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Abstrakt 

En viktig fråga inom många organisationer är hur ledningen ska agera för att styra och 

motivera sina anställda till att prestera. Ett sätt att försöka påverka sin personal är att använda 

sig av finansiella belöningar. Dessa kan se olika ut beroende på hur företaget väljer att 

använda sig av dem, till exempel kan de vara individuella, kollektiva eller en kombination. De 

kan även baseras på olika faktorer som till exempel försäljning, antal kundmöten eller antal 

arbetstimmar. Denna uppsats undersöker hur ledningen på mindre Sparbanker i Sverige 

använder sig av finansiella belöningar för att styra och motivera sina anställda. Resultaten 

visar att den viktigaste funktionen relaterat till finansiella belöningar är att informera de 

anställda om vilka mål som behöver uppfyllas och motivera dem till att försöka uppnå dessa. 

Vidare visar den att finansiella belöningar påverkar motivationen hos de anställda även om 

det råder skilda meningar om till vilken grad. Kollektiva och individuella belöningar verkar 

fungera bäst som kombination då fördelarna med båda system framhävs samtidigt som 

nackdelarna reduceras. Till sist framgår att synen på finansiella belöningar skiljer sig åt 

mellan olika individer, delvis beroende på vilken livssituation de befinner sig i.  

 

 



 
 

Abstract 

An important question within many organisations is how the management shall act in order to 

control and motivate its employees to perform. One way to affect the employees is to use 

financial rewards. These can look different depending on how the company chooses to use 

them. They can for example be individual, collective or a combination. They can also be 

based on different elements such as sales, number of customer meetings or number of 

working hours. This essay looks into how the management in minor banks in Sweden use 

financial rewards to control and motivate its employees. The results show that the most 

important function related to financial rewards is to inform employees about which goals that 

needs to be fulfilled and to motivate them to try and reach these goals. Furthermore it shows 

that financial rewards affect the motivation among the employees even if there are different 

opinions about to what extent. Collective and individual rewards seem to function better as a 

combination as the advantages of both systems are highlighted as the same time as the 

disadvantages are reduced. Finally it also shows that the views on financial rewards differ 

between different individuals, partly based on which living situation they are in. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag arbetar ständigt med att förbättra effektiviteten och produktiviteten och det handlar 

ofta om att disponera sina resurser på bästa möjliga sätt (Lindvall, 2011). Att få personalen
1
 

att bli effektivare och att jobba mot företagets mål är en stor del av företags 

verksamhetsstyrning och är en ständig utmaning för chefer och ledare. Det är viktigt att styra 

sina anställda till att bli engagerade och motiverade att arbeta i rätt riktning för att ett företag 

ska bli så framgångsrikt som möjligt (Danish & Usman, 2010). Nyckeln till en motiverad 

personal är att ha en positiv arbetsmiljö där de anställda blir uppmärksammade och belönade 

för bra prestationer, där det finns en bra kommunikation och där alla vill vara en del av en 

framgångsrik organisation (Bhattacharaya och Mukherjee, 2009).  

Att motivera sina anställda på bästa sätt är ingen lätt uppgift då personalen består av individer 

som kan ha olika syn på vad som motiverar just dem (Barford & Hester, 2011; Prashant, 

2013). För att motivera och tillfredsställa sina anställda finns det olika sorters belöningar som 

företag kan använda sig av. Dessa kan till exempel vara finansiella belöningar eller kreativa 

belöningar, såsom att erbjuda frukost eller sociala aktiviteter där till exempel alla åker iväg på 

en resa med kontoret när målen är uppfyllda (Bhattacharya & Mukherjee, 2009). 

Belöningarna kan ges individuellt eller kollektivt beroende på företagets syn på 

belöningssystemet. Det finns även organisationer som använder sig av en kombination av 

individuella och kollektiva belöningar och det är viktigt att företaget använder sig av det som 

passar dem bäst. Syftet med belöningssystem är för många organisationer att få de anställda 

att förstå vilka mål som ska uppnås och hur de ska gå tillväga för att uppnå dessa. Genom att 

använda sig av belöningssystem motiverar ledningen de anställda till att prestera bättre 

(Nilsson, Olve & Parment, 2010).  

Finansiella belöningar, i form av bonussystem, infördes i många företag redan på 1930-talet. 

Dessa var kopplade till företagets lönsamhet och innebar att de anställda fick ta del av den 

vinst som uppstod. Syftet med dessa belöningssystem var att öka personalens intresse för 

företagets resultat (Bolman & Deal, 2003). När belöningssystem ska utformas läggs det ofta 

stor vikt vid de finansiella belöningarna. Dessa ges mestadels i form av rörliga ersättningar 

som grundar sig på hur individen har presterat. Ersättningen kan kopplas till olika nyckeltal 

vilket till exempel kan vara antal kundmöten, försäljning eller kundnöjdhet. Många 

organisationer är dock rädda för att använda sig av rörliga ersättningar då det finns en risk att 

det kan avskräcka från erfarenhetsbyte mellan de anställda. Om konkurrensen mellan de 

anställda är för hög kan det uppstå motvilja att hjälpa och lära upp varandra. Hur ledningen 

använder finansiella belöningarna för att styra och motivera anställda är en intressant fråga 

och beroende på hur ledningen använder sig av dessa belöningar kan de påverka individens 

prestation och därmed även påverka företagets framgång. Finansiella belöningar används som 

ett verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning och för att utnyttja den kompetens som 

finns på rätt sätt. Med hjälp av dessa belöningar kan företag öka produktiviteten och höja 

effektiviteten på en operativ nivå (Nilsson et al., 2010).  

1.2 Problemdiskussion 

Hur ledningen ska styra och motivera de anställda till att prestera är något som länge 

intresserat chefer. Enligt Nilsson et al. (2010) och Bhattacharaya och Murkerjee (2009) ger en 

                                                             
1 I fortsättningen använder vi medarbetare, personal och anställda synonymt. 
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ökad arbetsmotivation eller arbetstillfredsställelse även en ökad prestation hos de anställda. 

Hur personal styrs är en viktig del inom ett företags verksamhetsplanering och en av 

faktorerna inom denna del är just att se till att de anställda är nöjda med sitt arbete och 

motiverade till att prestera så bra som möjligt. Danish & Usman (2010) visar i sin studie att 

företags produktivitet höjs om de anställdas motivation ökar. Enligt Heizer och Render (2013) 

kan olika psykologiska taktiker användas för att försöka motivera och styra personalen som 

till exempel att ge anställda mer ansvar och regelbunden feedback. De poängterar även att 

finansiella belöningar kan användas för att höja de anställdas motivation. Det finns olika 

motivationsteorier som behandlar belöningssystem och vad som motiverar individer (se 

avsnitt 2.6 “Motivationsteorier”). Beroende på vad ett företag vill uppnå kan olika teorier 

tillämpas (Liukkonen, 2000). En av dessa är Maslows behovstrappa som beskriver olika steg 

som individen måste uppnå för att finna motivation (Maslow, 1943).  

Enligt Danish och Usman (2010) är finansiella belöningar en av de faktorer som främst 

påverkar de anställdas motivation. De menar att dessa belöningar uppmuntrar till ett mer 

självständigt tänkande och visar sig ha en positiv effekt på anställdas prestation, särskilt när 

det gäller arbetsuppgifter som inte gjorts förut. Vidare argumenterar Danish och Usman 

(2010) att belöningar och erkännanden är viktigt för att öka personalens självkänsla och 

motivation. Detta eftersom en motiverad personal hjälper organisationen att fungera så 

effektivt som möjligt och fungerar även som en konkurrensfördel. Enligt undersökningar 

utförda av Cochran (2007) och Barford och Hester (2011) har åldern en påverkan på vilken 

syn anställda har på finansiella belöningar. Deras resultat visade att attityder gällande 

belöningssystem skiljer sig åt mellan olika generationer av anställda och Calo, Patterson och 

Deckers (2014) undersökning visar till exempel att finansiella belöningar blir mindre 

motiverande desto äldre individen blir. 

Ett problem för ledningen är hur olika individer reagerar på olika sorters belöningssystem och 

vilket system som gynnar företaget bäst. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar till exempel att 

individuella belöningar kan leda till konkurrens och samarbetsproblem, men att de samtidigt 

främjar de anställdas prestation. Finansiella belöningar är därför något som kan skapa 

konkurrensfördelar men vid fel användande kan skapa osämja inom företaget och enligt 

Nilsson et al. (2010) är det viktigt att ett företag ser hur belöningssystem påverkar de 

anställda. Den största delen av forskningen som berör finansiella belöningar är utförd 

utomlands och Danish och Usman (2010) anser i sin studie från Pakistan att forskning måste 

göras i fler kulturella sammanhang för att resultaten ska kunna generaliseras.  

Detta leder fram till vår frågeställning: Hur använder sig ledningen av finansiella 

belöningar för att styra och motivera sina anställda? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur ledningen styr och motiverar sina anställda med 

hjälp av finansiella belöningar.  

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport undersöker endast hur ledningen motiverar sina anställda med hjälp av 

finansiella belöningar. Den behandlar därför inte bonussystem på chefsnivå.  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras först belöningssystemet, dess funktion och 

utformning. Teorier avseende motivation och hur den påverkar de anställda följer sedan för 

att till sist avsluta med hur belöningssystems påverkan kan differera mellan olika 

generationer. 

2.1 Belöningssystem 

Redan på 1930-talet försökte företag hitta ett bättre sätt att styra sina anställda på. 

Scanlonplaner, som var en form av belöningssystem, infördes för att få de anställda att jobba 

mot företagets mål (Bolman & Deal, 2003). Detta belöningssystem innebar att personalen 

blev belönad för de förbättringar de åstadkom inom organisationens verksamhet. De anställda 

fick alltså ta del av de vinster som uppstod genom att kostnader minskade och effektiviteten 

ökade (Heizer & Render, 2013). Scanlonplaner användes för att personalen skulle bli mer 

engagerade i företagets verksamhet och visa ett större intresse för företagets prestationer. I 

många fall ansåg personal att företagets prestationer endast gynnade chefer och aktieägare och 

Scanlonplanerna var därför ett sätt att motverka detta och få personalen mer engagerade i 

företaget (Bolman & Deal, 2003). De vanligaste formerna av finansiella belöningar som finns 

idag är bonussystem, som kan ses som en modern variant av Scanlonplaner, och finansiella 

incitamentsystem. Bonussystem riktar sig ofta till ledningen då de tilldelas en bonus i form av 

kontanter eller aktier när det går bra för företaget. Det finns dock även bonussystem som, 

precis som Scanlonplaner, innebär att alla anställda får ta del av företagets vinster som 

belöning för bra arbete. Finansiella incitamentsystem finns i många olika former där anställda 

belönas till exempel baserat på hur snabbt de genomför ett uppdrag eller hur länge de har 

arbetat inom företaget. Det finns även bonus- och incitamentsystem som bygger på att belöna 

samarbete, kunskaper och färdigheter (Heizer & Render, 2013 ). 

2.2 Belöningssystemets funktioner  

Enligt Danish och Usman (2010) är belöningar och erkännande ett måste för att få de 

anställda engagerade och en organisations välstånd och överlevnad bestäms genom hur 

ledningen hanterar belöningar till de anställda. De menar att en av belöningssystemets 

funktioner är att en organisations produktivitet kan förbättras genom att använda sig av 

belöningssystem som höjer de anställdas motivation.  Bhattacharya & Mukherjee (2009) 

menar att det är viktigt att de anställda ser en koppling mellan prestationen som utförs och den 

belöning som ges. Även Nilsson et al. (2010) anser att det är viktigt att de anställda ser en 

koppling och poängterar även att ledningen måste förstå hur de anställdas beteenden påverkas 

av belöningssystemet för att belöningarna ska kunna hanteras effektivt och rättvist. De 

argumenterar dock att det finns en risk med belöningssystem när till exempel en säljare 

försöker sälja så mycket som möjligt för att öka belöningen. Det kan leda till att säljaren lovar 

kunder mer än vad som egentligen är lämpligt för att kunna rekrytera dem (Nilsson et al., 

2010).  

