
2

40,9
3

22,7
4

27,3
5

Mycket stor

k) Utbildning
%
Ingen alls
l) Löneförhöjning
%
Ingen alls

m) Löfte om befordran
Befordran vid prestation.
%
Ingen alls

4,5
1

4. Vilka av följande alternativ skulle du helst föredra som belöning vid goda prestationer?
(välj max tre alternativ)
%
1.Bonus/vinstdelning
54,5
2. Julklapp

0

3. Utökat ansvar

31,8

4. Befordran

4,5

5. Positiv feedback

45,5

6. Givande och utvecklande arbetsuppgifter

22,7

7. Löneförhöjning

90,9

8. Materiell gåva

0

9. Provision

4,5

10. Utbildning

9,1

11. Annan belöning

0
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5. Vilken typ av belöningar föredrar du?
%
81,8
18,2

1. Monetära
2. Icke-monetära

6. Hur mycket påverkas din vilja att prestera bra på arbetsplatsen beroende på vilken syn
eller vilka krav din chef har av/på dig?
%
Väldigt lite

0
1

9,1
2

13,6
3

40,9
4

36,4
5

Väldigt mycket

7. I vilken utsträckning uppfyller dina tilldelade mål följande kriterier?
Med mål avses här de mål som tilldelats dig av din arbetsledare/chef.
a) Mätbart
Går det att tydligt och korrekt mäta om dina mål uppfyllts eller ej?
%
Inte alls

0
1

9,1
2

18,2
3

36,4
4

36,4
5

Mycket stor

36,4
4

18,2
5

Mycket stor

31,8
5

Mycket stor

b) Realistiskt
Är dina mål rimliga och/eller möjliga att uppnå?
%
Inte alls

4,5
1

4,5
2

36,4
3

c) Tidsatt
Finns det en tydlig sluttid för när dina mål ska vara uppfyllda?
%
Inte alls

0
1

0
2

36,4
3

31,8
4

d) Specifikt
Är dina mål konkret och specifikt definierade (muntligt eller skriftligt)?
%
Inte alls

0
1

0
2

22,7
3

40,9
4

36,4
5

Mycket stor

27,3
4

45,5
5

Mycket stor

e) Attraktivt
Ser du fram emot att försöka uppnå dina mål?
%
Inte alls

0
1

9,1
2

18,2
3

59

Bilaga 3
8. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på hur du anser att prestationsbedömningen går till på din arbetsplats?
Med prestationsbedömning menas värdering av prestationer vilka kan leda till någon form av
belöning (materiell/immateriell, monetär/icke-monetär m.m.).
%
1. Objektiv (bedömningen baseras på kvantifierbara resultat och 77,3
handlingar)
2. Subjektiv (bedömning baseras på icke kvantifierbara faktorer såsom 18,2
åsikter och uppfattningar)
3. Prestationer bedöms inte på min arbetsplats
4,5

9. Vilka av följande alternativ stämmer in på dig? (Om alla alternativ stämmer in så är det
okej att kryssa för samtliga)
%
1. Dina arbetsuppgifter matchar dina kunskaper (de är varken för svåra 68,2
eller för lätta)
2. Du vet vad resultatet av dina arbetsuppgifter leder till
77,3
3. Du ser dina arbetsuppgifter som meningsfulla

90,9

4. Du har en viss frihet att utföra arbetsuppgifterna som du vill

77,3

10. Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?
%
1. Du upplever att du genom att utföra dina arbetsuppgifter antingen 77,3
kan tillfredsställa dina egna mål (befordran, erkännande, utveckling
m.m.) eller få direkt belöning
2. Du strävar efter att uppnå dina egna mål även om de inte
0
nödvändigtvis går i linje med företagets bästa
3. Du tycker att dina arbetsuppgifter uppfyller sin funktion, men att de 22,7
inte tillfredsställer dina egna mål
4. Du är missnöjd med dina arbetsuppgifter och saboterar för att visa 0
detta missnöje
11. Om du har några övriga kommentarer och tankar kring belöningssystem och/eller
arbetsmotivation så vill vi gärna ta del av dessa här.
Ex: Hur tycker du att ett belöningssystem bör se ut? Hur åstadkommer man motivation på en
arbetsplats? Borde belöningar användas i större utsträckning?
1.
2.

Belöningen ska i så fall vara för alla medarbetare, inte på individnivå.
Vore tacksam om högre chefer vet vad vi egentligen har för arbetsuppgifter och
vad som ingår.
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8.4 Bilaga 4: Enkätundersökning – Individuell svarssammanställning
Fråga:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 3l 3m
4
5 6 7a 7b 7c 7d 7e 8
9
10 11
5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 4 1,3,7 1 4 4 4 3 3 5 1 1,2,3,4 1 X
5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 4 4 2 1,7,10 2 3 4 4 3 5 5 1
2,4 1 X
5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 3 5 4 5 4 1,6,7 1 4 5 4 5 5 5 1 1,2,3,4 1 X
4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 4 2 1 5 4 5 3 1,5,7 1 4 2 5 5 5 5 1 1,2,3,4 1 X
4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3
1,7 1 2 3 3 3 3 4 1 1,2,3,4 1 X
4 4 3 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 5 2 5 5 3,5,7 1 5 5 5 5 5 3 1 2,3,4 3 X
5 3 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 1 4 4 5 4 1,6,7 1 5 3 3 3 3 5 1 1,2,3,4 3 X
4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 5 4 5 3 1,5,7 1 4 5 3 4 4 4 1
2,3 1 X
3 2 4 4 3 4 5 5 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 5 3 5,6,7 1 5 4 2 4 4 2 2 1,3,4 3 X
4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3
1,7 1 3 4 3 4 4 3 1 1,2,3,4 1 X
4 4 3 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 2 2 1 4 3 5 1
7 2 4 5 4 5 5 4 1 1,2,3,4 1 X
4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 3 X 4 4 X 5 1,3,7 1 5 4 4 4 4 5 1 1,2,3,4 1 X
4 3 4 5 5 5 5 4 4 2 2 5 5 4 2 2 5 5 5 3 5,6,7 2 4 5 3 5 5 3 1 2,3,4 1 X
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3,7,9 1 5 4 5 4 4 5 2
3,4 3 X
5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 1,5,7 1 5 4 3 4 4 5 1 1,2,3,4 1 X
4 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 1 5 5 5 5 3,5,7 1 2 3 5 3 3 4 1
3,4 1 X
4 2 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 2 5 4 5 4
5,7 1 5 5 4 5 5 5 1 1,2,3,4 1 X
4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3
5 2 4 5 3 5 5 3 1 1,2,3 1 1
3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 2 3 4 4 5 1,3,4 1 3 3 1 3 3 2 2
2 3 X
4 3 2 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3,6,7 1 4 2 3 3 4 5 2 1,3,4 1 2
3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 5 3
1,7 1 4 5 4 3 4 4 3
1 1 X
4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 2 4 5 5 5 3 5,7,10 1 5 4 4 4 4 4 1 1,2,3,4 1 X
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