Nilsson et al. (2010) menar att det är viktigt att få med de anställda i vad företaget jobbar mot 

för mål och varför. Detta för att personalen ska kunna bidra till företagets framgång och för att 

de ska känna sig respekterade både som person och för sin kunskap. Enligt Nilsson et al. 

(2010) är ett större ansvar eller att idéer tas tillvara på något som värderas högt och det är 

samtidigt gratis för företaget. Att få de anställda att känna att företaget behöver dem mer än 

vad de behöver företaget är nyckeln till framgång (Nilsson et al. 2010). Boyd och Salamin 
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(2001) menar att genom att använda sig av finansiella belöningar motiverar företaget sina 

anställda till att prestera bättre och skaffar sig därmed fördelar på marknaden. Zani et al. 

(2011) anser att finansiella belöningar kan få anställda att prestera bättre men bara under en 

kortare period. När belöningen är utdelad förväntar sig de anställda fler belöningar, annars går 

de tillbaka till att arbeta i samma takt som de gjorde tidigare. Finansiella belöningar påverkar 

endast vad de anställda gör och inte deras attityder (Zani et al., 2011). Eisenberger och 

Aselages (2009) undersökningar visar däremot att om personal förväntar sig belöningar för 

bra prestationer ökar den press de känner för att prestera bra, vilket i sin tur även ökar 

intresset för det arbete de utför. Detta resulterar dessutom i att personal blir mer kreativa och 

deras känsla av självbestämmande ökar (Eisenberger & Aselage, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Belöningssystemets funktion (Författarnas egen bearbetning) 

 

2.3 Belöningssystemets utformning  

Strategisk ledning av de mänskliga resurserna spelar enligt Boyd och Salamin (2001) en 

nyckelroll för en organisations prestation. Enligt Lindvall (2011) är utformningen av ett 

belöningssystem en av de grundläggande styrfrågorna för företag. Nilsson et al. (2010) menar 

att ledningen måste beakta olika problem som kan uppstå och att ledningen även behöver veta 

vilken modell de vill utgå från och vilka variabler som ska ingå i modellen. Det kan till 

exempel innefatta olika mål som ska uppnås för att bonus ska utgå eller ett tak där ytterligare 

högre prestationer inte ger mer bonus. Beroende på hur verksamheten ställer sig till 

bonussystem kan de vara olika avancerade. Har bonus endast en begränsad roll kan det räcka 

med en enklare variant av modell. Vilka belöningar som har funnits tidigare och hur 

företagets bonuskultur ser ut menar Nilsson et al. (2010) även har stor betydelse. I företag där 

bonuskulturen skiljer sig åt är det till exempel inte lämpligt att införa samma 

incitamentssystem utan det är viktigt att varje företag specifikt undersöker vilket system de 

behöver. Är framgångsfaktorerna mer svårfångade vill organisationen ofta satsa på att styra 

genom värderingar och delaktighet istället för att försöka köpa de anställdas lojalitet (Nilsson 

et al., 2010).  

Det finns två typer av belöningar i form av kollektiva och individuella. Individuella 

belöningar innebär att anställda blir belönade efter prestation. Alltså belönas endast de som 

har gjort att företaget har presterat. Kollektiva belöningar innebär att hela gruppen får ta del 

av belöningen när målet är uppfyllt. De kollektiva belöningarna har ingenting att göra med 

hur den enskilde individen presterar och därmed kan även de som inte bidragit till företagets 
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framgång få belöning (Bhattacharya & Mukherjee, 2009). Danish och Usman (2010) menar 

att det i utformningen av ett belöningssystem även är viktigt att skilja mellan inre och yttre 

samt immateriella och materiella belöningar. Detta för att kunna motivera de anställda på rätt 

sätt. Inre belöningar handlar om att individen känner tillfredsställelse och yttre kommer 

utifrån i form av till exempel finansiella belöningar. Immateriella belöningar är sådana som 

inte går att ta på, som till exempel trivsel och feedback, medan materiella belöningar kan vara 

pengar eller andra ting (Danish & Usman, 2010). Ett sätt att belöna kan vara efter arbetsinsats, 

output (försäljning) eller effekt (lönsamhet i affärerna). Strategier som chefer kan använda sig 

av vid försäljning menar Nilsson et al. (2010) kan vara att de anställdas belöningar bygger på 

intjänat täckningsbidrag istället för såld volym, hur stor kundnöjdheten är eller rekrytering av 

strategiskt viktiga kunder istället för att söka upp de som är enkla att rekrytera. Det finns 

många faktorer att ta hänsyn till när modeller utformas. Bland annat om det endast är 

prestation som belönas eller även kompetens och förmåga. En prestation kan synas för 

företaget direkt men den kan även ta flera år innan den blir lönsam. Detta är enligt Nilsson et 

al. (2010) frågor som företaget måste beakta. Liukkonen (2000) anser att det inte är vinsten 

som är det viktiga för ett företag utan istället lojala kunder och ett högt kundvärde. 

Nilsson et al. (2010) menar att många organisationer använder sig av olika mått för att kunna 

diskutera och kommunicera kring olika utvalda egenskaper hos verksamheten. Dessa mått kan 

vara både finansiella och icke-finansiella och kan bland annat behandla de mål som företaget 

vill uppnå. Om ett företag uppfyller sina uppsatta mål eller inte påverkar organisationens 

långsiktiga lönsamhet (Nilsson et al, 2010). Wooten och Burroughs (1991) skriver i sin artikel 

att ledningen måste sätta upp mätbara mål för att maximera de anställdas prestationer. Dessa 

mål motiverar inte bara de anställda till att prestera så bra som möjligt utan hjälper även hela 

verksamheten framåt (Wooten & Burroughs, 1991). Ingham (1994) menar att ledningen har 

stor nytta av att sätta upp mål som de anställda sedan ska arbeta efter. Detta är enligt honom 

ett framgångsrikt sätt att arbeta på om de anställda får vara med och påverka de mål som ska 

uppfyllas (Ingham, 1994). Quigley (1993) menar dock att detta arbetssätt ofta för ledningen 

handlar om att endast sätta finansiella mål som ska uppfyllas utan att förstå marknaden eller 

företagets styrkor och svagheter. Nilsson et al, (2010) beskriver ett exempel på hur 

belöningssystemet kan se ut på en bank där de jobbar efter KPI (Key Performance Indicator). 

Denna är kopplad till lokala mål som kan vara medarbetar- och kundnöjdhet, antalet 

kundträffar, nyförsäljning med mera. Intentionen med detta är att jobba efter mål och 

nyckeltal som stimulerar och synliggör faktorer som är avgörande och som de berörda 

medarbetarna är med och påverkar. Genom att arbeta på detta sätt får de anställda en rörlig 

lön utefter hur de presterar (Nilsson et al., 2010). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är det 

viktigt att ledningen visar att det lönar sig att uppträda på det sätt som företaget vill. Nilsson 

et al. (2010) anser att det kan finnas problem med en rörlig lön då medarbetarna inte vill dela 

med sig av kunskap och erfarenhet mellan sig och de menar att det även kan finnas ett 

problem med hur de anställda jobbar i grupp. Även Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att 

det kan finnas problem med rörlig lön och de menar att tanken med en individuell belöning är 

att ge incitament till att prestera bättre, men att det även kan leda till konkurrens och 

samarbetsproblem. När belöningar ges till grupper är syftet att stimulera samarbete. 

Nackdelen är att den individuella motivationen till att utvecklas och prestera kan försvinna 

och det kan även uppstå konkurrens mellan grupper. Därför uppstår ofta problem i hur 

företaget ska agera (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt Liukkonen (2000) är nyckeln till att 

styra personal på bästa sätt att förstå sambandet mellan insats och resultat, resultat och 

belöning och till sist belöning och individens tillfredsställelse.  

2.4 Motivation 
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Motivation kan beskrivas som psykologiska processer och Danish och Usman menar (2010) 

att belöningar och erkännanden är de faktorer som främst påverkar de anställdas motivation. 

För att bli motiverad krävs både inre och yttre faktorer där en balans mellan dessa är viktig 

(Danish & Usman, 2010). Den inre motivationen har enligt Masvaure et al. (2014) blivit en 

allt viktigare faktor för företag att ta hänsyn till. Den inre motivationen upplevs när något är 

roligt eller utmanande istället för att motivera de anställda med yttre faktorer som finansiella 

belöningar (Masvaure et al. 2014). Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att det finns ett 

positivt samband mellan den inre belöningen och god hälsa. Ändå är det finansiella 

belöningar som är det motivationsinstrument som det har ägnats störst uppmärksamhet åt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Danish och Usman (2010) visar i sin studie att när de anställda 

engagerar sig i arbetet i huvudsak för egen skull kommer de att känna en inre motivation och 

arbetet kommer vara både roligt och tillfredsställande, vilket i sin tur ökar motivationen. En 

god balans mellan medarbetarnas engagemang och organisationens prestation är en viktig del 

för att lyckas. Vidare menar Danish och Usman (2010) att det är viktigt för organisationer att 

ge belöningar och erkännande för att kunna hålla de anställdas självkänsla hög. En faktor för 

att uppnå effektivitet inom organisationen är att motivera de anställda på ett framgångsrikt sätt 

och de anser att om företaget uppnår sina mål är det ett resultat av kompetens och motivation 

(Danish & Usman, 2010). Syftet med belöningssystem är att få de anställda motiverade till att 

utföra sina roller och att lösa uppgifter på ett sätt som företaget vill (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Enligt Danish och Usman (2010) visar sig belöningssystem vara effektiva för att öka 

den anställdes prestation när det gäller uppgifter som inte gjorts förut. De menar även att det 

har visat en positiv effekt när det gäller att uppmuntra ett smartare tänkande då det stödjer 

både kvalitet och kvantitet i att uppnå företagets uppsatta mål (Danish & Usman, 2010).  

Liukkonen (2000) argumenterar att lojalitet hos både de anställda och kunder är kärnan för att 

ett företag ska bli framgångsrikt. Det är viktigt för ett företag att ha en motiverad personal 

eftersom nöjda medarbetare i sin tur skapar nöjda kunder. Vidare menar Liukkonen (2000) att 

faktorer som till exempel en bättre fysisk arbetsmiljö inte ökar arbetstillfredsställelsen utan 

enbart minskar icke-vantrivseln. Om företag vill öka tillfredsställelsen hos de anställda krävs 

istället erkännande för väl utfört arbete (Liukkonen, 2000). Nelson (2004) menar att det 

betyder mer för de anställda hur de behandlas dagligen än de mer traditionella formerna av 

erkännanden som till exempel presentkort, rabattkuponger eller nominella förmåner som 

parkeringsplatser. Dessa förmåner kom enligt Nelson (2004) längre ner på de anställdas 

rankinglista än erkännanden i form av att de till exempel känner sig respekterade, behövda 

och får vara delaktiga i beslutsfattande. Enligt Saeed et al. (2013) kan även faktorer som 

organisationskultur, chefernas attityd, personliga problem och arbetsuppgifternas utformning 

påverka graden av motivation. 

2.5 Motivationens påverkan i arbetet 

Danish och Usman (2010) har i sin undersökning kommit fram till att om en anställd presterar 

bra leder det till att det går bra för organisationen och detta motiverar den anställde till att 

prestera så bra som möjligt. De anser att högt motiverade anställda fungerar som 

konkurrensfördelar för organisationen. Masvaure et al. (2014) anser att motiverad personal 

ger konkurrensfördelar och att de tre viktigaste drivkrafterna till konkurrensfördelar är 

engagemang i arbetet, arbetsglädje och motivation. Att de anställda känner en inre motivation 

är enligt Masvaure et al. (2014) en av de största tillgångarna för en organisation. Nilsson et al. 

(2010) menar att de extra prestationer som utförs i arbetet ofta beror på hur de anställda 

belönas. De anser även att det finns flera fördelar med belöningar ur en styrningsmässig 

synpunkt men att de kan påverka hur företagskulturen ser ut och kan även bidra till en ökad 

risk att de anställda vänjer sig vid att få belöningar. Detta kan resultera i att istället för att vara 
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motiverande blir belöningar istället till en vana (Nilsson et al. 2010). Enligt Masavaure et al. 

(2014) är det viktigt att lära känna de anställdas olika intressen vilket hjälper företagen i sitt 

struktureringsarbete för att rätt person ska tilldelas rätt uppdrag, då intresset för en uppgift är 

större hos en del anställda än hos andra. På detta sätt är det den inre motivationen som gör att 

medarbetarna blir motiverade (Masvaure et al., 2014). 

2.6 Motivationsteorier 

Att känna till olika motivationsteorier och deras effekter är enligt Liukkonen (2000) viktigt 

för att leda ett företag på bästa sätt. Beroende på vad en organisation strävar efter kan dessa 

teorier tillämpas för att få de anställda att bli motiverade och på detta sätt öka prestationerna 

inom ett företag (Liukkonen, 2000). Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att olika teorier kan 

peka ut grundläggande förutsättningar för att ledningen ska kunna motivera sina anställda till 

att prestera bättre och genom detta kan företagen nå sina mål. 

2.6.1 Maslows behovstrappa 

Maslows behovstrappa är uppbyggd i fem steg som representerar både fysiska och psykiska 

grundläggande behov. De lägsta behoven i trappan måste vara uppfyllda innan individen kan 

ta sig upp till de högre stegen i den hierarkiska ordningen. Teorin utgår från att individer har 

dessa behov ordnade inbördes i en hierarki. De olika stegen är: 

 

 

Figur 2. Maslows behovshierarki (Författarnas egen bearbetning) 

 

1. Fysiologiska behov: behov som vi inte kan leva utan som till exempel sömn, mat och luft. 

2. Trygghetsbehov: psykologiska behov som till exempel trygghet, struktur, skydd och 
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stabilitet. Då detta steg innebär både fysiska och känslomässiga behov är det ännu viktigare 

för barn än vad det är för vuxna. Vuxna uppfyller oftast detta steg genom trygga och ordnade 

förhållanden bland annat inom sin arbetssituation. 

3. Sociala behov: kärlek, vänskap, tillhörighet, förståelse och acceptans. Att kunna knyta 

känslomässiga band till andra och att känna en samhörighet är viktigt då det annars kan leda 

till anpassningssvårigheter i samhället. 

4. Självkänsla: självrespekt, erkännande, bekräftelse och uppmärksamhet. För att få 

självförtroende behöver individen både värdesätta sig själv och få erkännande från andra. 

5. Självförverkligande: behovet av självförverkligande innebär att individen behöver 

utvecklas som person.  Detta steg handlar om hur individen når upp till sin fulla potential 

genom sin egen förmåga och genom att förverkliga sina möjligheter. 

Behoven på den högre nivån påverkar inte beteendet om inte de lägre nivåerna har 

tillfredsställts. Ett behov behöver inte vara tillfredsställt till hundra procent innan individen 

kan gå vidare till nästa steg utan teorin utgår från att de flesta individer är delvis 

tillfredsställda, men samtidigt delvis otillfredsställda (Maslow, 1943). 

2.6.2 McClellands motivationsteori 

Maslows behovstrappa har fått en del kritik för att behoven inte är tillräckligt bra formulerade. 

McClellands motivationsteori utgår från Maslows teori men han utvecklade den vidare till en 

egen teori. Skillnaden mellan de bägge teorierna är att Maslows teori beskriver att ett steg 

behöver vara uppfyllt innan individen kan gå vidare till nästa steg, medan McClellands teori 

går ut på att det endast finns tre grundläggande behov som kan uppfyllas i vilken ordning som 

helst. De tre grundläggande behoven är makt, samhörighet och prestation. Behov av makt 

innebär att individen är upptagen med att ha kontroll över och påverka andra människor. 

Dessa personer känner sig lockade av status och prestige och de är ofta duktiga på att prata 

med andra. Behovet av samhörighet leder till att individen undviker konflikter för att inte bli 

avvisade. Detta för att de har en benägenhet att känna sig omtyckta. Personer som känner ett 

behov av prestation vill göra saker bättre och därför är dessa personer ofta kreativa. De är 

även rädda för att misslyckas, resultatinriktade och tycker ofta om att ta ett personligt ansvar i 

olika situationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

2.6.3 Tournament theory  

Tournament theory går ut på att stora skillnader mellan den högsta chefens och de anställdas 

löner leder till ökad prestation bland medarbetarna. Enligt teorin ingår hela organisationen i 

en turnering där högsta priset är chefsrollen. Alla tävlar om denna roll som innebär betydligt 

högre lön och andra förmåner. Lönen ökar även beroende på var i hierarkin den anställde 

befinner sig då priset att vinna ökar på varje nivå och individen vinner även möjligheten att ta 

sig ännu högre upp. Eftersom chefen inte kan ta sig högre upp bör belöningen på denna 

position vara extra hög. På detta sätt stannar den anställda i organisationen och kommer jobba 

hårt för att få en högre position (Kordana, 1995). 

2.6.4 Organizational justice 

När anställda känner sig rättvist behandlade förbättras deras mentala hälsa och stressen 

minskar. Teorin beskriver hur rollen av rättvisa påverkar en arbetsplats, hur medarbetarna 

bestämmer om de har blivit rättvist behandlade och hur detta påverkar de anställda i arbetet. 

En grupp fungerar bättre när medarbetare är glada och om de behandlas rättvist ökar chansen 

till detta. Det finns olika former av rättvisa och dessa beskrivs som distributiv, processuell och 

interaktionell rättvisa. Distributiv rättvisa innebär hur en individ reagerar på belöningar i form 
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av mängd och form som till exempel finansiella belöningar eller jobbtitel. Den processuella 

innebär hur den sociala arbetsmiljön ser ut och om medarbetarna får vara delaktiga i 

beslutsfattande eller om de har kontroll över sina egna arbetsuppgifter. Den tredje typen av 

rättvisa som beskrivs som interaktionell rättvisa innebär hur den mänskliga behandlingen sker 

mellan två personer (Li & Cropanzano, 2009). 

2.6.5 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzberg är en av många som har studerat hur anställda agerar i olika situationer och hur en 

organisation får dem att agera åt företagets mål. Han delar in motivationen i två delar där de 

anställdas arbetsinsats består av två faktorer: 

 * Motivatorer (inre faktorer) - engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från ledningen, eget 

ansvar, möjlighet till personlig och professionell utveckling. Detta är faktorer som ger 

tillfredsställelse och ökar den inre motivationen. De inre faktorerna är något som berör själva 

arbetsuppgiften och detta genererar inte någon otillfredsställelse utan i stället endast en 

avsaknad av tillfredsställelse om arbetsuppgifterna till exempel inte skulle vara engagerande.  
 

 * Hygienfaktorer (yttre faktorer) - anställningstrygghet, bra arbetstider, lön och förmåner som 

inte ger direkt positiv tillfredsställelse men vid brister ger upphov till missnöje. Dessa faktorer 

kan därför skapa otillfredsställelse men kan inte generera någon inre motivation eller 

tillfredsställelse (Herzberg, 1968, refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.7 Belöningssystems påverkan på olika generationer 

För ledningen kan det vara en utmaning att styra personalen på bästa sätt då olika grupper av 

människor har olika krav på sina arbetsförhållanden. Attityder gentemot belöningssystem kan 

skilja sig åt beroende på vilken generation den anställde tillhör. Barford och Hester (2011) 

delar upp de olika åldersgrupperna i tre grupper: Baby boomers, generation X och generation 

Y. Baby boomers är personer som är födda mellan åren 1946-1964 och alltså är de äldsta 

inom arbetskraften. På grund av alla de stora händelser som de fått uppleva under sin livstid, 

till exempel kvinnornas frigörelse på 60-talet och landningen på månen, ses de ofta som mer 

samarbetsvilliga och optimistiska inom sitt arbete. De växte ofta upp med endast en arbetande 

förälder och kan därför ses som mer krävande än andra generationer. Den generation som är 

något yngre, det vill säga födda mellan år 1965 och 1980, kallas generation X. De växte ofta 

upp med bägge föräldrar i arbetslivet och detta bidrog till att många blev självständiga redan i 

ung ålder. De har även fått uppleva stora förändringar inom teknologin under sin uppväxt och 

på grund av alla dessa stora, snabba förändringar ses de ofta som socialt osäkra. De saknar 

dessutom ofta fasta traditioner i sitt arbete. Generation Y är ett samlingsnamn på personer 

födda mellan år 1980 och 2000 och denna grupp av människor anses ofta ha annorlunda 

värderingar i yrkeslivet gentemot vad de äldre generationerna har. De har växt upp i en värld 

med modern teknologi och bra utbildningar och ses ofta som självständiga individer med bra 

självförtroende (Barford & Hester, 2011).  

Cochrans (2007) undersökningar visar att generation Y inte är lika villiga att arbeta hårt och 

effektivt för en låg avlöning. De vill ha ut mer av sitt arbete, inte minst i form av finansiella 

belöningar, men samtidigt presterar de ofta bättre än äldre generationer. Till exempel är de 

ofta bättre på att identifiera problem som inte uppmärksammats tidigare och de strävar 

ständigt efter att bevisa sitt värde både för sig själva och för sina chefer (Cochran, 2007). 

Prashant (2013) argumenterar i sin artikel att äldre generationer motiveras av att arbeta för 

stora och väletablerade företag medan generation Y istället ser belöningar och andra fördelar, 
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till exempel sjukförsäkring, som de högst motiverande. Resultaten har han hämtat från en 

undersökning utförd av en konsultfirma vid namn CII (Deloitte and Industry lobby group 

Confederation of Indian Industries). Studien är dock utförd i Indien vars förhållanden skiljer 

sig en del från Sveriges (Prashant, 2013). Även Barford och Hesters (2011) undersökningar 

visar att generation Y högre motiveras av finansiella belöningar än generation X men att det 

är den grupp som kallas baby boomers som blir högst motiverade av finansiella belöningar. 

De förklarar detta med att de anställda som är nära pensionen bryr sig mer om att tjäna in 

mycket pengar till sin pension än andra arbetsförhållanden. Calo, Patterson och Deckers 

(2014) undersökningar visar däremot att finansiella belöningar ses som mindre motiverande i 

takt med att den anställdes ålder ökar. De menar att äldre generationer visar mindre intresse 

för belöningar som är externt kontrollerade (Calo et al., 2014). 

2.8 Sammanfattning 

Tanken med ett belöningssystem är att styra sina anställda att jobba mot företagets mål och 

genom det öka företagets prestation (Danish & Usman, 2010). 

Figur 3. Sammanfattning (Författarnas egen bearbetning) 

 

Ledningen behöver utforma ett belöningssystem för att styra och motivera sina anställda i rätt 

riktning (Lindvall, 2011; Nilsson et al., 2010). Liukkonen (2000) menar att olika 

motivationsteorier kan vara bra för en organisation att utgå från för att förstå vad som 

motiverar de anställda och kunna styra dem i rätt riktning. Teorierna kan ge ledningen 

grundläggande förutsättningar för att motivera sina anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Enligt Nilsson et al (2010) är det viktigt att de anställda kan se kopplingen mellan belöningen 

och den prestation som utförs. Ledningen måste även utforma ett belöningssystem beroende 

på vilka funktioner som ska uppnås. Det kan till exempel bli negativt för företaget om en 

säljare endast försöker sälja in produkter istället för att sätta sig in i vad kunden egentligen 

behöver. Ledningen måste även förstå hur de anställda påverkas av belöningssystemet 



11 
 

(Nilsson et al., 2010). Högt motiverade anställda fungerar enligt Danish och Usman (2010) 

som konkurrensfördelar för en organisation men det finns undersökningar som visar att 

finansiella belöningar fungerar olika på olika generationer. Till exempel menar Calo et al. 

(2014) att de finansiella belöningarna blir mindre motiverade desto äldre individen blir, 

medan Barford och Hester (2011) anser att de som är nära pensionen är mer intresserade av 

finansiella belöningar än andra motivationsfaktorer. Är de anställda motiverade i sitt arbete 

ökar enlig Danish och Usman (2010) företagets prestation vilket leder till konkurrensfördelar. 
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med valet av undersökningsmetod och tillvägagångssätt för att sedan 

beskriva hur primär- och sekundärdata insamlades. Till sist förklaras uppsatsens validitet och 

reliabilitet. 

3.1 Metodval 

3.1.1 Val av undersökningsmetod 

Genom vår frågeställning “Hur använder sig ledningen av finansiella belöningar för att styra 

och motivera sina anställda?” har vi valt att utföra våra undersökningar på mindre banker. 

Anledningen till att vi har valt just banker är för att det har diskuterats en del i olika medier 

om finansiella belöningar inom bankbranschen då ledningen ofta använder sig av dessa 

belöningar för att styra sina anställda. Danish och Usman (2010) beskriver i sin studie från 

Pakistan hur motivation påverkar de anställda och de anser att forskning inom området måste 

göras i fler kulturella sammanhang och på till exempel olika finansiella institutioner för att 

kunna generalisera resultaten. Deras studie har gjorts med respondenter från flera olika 

områden som till exempel service, industri och pedagogiska yrken för att kunna få en bred 

generaliserbarhet, men de anser ändå att denna generaliserbarhet behöver få en större bredd. 

Därför ser vi ett intresse i att undersöka hur finansiella belöningar används och fungerar i 

mindre banker i Sverige, då den största delen av forskningen som gjorts inom bankbranschen 

är utförd utomlands eller på större banker.  

Bankbranschen, precis som många andra branscher, strävar efter högre effektivitet, lägre 

kostnader och en högre försäljning. Genom att använda sig av finansiella belöningar 

motiveras de anställda att följa företagets strategi. De anställda inom banksektorn har ofta 

direktkontakt med kunder och den anställdes motivation kan påverka kundrelationen positivt 

eller negativt. De har även ett ansvar att sälja in de tjänster banken erbjuder men samtidigt 

måste de förhålla sig till den risk som finns med att till exempel låna ut pengar, vilket gör att 

fel försäljning istället kan skada företaget. Banker är även hårt reglerade av bland annat 

finansinspektionen och det som gör banker intressant är att de inte kan låna ut pengar hur som 

helst, vilket är det banker tjänar pengar på. Därför är det viktigt att ledningen motiverar och 

styr de anställda på rätt sätt för att undvika risker som detta kan medföra. Banker konkurrerar 

även på andra villkor än många andra branscher eftersom de inte kan reglera sina egna priser 

på samma sätt utan måste följa de räntor som marknaden bestämmer. Det blir därför intressant 

att få en djupare förståelse för hur ledningen inom banksektorn styr sina anställda till att 

prestera så bra som möjligt.  

Vi har valt att genomföra våra undersökningar på mindre fristående banker inom Sparbanken 

Sverige. Dessa banker har vi valt just på grund av att de är mindre och fristående och det är 

därmed lättare att få en inblick i hur ledningen fungerar och hur de styr sin personal. I våra 

undersökningar har vi valt att inte gå in på bonussystem på chefs- och ledningsnivå. Istället 

undersöker vi hur ledningen styr anställda på lägre nivåer med hjälp av finansiella belöningar. 

Eftersom det är de anställda som är ansvariga för de flesta kundrelationer vill vi ta reda på hur 

chefer motiverar dem att prestera med hjälp av dessa belöningar och hur bra detta fungerar.  

3.1.2 Val av tillvägagångssätt 
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I denna uppsats har vi valt att utgå från ett kvalitativ tillvägagångssätt eftersom vi inte visste 

mycket om ämnet sedan tidigare. Vi ville få större klarhet i frågan vi har ställt gå in på djupet 

på vissa aspekter och få en djupare förståelse inom ämnet. En kvalitativ metod speglas av 

öppenhet och unika, detaljrika svar med få begränsningar och eftersom vi ville få fram en 

djupare förståelse av fenomenet passar ett kvalitativt tillvägagångssätt (Jacobsen, 2002). 

Undersökningen har utförts på ett mindre antal enheter där vi ville gå in på djupet för att få 

utförliga svar vilket ger en högre relevans för dem som blir undersökta. Vi ville även vara 

öppna för oväntade svar då vi inte hade någon större tidigare kunskap om ämnet och då passar 

en kvalitativ studie eftersom intervjuobjekten inte begränsas i sina svar (Jacobsen, 2002). Vi 

har utgått från problemställning, vidare till utformning och datainsamling för att till sist 

utforma en analys. Genom att vi använt oss av en öppen ansats har vi haft möjlighet att ändra 

vår datainsamling efter att analysen genomförts. Detta är en fördel då det kan vara svårt att 

utforma frågor när det inte finns någon större kunskap om ämnet sedan tidigare. På detta sätt 

har vi haft möjlighet att gå tillbaka från analysen till datainsamling och på det viset fått en 

djupare förståelse (Jacobsen, 2002). 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sekundärdata 

För att få en djupare förståelse för ämnet har vi använt oss av sekundärdata, det vill säga 

information som samlats in av andra (Jacobsen, 2002). Vi har i vår teoretiska referensram 

använt oss av information från litteratur i form av tryckta läroböcker samt vetenskapliga 

artiklar från etablerade tidskrifter. Dessa tidskrifter har vi funnit via databaser genom 

Högskolan i Halmstads hemsida och bibliotek. Vi har bland annat använt databaser som 

ABI/Inform och Emerald som är inriktade på företagsekonomi och våra huvudsakliga sökord 

har varit motivation, financial rewards, reward system, bank, strategic, management by 

objectives och performance. 

3.2.2 Primärdata 

I vår undersökning har vi valt att samla in information från primärkällor i form av individuella 

öppna intervjuer. Vi har kontakter inom bankbranschen då en av författarna till denna uppsats 

jobbar på Sparbanken Boken. Detta har underlättat arbetet med att söka upp och ta kontakt 

med intervjuobjekt både på Sparbanken Boken och Laholms Sparbank och genom detta visste 

vi redan innan studien började att de båda bankerna använde sig av finansiella belöningar. 

Detta tillför dock en risk då det kan bidra till ett subjektivt tänkande och det kan därför vara 

svårare att kritiskt granska det material vi samlar in. Genom att den andra författaren, som inte 

är anställd inom bankbranschen, har varit med och tagit ett stort ansvar för att objektivt 

granska och ställa frågor under intervjuerna anser vi att vi på ett kritiskt sätt har analyserat 

och reflekterat över resultaten.  

3.3 Besöksintervju 

Vi har valt att utföra besöksintervjuer för att kunna ha en öppen intervju där det finns chans 

att ställa följdfrågor. Det är lättare att få en bra kontakt med intervjuobjektet vid en 

besöksintervju och på detta sätt finns det även möjlighet att ställa känsliga frågor (Jacobsen, 

2002). Vi anser att det finns en del känslighet i att prata om finansiella belöningar och hur 

individerna upplever dem. Andra fördelar med besöksintervjuer är att det finns möjlighet att 

förklara frågorna och att be respondenten att förklara vad denne menar eller att beskriva ett 

svar ytterligare (Wärneryd, 1986). Det är även lämpligt att använda sig av denna metod för att 
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få en förståelse hur den enskilde individen uppfattar och tolkar olika situationer (Jacobsen, 

2002). 

 

3.3.1 Förberedelse av intervjuer 

Vi har valt att anpassa frågorna beroende på om de ställs till chefer eller övriga anställda. 

Detta för att kunna koppla ihop svaren och få en bild av hur båda sidor ser på finansiella 

belöningar. Frågorna har vi utformat genom att först söka efter relevant information inom 

ämnet för att få så bra kunskap som möjligt om det som studerats. På detta sätt kan relevanta 

frågor ställas till respondenterna, följdfrågor kan ställas och på detta sätt stärks studiens 

validitet (Saunders, Lewis och Thornhill, 2003). Vi har inlett intervjuerna med 

bakgrundsfrågor och mer öppna frågor för att ge respondenterna tid till att bygga upp tillit och 

därmed våga avge mer känslig information. Att inte få fram känslig information kan annars 

vara en av nackdelarna med att använda sig av öppna frågor (Wärneryd, 1986).  

3.3.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Eftersom vi vill skapa en större klarhet i ämnet har vi valt att utföra öppna individuella 

intervjuer. Dessa har utförts på plats för att få en chans att känna av situationen och ställa 

följdfrågor vid behov. På detta sätt är det lättare att få fram nyanserade svar (Jacobsen, 2002). 

Vi har utfört intervjuerna med målet att intervjuobjekten ska känna sig trygga och de har fått 

valet att vara anonyma för att inte undersökningseffekten ska påverkas, vilket kan vara en av 

riskerna med besöksintervjuer (Wärneryd, 1986). Då vi fick fram personliga åsikter, vilket en 

del av respondenterna upplevde som känsligt, valde vi att behandla alla de anställda som 

anonyma. Vid intervjuerna har vi fört skriftliga anteckningar över de svar som har getts. 

Dessutom har vi, efter samtycke, spelat in samtalen med VD:n på de båda Sparbankerna för 

att kunna komplettera våra anteckningar vid behov. Vi valde att endast spela in dessa 

intervjuer eftersom de var större och innehöll mer information.  

3.3.3 Urvalsstrategi 

Vi har använt en intensiv uppläggning vilket innebär att vi har valt ett djupare 

tillvägagångssätt då vi har intervjuat ett fåtal personer mer ingående. Vi har valt denna 

uppläggning eftersom vi vill ha grundliga och kvalitativa svar från respondenterna istället för 

en stor bredd med många intervjuobjekt. Anledningen till att studien har utförts på 

Sparbanken Boken och Laholms Sparbank är dels som nämnts tidigare att vi hade möjlighet 

att utföra intervjuerna där och dels för att vi har gjort ett antagande att dessa banker passar in 

och kan representera mindre banker i allmänhet. På varje bank har chefen och fyra anställda 

på lägre nivåer intervjuats. Chefen valdes för att kunna få ett perspektiv på hur de styr sina 

anställda och därmed kunna besvara vår fråga. De övriga anställda valdes ut genom att 

slumpmässigt välja ut respondenter i olika åldrar för att få en högre extern giltighet. Vi har 

valt att intervjua anställda på lägre nivåer eftersom vi vill få deras syn på finansiella 

belöningar och om denna stämmer överens med ledningens förhoppningar.  

3.4 Analys av insamlat material 

Efter att intervjuerna utförts har vi gått igenom det material vi har samlat in. De anteckningar 

som förts har sammanfattats och irrelevant information har sållats bort. Därefter har de luckor 

och frågetecken som uppstått fyllts i med hjälp av det inspelade materialet. Efter att allt 

sammanställts har vi analyserat denna information och sedan jämfört den med det insamlade 
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material vi har fått in från våra sekundära källor. I analys och slutsats har vi valt att benämna 

VD:n på de båda Sparbankerna vid namn för att det inte ska uppstå oklarheter. Eftersom de 

anställda är anonyma benämner vi dem som respondenter.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Kvalitativa intervjuer med få enheter innebär problem med generaliseringen. För att få en 

bredare insikt har vi intervjuat ledningen på två olika banker. Vi har även intervjuat flera 

anställda inom olika avdelningar och olika åldrar på dessa två banker för att jämföra deras 

svar med ledningens syn på finansiella belöningar. Att utföra öppna individuella intervjuer är 

resurskrävande och det är svårt att hitta individer som är representativa för hela gruppen 

(Jacobsen, 2002). Det går inte heller att använda sig av lika många respondenter vilket till 

exempel hade kunnat göras vid enkäter (Saunders et al., 2003). Våra resultat går därför inte att 

applicera på en större krets vilket gör att den externa giltigheten är låg. Däremot blir den 

interna giltigheten hög eftersom vi har utfört djupgående kvalitativa intervjuer som har gett 

öppna och detaljrika svar. Detta bidrar till att våra resultat är reliabla, det vill säga tillförlitliga 

och trovärdiga (Jacobsen, 2002). Eftersom vi utfört vår undersökning på mindre fristående 

banker är våra resultat giltiga och relevanta inom detta område. För större banker och andra 

branscher behöver dock inte alla svar vara generaliserbara. 

3.6 Källkritik 

Under insamlingen av vårt material har vi förhållit oss kritiska till de källor vi använt. Vi har 

endast använt oss av källor som är högst 15 år gamla med undantag från de källor som 

beskriver motivationsteorier och de som behandlar företags sätt att arbeta mot mätbara mål. 

Motivationsteorierna är forskning som fortfarande är aktuell och de har inte till någon större 

del ändrats sedan författarna tog fram dem. Sättet att arbeta efter uppsatta mål har funnits 

inom organisationer sedan länge tillbaka och därför har vi använt oss av något äldre källor när 

vi har beskrivit grunderna för detta. Vi har använt oss av både artiklar och böcker för att få en 

så bred syn som möjligt på ämnet. Artiklarna vi har använt oss av är från vetenskapliga 

journaler med några få undantag. Dessa undantag har vi endast använt oss av när vi bedömt 

det som lämpligt. 
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4. Empiri 

I empirin finns en redogörelse för de intervjuer som genomförts. Först presenteras Laholms 

Sparbank och därefter redovisas det material som tagits fram genom intervjuer med VD och 

anställda på Laholms Sparbank. Därefter presenteras intervjuerna från Sparbanken Boken 

med samma upplägg.  

4.1 Laholms Sparbank 

Samtliga intervjuer på Laholms Sparbank utfördes 2015-04-13. 

Laholms Sparbank är en fristående bank som är verksam i Laholms kommun. De har 45 

anställda och en affärsvolym på ungefär tio miljarder. Med affärsvolym menas inlåning i 

banken, utlåning i banken, kundernas placeringar i fonder och försäkringar och kundernas 

bundna finansiering via Swedbanks hypotek, som de arbetar med. Banken har tre kontor: ett 

huvudkontor och två mindre avdelningskontor i Knäred och Våxtorp. Organisatoriskt har de 

delat in banken på så sätt att de har en marknadschef, som har ansvar för företagsmarknaden, 

en administrativ chef, som ansvarar för den administrativa avdelningen, och en 

privatmarknadschef, som har ansvar för privatsidan. Privatmarknadschefen har i sin tur en 

ställföreträdare som ansvarar för de mindre avdelningskontoren. Tillsammans med VD:n 

bildar dessa ledningsgruppen där det också sitter med en facklig representant. Sparbanker är 

en egen företagsform och de flesta bildades någon gång på 1800-talet eller i början på 1900-

talet. Ursprungstanken när dessa banker bildades var att det ute i samhället saknades en 

funktion där mindre bemedlade människor hade möjlighet att spara och låna pengar. Ur denna 

grundtanke startades Sparbankerna och dessa kan snarast liknas vid en form av stiftelse. 

Bankerna har ingen riktigt ägare utan ägs indirekt av kunderna även om de inte kan kräva 

någon utdelning. Laholms Sparbank styrs av ett antal huvudmän varav hälften utses av de 

politiska partierna där antal mandat ges beroende på hur det gick i det senaste valet. Den 

andra hälften utses av huvudmännen själva. Laholms Sparbank har 60 huvudmän som i sin tur 

väljer bankens styrelse. Dessa behöver inte vara huvudmän utan kan även vara utomstående. 

Styrelsen anställer sedan VD:n. Det är huvudmännen som fastställer resultat- och 

balansräkning och som ger styrelsen ansvarsfrihet. Sparbanksstämman som hålls varje år 

motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag.  

4.1.1 Lars-Göran Persson, VD, Laholms Sparbank 

VD:n för Laholms Sparbank heter Lars-Göran Persson och hans främsta arbetsuppgift är att 

vara ”styrelsens förlängda arm” i hur banken ska bedrivas. Han sitter med i styrelsen och 

tillsammans sätter de upp mål för verksamheten och medarbetarna. Han arbetar även med 

strategiska frågor och styr företaget genom sina tre avdelningschefer, som i sin tur ansvarar 

för administrations-, företagsmarknads- och privatmarknadsavdelningen. Persson själv är 

alltså inte särskilt involverad i den praktiska delen av verksamheten utan sitter bara med i 

möten med enstaka stora kunder. Företaget arbetar utifrån en rullande strategisk treårsplan 

som förnyas varje år samt att de har en årlig verksamhetsplan och en årlig budget. 

Laholms Sparbank arbetar med två olika typer av finansiella belöningar. Dels ges en kollektiv 

belöning ut till alla anställda om det budgeterade resultatet levereras. För en heltidsanställd 
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uppgår denna belöning till 30 000 kronor och betalas ut till en stiftelse som kallas Guldeken. 

Detta innebär att personalen inte har tillgång till pengarna förrän efter fem år. Den andra 

typen av finansiella belöningar företaget använder sig av är individuella belöningar. 

Ledningen sätter upp mål som till viss del är kopplade till hur verksamheten ska bedrivas men 

även ska leda till nöjdare kunder, en ökad försäljning och därmed öka bankens intäktssida. På 

detta sätt riktas målen mot bankens långsiktiga lönsamhet. Ett exempel är att ett utav målen 

som privatrådgivare har är att träffa ett visst antal kunder. Ju fler kunder de bokar in desto fler 

nöjda kunder får banken eftersom kunderna uppskattar att banken tar sig tid att sitta ner med 

dem och ge dem den information de behöver. Dessutom ger dessa möten privatrådgivarna 

chansen att upptäcka behov hos kunden som inte är täckta och detta leder till merförsäljning 

som i sin tur leder till ökade intäkter. Om målen som sätts uppfylls blir personalen individuellt 

belönade efter sina prestationer. Om de uppfyller sina mål till 80 procent får de en halv 

månadslön extra, om de uppfyller målen till 100 procent tilldelas de en extra månadslön och 

om de uppfyller målen till 115 procent får de en och en kvarts månadslön extra. Dessa pengar 

utdelas i juni året efter att målen uppfyllts. Belöningssystemet har inte alltid varit likadant 

utformat utan styrelsen beslutar från år till år hur det ska se ut. Det är bara de senaste två åren 

som de finansiella belöningarna har varit kopplade till individuell prestation och detta är 

första året som de är kopplade till månadslöner. Enligt Persson är det positivt att belöna 

individer och inte bara använda kollektiva belöningar. Anledningen är att ifall enbart 

kollektiva belöningar används kan vissa individer prestera sämre än andra och ändå tilldelas 

lika belöning. 

Perssons personliga syn på belöningar är att de ska ges när en anställd levererar någonting bra 

som leder till att företaget vidareutvecklas och visar ett bättre resultat. Detta behöver inte 

endast gälla det kortsiktiga resultatet utan även det långsiktiga. Persson berättar att finansiella 

belöningar motiverar honom personligen till att prestera bättre och anser att finansiella 

incitament fungerar bra när de uppfylls. Han berättar att en chef i grund och botten måste anta 

att anställda är motiverade att utföra sina arbetsuppgifter. Sedan om finansiella 

incitamentsystem tillförs påverkar det absolut vad som kommer ut i andra änden. Däremot 

kan inte finansiella belöningar ersätta andra viktiga motivationsfaktorer som att arbetsplatsen 

är trivsam och att alla delar samma värderingar. Han menar att de grundläggande behoven för 

en individ i första hand måste vara uppfyllda. I arbetet med att styra och motivera sin personal 

utgår inte ledningen från någon speciell modell även om Persson känner till teorier som till 

exempel Maslows behovstrappa. Det viktigaste enligt honom är att alla strävar efter ett 

gemensamt mål eftersom det innebär en tryggare anställning för alla om det går bra för 

banken. Detta är anledningen till att banken använder sig av finansiella belöningar. Om alla 

arbetar tillsammans för att banken ska bli framgångsrik är det viktigt att alla anställda sedan 

får ta del av framgången. Det är även viktigt att personalen ser denna koppling mellan 

finansiella belöningar och företagets framgång. 

Persson tycker sig se ett samband mellan finansiella belöningar och företagets prestationer 

och tror inte att företaget skulle ha nått lika långt utan dessa belöningar. Han tror även att det 

skulle märkas skillnad ifall de finansiella belöningarna togs bort. Även om det fortfarande 

skulle finnas mål att uppnå påverkar finansiella belöningar de anställdas prestationer och får 

dem att anstränga sig lite extra. Han nämner ett exempel på ett tillfälle då det gick lite sämre 

för en del av verksamheten och ledningen därför satte upp en kampanj med finansiella 

belöningar. Syftet var att motivera de anställda att hjälpa denna del av verksamheten framåt 

och detta gav resultat. Han tillägger att belöningarna inte får vara för låga utan måste vara 

stora nog för att göra skillnad för de anställda. De nackdelar som Persson kan se med 

finansiella belöningar är att de kan skapa avundsjuka mellan de anställda eftersom de får olika 

lön och de dessutom kan befinna sig i olika skattesituationer. Anställda har dessutom olika 
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mål att leva upp till beroende på vilken avdelning de arbetar på. För att motverka avundsjuka 

har ledningen försökt att göra belöningssystemet så rättvist som möjligt genom att alla får lika 

mycket i kollektiv belöning samt att den individuella delen som är kopplad till lönen ska 

motverka att alla får lika mycket i belöning trots skillnad i prestationer. Persson anser inte att 

belöningarna påverkar kundkontakten även om han tror att de skulle kunna påverka negativt 

om målen var fel utformade. Persson poängterar att “fel utformade mål kan ge fel styreffekt”. 

Han tror att det är möjligt att olika anställda kan ha olika syn på finansiella belöningar. Han 

menar att yngre anställda som ska sätta bo och liknande kanske påverkas mer av finansiella 

belöningar än äldre som har en tryggare ekonomi. Detta är dock ingenting Persson 

personligen har upplevt i sin roll som VD. Han tror däremot inte att de finansiella 

belöningssystemen har någon större betydelse i val av arbetsplats och detta är inte heller något 

han har upplevt vid till exempel anställningsintervjuer. 

Utformningen av bankens belöningssystem är helt och hållet en styrelsefråga och 

informationen ges sedan ut till personalen via möten och interna sidor i datasystemet. Genom 

de gemensamma möten de har varje månad följs sedan de gemensamma målen upp. Det är på 

dessa möten som personalen har möjlighet att ställa frågor och ge eventuella synpunkter 

rörande belöningssystemet. De har även enskilda samtal en gång i månaden där de 

individuella målen diskuteras och följs upp. Dessa möten är till för att ge vägledning men 

även för att ”piska” personalen till att nå sina mål. Löpande uppföljning är enligt Persson 

viktigt i strävan efter att uppnå både de gemensamma och de individuella målen. Ju dyrare det 

blir för banken desto bättre eftersom det leder till ett långsiktigt bra resultat om alla mål 

uppfylls. 

4.1.2 Respondent 1 

Respondent 1 arbetar i kassan och i expeditionen där hon tar hand om privatkunder som 

antingen kommer dit spontant eller har bokat tid i förväg. Hon hjälper dessa kunder med 

kassaärenden och rådgivning om bland annat pension, betaltjänster och arvskifte. Eftersom 

det är en mindre bank hjälper hon även till en del med administrativa uppgifter. 

På frågan om vad som motiverar henne bäst svarar respondenten att det viktigaste för henne är 

att trivas på sin arbetsplats. Hon anser att användningen av vinstandelssystem för att företaget 

ska nå sina mål kan vara motiverande, men endast om målen är rimliga. Om målen är svåra att 

uppnå fungerar de istället som stressmoment. Respondenten fortsätter med att berätta att 

finansiella belöningar alltid är välkomna men den allra viktigaste belöningsformen för henne 

är erkännande, både från ledningen och från kunder. Att arbetsgivaren är nöjd är givetvis 

viktigt men eftersom chefen oftast inte är på plats och visar detta är det erkännandet från 

kunderna som ger starkast intryck. Kundnöjdhet är alltså den allra viktigaste belöningen för 

henne. Däremot anser hon att de finansiella belöningarna är viktigare än andra förmåner som 

företaget erbjuder som till exempel konserter och andra evenemang. Dessa förmåner anser 

hon vara bra för trivselns skull men ändå inte lika viktiga som finansiella belöningar. Den 

prestation som respondenten anser vara viktigast att belöna är bra kundbemötande, men detta 

går tyvärr inte att mäta på samma sätt som andra prestationer. Eftersom den avdelning som 

hon arbetar på är väldigt resultatmätande är det istället dessa prestationer som belönas.  

Respondenten tror att Laholms Sparbank använder sig av finansiella belöningar eftersom de 

vill att personalen träffar så många kunder som möjligt och att dessa i sin tur får tillgång till 

rätt tjänster. Om mötet med kunderna fungerar effektivt och smidigt är detta positivt både för 

banken och för kunden. Hennes personliga syn på finansiella belöningar är både positiv och 

negativ. Det är såklart alltid tacksamt att få mer pengar men samtidigt hade hon hellre sett att 

dessa pengar ingick i grundlönen. Eftersom belöningar inte kan garanteras och en del av 
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pengarna som delas ut inte är pensionsgrundande hade hon föredragit en högre grundlön och 

mindre pengar i belöningssystemet. Hon fortsätter med att berätta att finansiella belöningar 

inte får henne att känna sig uppskattad utan det är istället kunderna som påverkar detta. Om 

kunderna är nöjda känner hon sig uppskattad genom att hon har gjort ett bra jobb. Eftersom de 

mål som ledningen sätter upp antagligen hade varit de samma även om det inte funnits några 

finansiella belöningar tror hon inte att hennes arbete hade påverkats i särskilt stor grad om 

belöningarna försvunnit. Hon hade fortfarande arbetat mot de mål som sätts upp även om de 

kanske inte mätts på samma sätt. Däremot tror hon att det finns ett samband mellan de 

finansiella belöningarna och företagets prestation eftersom punktinsatser sätts in, men hon tror 

ändå inte att detta påverkar resultatet särskilt mycket. 

Eftersom personalen på Laholms Sparbank inte arbetar med provision tror respondenten inte 

att de finansiella belöningarna påverkar kontakten med kunderna. Hon anser att de alltid 

arbetar för att göra det bästa för kunden, inte det som är bäst för banken. Enligt henne skiljer 

sig inte synen på finansiella belöningar mellan olika anställda i olika åldrar. Detta tror hon 

inte har någon betydelse eftersom alla helt enkelt vill ha så mycket pengar som möjligt. Hon 

anser att den information som ges ut gällande belöningssystemet är tillräcklig, att målen som 

sätts upp är rimliga och att det är bra att de får planera på egen hand även om banken hjälper 

till att uppnå målen. I och med att målen som sätts är rimliga har hon aldrig upplevt någon 

dålig stämning mellan de anställda och hon tror att det är just det faktum att målen går att 

uppnå som motverkar bråk. Respondenten känner att ledningen lyssnar på de anställda och de 

ser till att målen är rimliga, men däremot anser hon att det nya belöningssystemet inte är lika 

rättvist som de system de använt sig av förut. Det faktum att Laholms Sparbank använder sig 

av finansiella belöningar påverkade inte respondenten i valet av arbetsplats. 

4.1.3 Respondent 2 

Respondent 2 arbetar på administrationsavdelningen där hon är säkerhets- och 

fastighetsansvarig. Hon är inte chef över någon men ser ändå sig själv som en ”pekpinne” då 

hon har mycket inflytande.  

Den allra viktigaste motivationsfaktorn för respondenten är att ledningen känner tillit för 

henne eftersom hon har specialiserade uppgifter med mycket ansvar. Även tillit till varandra i 

personalen är viktigt eftersom de måste samarbeta och hjälpa varandra om någon inte är där. 

Trivsel, bra kolleger, intressanta arbetsuppgifter och tillit att utföra dem är enligt henne 

viktigare än finansiella belöningar även om det givetvis är bra att få lite extra pengar. Hon 

anser att det är viktigt att hon få bra betalt för det hon gör även om hon inte känner att hennes 

arbetsprestationer påverkas av att hon har tillgång till finansiella belöningar. Ledningen sätter 

upp mål och lyckas personalen med att uppfylla dessa ska det märkas, precis som det ska 

märkas om någon gör lite extra. Däremot tycker hon att detta ska märkas på lönen istället för i 

form av finansiella belöningar. Respondenten tror att Laholms Sparbank använder sig av 

finansiella belöningar för att det ska hända mer. Själv anser hon att varken morot eller piska 

ska behövas för att motivera anställda men eftersom alla är olika förstår hon varför de 

används. Det betyder mycket för henne personligen att kunna säga till sig själv att hon gör ett 

bra jobb. 

De första intrycken respondenten fick av finansiella belöningar var inte alls positiva. Det finns 

många risker med dessa belöningar och hur de mäts. Målen måste vara rätt satta annars har 

företag ingen nytta av dem och därför bör de sättas tillsammans med de anställda. Det finns 

även mål som uppfylls ändå, även om de inte finns på papper. Idag är hennes syn på 

finansiella belöningar mer positiv då hon vill ha bra betalt för ett bra utfört arbete men hon 

känner ändå att det får henne att känna sig mer uppskattad om det berättas för henne att hon 
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arbetar bra. Erkännande från ledningen är alltså en viktig faktor för att hon ska känna sig 

uppskattad. Även om hon inte anser att hon själv hade arbetat annorlunda om de finansiella 

belöningarna tagits bort tror hon att vissa anställda hade påverkats. Synen på finansiella 

belöningar beror på individen och hur de ser på sig själva. Däremot tror hon inte att 

belöningarna påverkar kundkontakten då det inte är belöningsmålen som är viktigast utan alla 

har ett ansvar att rätt saker säljs till rätt kunder. Respondenten anser att det belöningssystem 

de arbetar efter på Laholms Sparbank fungerar bra eftersom det är upparbetat under flera år. 

Hon känner även att ledningen lyssnar på hennes åsikter.  

4.1.4 Respondent 3 

Respondent 3 är företagsrådgivare på Laholms Sparbank och har hand om små och 

medelstora företag, relaterat till de kunder Laholms Sparbank har. De är totalt fem stycken 

anställda på avdelningen. 
 

Respondenten anser att den viktigaste faktorn för att bli motiverad till att arbeta är att trivas på 

arbetsplatsen. Han tycker även att det är viktigt att ha en stor frihet i arbetet. För respondenten 

är en form av belöning att få pengar och en annan form är att få positiv feedback från chefen, 

kollegor eller kunder. Att få höra från annat håll att en kund är nöjd anser han även är något 

positivt som kan ses som en belöning för det arbete individen gör. Han tycker att en belöning i 

form av finansiella belöningar ska ges när någon har presterat lite mer. Lönen som individen 

får ska motsvara det som görs och när individen har gjort något utöver det vanliga ska en 

belöning ges. Han tror att företaget använder sig av finansiella belöningar för att ge en morot 

till de anställda att prestera utöver sina vardagliga arbetssysslor. Hans personliga åsikt om 

finansiella belöningar är att det inte är fel och att han inte är emot det men att det ska vara 

rimligt. Det ska inte handla om allt för stora summor eller mål som inte går att uppnå. Han 

tycker att fördelarna med att ha finansiella belöningar är att individerna jobbar lite extra och 

han tror att det annars är lätt att det alltid går i samma tempo. Med de finansiella belöningarna 

som morot anstränger sig de anställda lite mer för att nå målen och på så sätt blir resultaten 

för företaget bättre. Han poängterar dock att det även finns en del nackdelar med dessa 

belöningar. Bland annat uppstår det lätt orättvisa genom att till exempel olika medarbetare får 

olika stora belöningar beroende på vad de tjänar vilket visar sig genom en intern avundsjuka. 

De finansiella belöningarna får honom personligen att känna sig uppskattad just när pengarna 

ges och det känns bra för tillfället. Under hela året diskuterar de målen vid olika tillfällen med 

chefen för att se var de står och då fås även en muntlig bekräftelse på vad som gjorts bra och 

dåligt. Annars får de bekräftelse genom att pengarna delas ut istället för genom ord. Att få 

bekräftelse genom pengar kan enligt respondenten ibland få honom att känna sig mindre 

uppskattad än vad han gör genom verbalt erkännande. 
 

Respondenten tror att om de finansiella belöningarna hade tagits bort hade företaget ändå 

jobbat med mål för de enskilda individerna. Han anser att han ändå hade strävat efter att 

uppfylla dessa mål då han hela tiden vill utvecklas och göra bra ifrån sig. Därför anser han 

inte att de finansiella belöningarna för just hans del hade spelat en nyckelroll ifall han hade 

presterat bra eller inte. Däremot tror han inte att samma sak hade gällt för alla individer på 

företaget och menar att det med säkerhet spelar en nyckelroll i hur en del anställda på 

företaget presterar. Han tror också att även om många individer hade uppnått de mål som satts 

upp hade missnöjet med att inte få finansiella belöningar, nu när de är vana vid att få det, 

troligen gjort att stämningen på arbetsplatsen påverkats negativt. Respondenten tror inte att de 

finansiella belöningarna påverkar kundkontakten. Finns det mål i att sälja produkter försöker 

den anställde att göra det till en viss grad, men aldrig på ett sätt som skadar kunden. Det är 

alltid kunden som bestämmer och det är viktigt att kunden är nöjd. 
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Att det finns olika åsikter om finansiella belöningar mellan olika anställda tror respondenten 

har att göra med avundsjuka. En del tjänar mer och den belöning som grundar sig på procent 

på lönen kan i vissa fall ses som orättvis. Annars tycker han att systemet är rättvist. Han tror 

även att det kan skilja sig lite från olika åldrar. De som är yngre har ofta ett större behov av 

pengar när de till exempel ska köpa hus och han tror att de är mer villiga att anstränga sig för 

extra pengar. Samtidigt poängterar han att pengar är något alla vill ha och när det gäller 

finansiella belöningar vill nog alla sträva efter att få dem. Han tycker att ledningen ger 

tillräckligt med information om belöningssystemet och vilka mål som ska nås. De har även 

uppföljningar individuellt och i grupp varannan månad om hur de ligger till med sina 

individuella mål och gruppmål. Är det någon som vill uttrycka något om de finansiella 

belöningarna kan de gå genom facket. Detta är dock inget respondenten har gjort och därmed 

vet han inte riktigt om de hade lyssnat på honom. Han säger att de finansiella belöningarna 

inte har spelat någon roll i hans val av arbetsplats utan ser det mer som en bonus att de finns.  
 

4.1.5 Respondent 4 

Respondent 4 jobbar som privatrådgivare för bokade kunder och hjälper till med deras 

privatekonomi. Hon har till största del hand om kreditärenden. 

Respondenten tycker att de faktorer som motiverar henne bäst är när kunderna känner sig 

nöjda. Att få höra direkt från kunden att de är nöjda med arbetet som utförts är en av de bästa 

belöningarna. Andra faktorer som hon anser vara viktiga för att känna sig motiverad är att 

trivseln på arbetsplatsen är hög. Finansiella belöningar är inte något som motiverar till att 

utföra något extra arbete för just henne utan de arbetsuppgifter hon har hade hon utfört oavsett 

om de finansiella belöningarna hade funnits eller inte, förutsatt att hon känner att hon trivs 

och tycker det är roligt att gå till jobbet. När en belöning, i form av både pengar eller beröm, 

ska ges anser hon vara när individen har utfört något extra ordinärt. Hon tror att ledningen 

använder sig av finansiella belöningar för att ge en extra morot till att prestera. Hon tycker att 

det är bra att kunna öka pensionen genom den del av de finansiella belöningarna som avsätts 

till Guldeken och att det är en trygghet att få lite extra pengar.  

De negativa delar respondenten upplever med finansiella belöningar är att det kan uppstå 

vissa konkurrenssituationer mellan avdelningar eller individer. Detta då individen vill uppnå 

sina egna mål i första hand istället för att hjälpa de övriga att uppnå sina. Ytterligare en 

nackdel som respondenten känner kan uppstå är att det kan bli press på den enskilda individen 

att uppnå målen för att hela gruppen ska kunna ta del av belöningarna. Detta ser hon som 

något som kan vara både negativt och positivt och menar att det kan kännas som stressande 

och psykiskt jobbigt men att det även kan upplevas som motiverande till att jobba lite hårdare. 

Finansiella belöningar tycker respondenten är mindre värda än att få positiv feedback i form 

av att få höra att den enskilde individen har gjort något bra. Hon tror det är viktigt att bli 

uppmärksammad med “en klapp på axeln” lite då och då istället för att få en större finansiell 

belöning vid årets slut. Hon tror inte heller att de finansiella belöningarna påverkar henne 

specifikt i att prestera bättre. Däremot kan hon ändå se ett samband mellan de finansiella 

belöningarna och företagets prestation och menar att alla kanske inte hade presterat lika bra 

utan dessa belöningar. Respondenten anser inte heller att kundkontakten skulle se annorlunda 

ut beroende på om finansiella belöningar används eller inte utan det är viktigt att alltid se till 

att kunden är nöjd.  

Synen på de finansiella belöningarna tror respondenten kan skilja sig beroende på om 

individen är äldre eller yngre. Det system där pengarna ges ut direkt känner hon själv 
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tilltalade henne mer förr, då det till exempel kunde behövas pengar till att köpa hus, medan 

den del som kan ses som ett pensionssparande känns för henne viktigare idag då hon är nära 

pensionen. Själva belöningssystemet tycker hon är bra men poängterar också att det aldrig kan 

bli helt rättvist. Hon tycker inte att belöningssystemet har påverkat henne i valet av arbetsplats 

utan ser det endast som en extra bonus. Informationen ledningen ger ut tycker hon är 

tillräcklig och hon ser även en stor möjlighet i att uppnå de mål som är uppsatta. Det finns 

även chans att uttrycka sig då de har möten med hela banken varje månad och de har även en 

fackklubb att vända sig till.  

4.2 Sparbanken Boken 

Samtliga intervjuer på Sparbanken Boken utfördes 2015-04-17. 

Sparbanken Boken bildades 2006 efter en fusion av Hishults Sparbank, som bildades 1884, 

och Skånes Fagerhults Sparbank, som bildades 1904. Sparbanken Boken är idag Sveriges 

sjätte minsta sparbank med 11 anställda fördelade på två kontor, ett i Hishult och ett i Skånes 

Fagerhult. Utöver dessa hyr de in en del funktioner som bland annat compliance, riskkontroll 

och intern revisor. Det yttersta beslutande organet är Sparbanksstämman vilken består av 32 

huvudmän. Av dessa är hälften politiskt tillsatta varav åtta stycken från Laholms kommun och 

åtta stycken från Örkelljunga kommun. Övriga huvudmän tillsätts på stämman och 

huvudmännen väljs på fyra år. På Sparbanksstämman väljs styrelse, det utses valberedning, 

årets resultat fastställs och huvudmännen ger styrelsen ansvarsfrihet. VD:n ingår i styrelsen 

tillsammans med ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter.  

4.2.1 Christina Hartzell, VD, Sparbanken Boken 

Christina Hartzell har jobbat som VD på Sparbanken Boken i fem år och har jobbat totalt 31 

år inom bankbranschen. Hon ansvarar för den löpande verksamheten och tar bland annat 

fram förslag om mål för verksamheten och medarbetarna, vilket styrelsen, i vilken Hartzell 

ingår, sedan fattar beslut om. Hon har det övergripande ansvaret för allt som sker inom 

banken.  

Sparbanken Boken arbetar efter ett resultatandelssystem vilket består av ett antal mål som till 

exempel försäljning (produkter och tjänster), kvalitet, kundmöten eller riskmål. Dessa har en 

koppling till resultatet fördelade på olika parametrar. De arbetar endast med gruppbelöningar 

där alla får samma summa. Skulle en anställd jobba till exempel 80 procent får denne 80 

procent av den bonus som utgår. Alla som jobbar med kunder har individuella mål vilka slås 

ihop till ett gruppmål som ska uppnås för att belöning ska delas ut. Har en anställd presterat 

bra kan de individuella målen även användas för att förhandla om lönen. De pengar som den 

anställde får ut via resultatandelssystemet sätts in i en fond som de tidigast kan plocka ut efter 

fem år. Skulle de inte plocka ut pengarna binds de om i ytterligare fem år. Det finns en 

ersättningspolicy som reglerar hur dessa belöningar får se ut inom banken.  

Hartzell berättar att de använder sig av gruppbelöningar för att gruppen ska kunna driva 

varandra att nå målen. Hon menar även att det inte hade fungerat att ha individuella 

belöningar på en sådan liten bank som de är då det troligen hade skapat mer osämja och 

avundsjuka än vad det hade gjort nytta. Hon tror även att individuella belöningar kan ha en 

negativ påverkan på kunder om den anställde hellre vill uppnå sina mål än att fokusera på vad 

som är bäst för kunden. Genom användandet av gruppbelöningar måste alla vara med på 

banan för att få någon bonus, de behöver samarbeta och ledningen försöker styra de anställda 

till att förstå vad företaget vill uppnå genom målen. Hon tycker att om de anställda fokuserar 

på rätt saker och det ger resultat åt banken ska de anställda bli belönade. Hartzell menar även 
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att en anställd som inte drivs av ett individuellt mål ändå kan känna att de behöver prestera 

när det finns ett gruppmål som alla behöver uppnå, vilket hon anser vara en fördel. Hartzell 

tycker att en belöning ska ges till exempel när någon bidragit med proaktivitet, service, varit 

en god kollega, tagit ansvar eller har ordning och reda. Hon menar dock att det finns många 

delar och att allt inte är mätbart. Det viktiga är att försöka uppmärksamma även de delar som 

inte finns med i resultatandelssystemet. Enligt Hartzell är inte de finansiella belöningarna 

viktigast utan hon tror att en god stämning och att de anställda tycker det är roligt att gå till 

jobbet skapar störst gengäld till företaget. Hon tror att om en anställd tycker att det är roligt att 

komma till jobbet smittar detta av sig både på kollegor och kunder. Hon menar dock att det är 

viktigt att ha uppsatta mål som de anställda kan sträva efter. Detta kan vara olika jobbigt för 

olika anställda beroende på till exempel hur tävlingsinriktade de är och Hartzell menar att mål 

kan vara både motiverande och påfrestande men det är inte förrän en anställd har klarat av 

sina mål som de kan växa. 

För Hartzell personligen spelar inte de finansiella belöningarna någon större roll, finns det 

mål vill hon alltid sträva efter att nå dessa. Hon tror inte heller att de anställda hade presterat 

bättre om de finansiella belöningarna inte hade funnits men hon tycker att de finansiella 

belöningarna är ett bra styrverktyg för företaget. Det blir lättare att belysa vad som är viktigt, 

de anställda fokuserar mer på dessa delar och när målen nås tjänar företaget pengar. Det är 

denna koppling som är viktig att få de anställda att förstå. Däremot är detta inte alltid fullt ut 

kopplat till pengar. Till exempel nämner hon att det som banken tjänar mest på är utlåning, 

men det finns en stor risk med detta och banken kan inte sträva efter att låna ut så mycket 

pengar som möjligt till kunder. Banken måste tjäna pengar för att ha en buffert till att klara 

kreditförluster. Det finns en viss risk med att låna ut pengar och därför finns det hårda 

regleringar från bland annat finansinspektionen. På detta sätt ska kunder känna sig trygga och 

av den anledningen finns inte utlåning med som något mål utan istället det kvalitets- och 

riskmål. Hartzell poängterar att det är viktigt att se kopplingen mellan målen och företagets 

prestation ur ett större perspektiv. 

Hartzell kan inte se någon skillnad på synen på finansiella belöningar mellan olika 

generationer men tillägger att de är ett litet kontor och att de inte har någon större 

åldersskillnad bland de anställda. Hon tror dock att unga kan drivas mer av finansiella 

belöningar och att det troligen kan vara mer drivande ifall den anställde kan plocka ut 

pengarna direkt. Hade en del satts in till pension tror hon det hade motiverat dem som närmar 

sig pensionen mer och att det hade motiverat de som har långt till pensionen mindre. Hon tror 

inte heller att de finansiella belöningarna har någon större betydelse vid valet av arbetsplats. 

Hon anser dock att det har funnits en viss avundsjuka i bankbranschen med till exempel 

Handelsbankens belöningssystem. Hartzell menar att har en bank ett sådant eftertraktat 

belöningssystem är det svårt för nya att komma in men det är samtidigt en stor 

konkurrensfördel för Handelsbanken. Hon tror ändå att detta inte är en avgörande del i de 

sökandes val utan att det är viktigare med en bra grundlön.  

För att följa upp de mål som finns har de personalmöten en gång per månad och individuella 

möten kvartalsvis där de följer upp hur gruppen och de anställda ligger till. Har de anställda 

några synpunkter på belöningssystemet kan de vända sig till VD:n som sedan tar upp det i 

styrelsen. Tills sist poängterar hon att det är viktigt att ha mål för att de anställda ska veta att 

de jobbar åt rätt riktning och att de finansiella belöningarna ger dem en morot att göra detta. 

Dock måste målen vara rimliga för att de anställda ska kunna känna att de går att uppnå och 

inte ge upp. 

4.2.2 Respondent 5 
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Respondent 5 arbetar som privatrådgivare och har till största del hand om bolån och 

rådgivningar. Eftersom det är en liten bank måste de kunna lite av allt och de får ibland 

hjälpas åt med att till exempel sitta i kassan. 

Respondenten anser att det viktigaste på en arbetsplats är trivseln. Att trivas med både 

kollegorna och jobbet gör att motivationen till att prestera höjs. För henne är en belöning 

något alla alltid vill ha. Detta kan till exempel vara i form av ett erkännande från chefen att 

hon har presterat bra eller från kunden som visar uppskattning och tacksamhet. Hon tror att 

företaget använder sig av finansiella belöningar för att skapa en morot för de anställda att 

prestera bättre och uppnå sina mål. De finansiella belöningarna är inte något hon värdesätter 

mest utan tycker att det är viktigare med uppmuntran längs vägen. Det är dock alltid roligt att 

få pengar och det är även ett sorts erkännande och en bekräftelse på att en prestation är utförd. 

Däremot poängterar hon att det är viktigt att få feedback under hela året och inte bara när 

bonusen delas ut. Enligt henne hade de finansiella belöningarna kanske spelat en större roll 

beroende på hur mycket pengar det hade handlat om. 

Att företaget använder sig av gruppbelöningar tycker respondenten är bra. Detta leder till ett 

samarbete mellan de anställda och hon tycker att det känns rättvist att alla får lika mycket 

oavsett vilken avdelning den anställda jobbar på. Hon tror att individuella belöningar kan 

skapa osämja och avundsjuka då det uppstår konkurrens om att uppnå sina egna mål. Enligt 

respondenten påverkas inte kundkontakten av det belöningssystem som företaget använder sig 

av men att det möjligen hade kunnat göra det om de hade haft andra individuella belöningar 

eller om de hade varit tvungna att sälja mer. Hon upplever att så länge det är rimliga mål 

försöker hon att prestera lite mer för att uppnå dessa. Skulle de finansiella belöningarna 

försvinna tror hon däremot inte att hennes prestation hade förändrats utan företaget hade 

troligen ändå satt upp mål och dessa hade hon strävat efter att nå. Hur synen på de finansiella 

belöningarna skiljer sig mellan olika anställda och generationer är inget hon har reflekterat 

över och menar att alla alltid strävar efter att få belöningar. Belöningssystemet är inte heller 

något som har påverkat respondenten i valet av arbetsplats. Hon tycker att ledningen ger bra 

information vilket de får via mail och sedan uppföljning i form av personalmöten om hur de 

anställda ligger till. Respondenten tycker att systemet fungerar bra och att personalen har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

4.2.3 Respondent 6 

Respondent 6 arbetar som företagsrådgivare för framförallt mindre företag. Detta inkluderar 

bland annat mindre aktiebolag, firmor och jordbruk. 

Erkännande och beröm är de faktorer som är viktigast för att respondenten ska känna sig 

motiverad, snarare än de mål som sätts upp. Vad som utgör en belöning anser hon beror på 

vilket perspektivet är. En form av belöning är högre lön medan andra faktorer ibland kan vara 

tillräckliga som till exempel beröm och olika evenemang som företaget anordnar. 

Respondenten anser att finansiella belöningar ska ges när företaget har uppnått sina mål, eller 

är nära att göra det, och när anställda har presterat som det krävts eller kanske till och med lite 

utöver det. Hon tillägger att företag måste ge för att få. Anledningen till att hennes 

arbetsgivare använder sig av finansiella belöningar tror hon är att många individer motiveras 

till att prestera av denna typ av belöning. Samtidigt poängterar hon att finansiella belöningar 

även kan ses som stressande och om målen är för högt satta leder detta till att människor inte 

mår bra. Respondenten berättar även att enligt henne måste det finnas mål inom en 

organisation men det får inte leda till en tävling där huvudsaken är att försöka sälja så mycket 

som möjligt istället för att ta hand om sina kunder. Det viktigaste enligt henne är inte 



25 
 

finansiella belöningar utan att hon mår bra och trivs på sin arbetsplats. Att få lite extra pengar 

känns alltid bra men hon anser ändå att beröm från ledningen får henne att känna sig mer 

uppskattad än vad finansiella belöningar gör. 

De största fördelarna med finansiella belöningar anser respondenten vara att pengar tilltalar 

alla typer av människor och det kan ses som en slags pensionssparande. Pressen på de 

anställda är enligt henne det största problemet vid individuella belöningar eftersom för 

mycket press mot sig själv kan leda till att anställda mår dåligt. Vid kollektiva belöningar 

anser hon att de två största problemen är att det kan uppstå osämja och avundsjuka. Även om 

respondenten själv inte känner att finansiella belöningar motiverar henne och att hon inte 

skulle prestera annorlunda om belöningarna togs bort, tror hon ändå att det finns ett samband 

mellan finansiella belöningar och företagets prestationer. Även om det allra viktigaste är att 

uppfylla målen tror hon att många individer motiveras att prestera bättre av finansiella 

belöningar. Respondenten tror att synen på finansiella belöningar skiljer sig åt mellan olika 

anställda då vissa kämpar för och motiveras av pengar medan andra ser det som ett 

stressmoment. Dessutom finns det vissa som motiveras av tävlingsmomentet i samband med 

de finansiella belöningarna. Hon tror även att olika generationer kan ha olika syn på de 

finansiella belöningarna eftersom yngre individer kan ses som hungrigare efter pengar medan 

många äldre har en tryggare tillvaro där pengar inte spelar lika stor roll.  

Respondenten upplever att det system som Sparbanken Boken använder sig av är rättvist. Hon 

erkänner att det förr kunde kännas lite orättvist med ett kollektivt belöningssystem när vissa 

anställda inte uppfyllde sina mål men hon anser att det system de arbetar med idag är jämnare 

fördelat och därför mer rättvist. Vissa år har målen varit för höga men i år anser hon att de 

ligger på en bra nivå. Ledningen ger ut tillräckligt med information gällande 

belöningssystemet via mail och personalmöten och de anställda har möjlighet att framföra 

eventuella åsikter om systemet. Respondenten tror dock inte att de anställda har möjlighet att 

ändra på belöningssystemet med dessa åsikter utan det är helt och hållet ledningens beslut. 

Hon anser inte heller att de finansiella belöningarna påverkade henne i valet av arbetsplats 

vilket skulle kunna bero på att belöningarna inte ligger på samma höga nivå som de kan göra 

på vissa andra banker.  

4.2.4 Respondent 7 

Respondent 7 arbetar inom administrationen och kan därför inte påverka resultatet på samma 

sätt som andra anställda. 

Den största motivationsfaktorn är enligt respondenten att arbetet är roligt och att hon känner 

att hon själv gör nytta på arbetsplatsen. Belöning för henne är framförallt bra respons från 

ledningen, men även finansiella belöningar ser hon som positivt. Hon anser att anställda bör 

bli belönade när de gör ett bra jobb eftersom alla till viss del kan vara med och påverka 

företagets resultat. Anledningen till att hennes arbetsplats använder sig av finansiella 

belöningar tror hon helt enkelt beror på att andra banker gör det. Dessutom är det ett bra sätt 

att få de anställda att förstå vilka mål som ska uppfyllas och motivera dem att arbeta mot 

dessa mål. Respondentens syn på finansiella belöningar är positiv då hon anser att detta 

system fungerar rättvist medan andra typer av förmåner enligt henne lättare kan ses som 

orättvisa. Eftersom Sparbanken Boken inte arbetar med individuella belöningar speglas de 

individuella prestationerna i lönesättningen istället. De negativa aspekter hon kan se med de 

kollektiva belöningar som ges ut är att eftersom administrationsavdelningen inte arbetar med 

kunder arbetar de inte heller mot mål på samma sätt som de andra anställda. På grund av att 

de inte kan vara med och påverka resultaten på samma sätt är det svårt att utföra mål som är 
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likvärdiga eller mäts på samma sätt som med de övriga anställdas. Detta kan bidra till 

avundsjuka mellan de olika avdelningarna. 

Finansiella belöningar ser respondenten som någonting positivt då de hjälper henne att spara 

till pensionen. Enligt henne skulle inte hennes prestationer påverkas om de finansiella 

belöningarna togs bort och hon tror inte heller att det skulle påverka företaget överlag 

eftersom det fortfarande skulle finnas mål att arbeta mot. Hon tillägger att ett jobb innebär ett 

ansvar oavsett om finansiella belöningar finns tillgängliga eller inte. Olika anställda kan enligt 

henne ha olika syn på finansiella belöningar eftersom det alltid finns vissa som vill ha mer än 

andra. Dessutom kan hon även tänka sig att attityder kan skilja sig åt mellan olika 

generationer men hon kan inte motivera vad detta skulle bero på. Däremot anser hon inte att 

de finansiella belöningarna påverkar kundkontakten på något sätt.  Respondenten är nöjd med 

det belöningssystem som Sparbanken Boken använder sig av och anser att de får tillräckligt 

med information från ledningen både via mail och genom personalmöten. Målen anser hon 

vara rimliga eftersom de varken är för höga eller för låga och hon känner att personalen har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Valet av arbetsplats har i hennes fall inte påverkats av de 

finansiella belöningarna men hon kan tänka sig att det skulle kunna ha betydelse på andra 

arbetsplatser om höga summor utlovas. 

4.2.5 Respondent 8 

Respondent 8 är en av två som jobbar som företagsrådgivare. Hon har hand om de större 

kunderna och jobbar till största del med kredithantering.  

Respondenten anser att det som till största del motiverar henne är att känna att arbetet är 

utmanade och varierande. Hon tycker även att det är viktigt att ha stödet från chefen. Är det 

roligt att jobba är motivationen alltid högre. En belöning kan för henne vara till exempel en 

“klapp på axeln”, en julklapp eller en extra bonus. Det behöver inte vara pengar utan hon 

menar att det är viktigt att få feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, eftersom det är 

viktigt att veta att det jobb som görs är rätt eller fel. Att företaget använder sig av finansiella 

belöningar tror respondenten är för att komplettera lönen och ge en extra morot. Hon anser att 

det är viktigt att företaget visar vilka prestationer det är som uppmärksammas och på detta sätt 

styra de anställda att jobba mot företagets mål. Respondenten tycker att det är bra att företaget 

inte använder sig av individuella belöningar utan bara kollektiva belöningar. Detta eftersom 

hon tycker att det är skönt att det inte baseras på egen prestation utan att även om målen är 

individuella kan de anställda samarbeta för att hjälpas åt att uppnå dem. Hon tror att detta 

gynnar samarbete och att stämningen blir bättre. Däremot tycker hon inte att hon till någon 

större del blir motiverad av de finansiella belöningarna vilket hon tror kan bero på att de inte 

får ut pengarna förrän efter fem år. Hade pengarna delats ut samma år tror hon att det hade 

blivit mer motiverande. Respondenten menar att det kan vara svårt att sätta pengarna som 

delas ut i relation med vad den anställde presterade för fem år sedan. Hon tror även att om 

pengarna hade delats ut direkt hade detta varit mer motiverande för yngre generationer medan 

pengar som sätts in till pensionssparande är mer motiverande ju närmare pensionen den 

anställda är. 

Som motivationsverktyg tycker respondenten att finansiella belöningar är bra eftersom de 

visar var företaget vill att fokus ska ligga. Hon tycker också att det är bra att ledningen delar 

ut bonus om de anställda uppfyller företagets mål och hon tycker att det är positivt att hela 

gruppen får ta del av bonusen. Hon menar att det gör att de anställda jobbar lite extra när de 

vet att gruppen är beroende av den enskildes prestation. Hon tror därför att de finansiella 

belöningarna påverkar företagets prestation, eftersom det som individ inte går att bortse från 
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att försöka uppfylla målen. Om var och en av de anställda har ett ansvar inför hela gruppen 

tillför detta extra press, men det innebär även att alla anstränger sig lite mer och hjälps åt för 

att uppfylla målen. De finansiella belöningarna är inget som har påverkat respondenten i valet 

av arbetsplats utan hon menar att det är viktigare med andra faktorer som trivsel och ett 

utmanande jobb. Respondenten anser att beroende på hur ledningen utformar målen kan de 

styra till både en positiv och en negativ kundkontakt. Hade det handlat om att sälja mycket 

hade det blivit negativt men hon anser att ett mål som fokuserar på att ha kundkontakt endast 

blir positivt för kunden. Hon tycker att ledningen ger tillräckligt med information om 

belöningssystemet men hon skulle däremot vilja ha det innan året börjar för att kunna 

fokusera på målen direkt. Hon anser att de anställda kan uttrycka sina åsikter och att 

ledningen lyssnar på dem. Däremot menar hon att det alltid finns ett problem med uppsatta 

mål om omvärlden ändrar sig. Till exempel kan det komma nya regler som gör att vissa mål 

inte går att uppfylla fullt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

5. Analys 

I denna del av rapporten ställs den teoretiska referensramen och empirin mot varandra för att 

analysera det resultat som tagits fram. Detta kommer sedan att ligga till grund för slutsatsen 

där frågeställningen besvaras. 

5.1 Belöningssystem 

Både Hartzell och Persson beskriver att de använder sig av belöningssystem för att de 

anställda ska förstå vad företaget arbetar mot för mål och försöka jobba mot dessa. Bolman 

och Deal (2003) menar att belöningssystem används för att få de anställda engagerade i 

verksamheten. Båda Sparbankerna jobbar efter mål som de anställda ska uppnå för att få 

belöning och både Hartzell och Persson beskriver att målen gör att företaget uppnår ett bättre 

resultat när de uppfylls. Enligt Heizer och Render (2013) är meningen med ett 

belöningssystem att de anställda får ta del av den vinst företaget gör när effektiviteten ökar 

och kostnaderna minskar. 

5.2 Belöningssystemets funktioner 

Danish och Usman (2010) menar att belöningssystem höjer motivationen. Detta är något som 

majoriteten av undersökningsobjekten håller med om. Till exempel berättar Persson att 

finansiella belöningar motiverar honom till att prestera bättre. Enligt honom måste en chef 

anta att de anställda är motiverade till att arbeta men hans åsikt är ändå att finansiella 

belöningar påverkar prestationen. Respondent 1 anser att de finansiella belöningarna är 

viktigare än andra förmåner som företaget delar ut. Hartzell tycker däremot inte att finansiella 

belöningar har någon större påverkan på graden av motivationen. Enligt Nilsson et al. (2010) 

måste ledningen förstå hur de anställda påverkas av belöningssystemet för att kunna hantera 

det effektivt och rättvist. Zani et al. (2011) menar att finansiella belöningar kan få de anställda 

att prestera bättre men att de efter ett tag förväntar sig fler belöningar annars går de tillbaka 

till att arbeta i samma takt som tidigare. Respondent 3 ser de finansiella belöningarna som en 

bonus och menar att utan dem är det lätt att arbetet går i samma tempo utan någon extra 

ansträngning.  

Hartzell och Persson anser att fördelar med belöningssystem är att få de anställda att jobba 

mot företagets mål och på detta sätt se vad som är viktigt för företagets framgång. Både 

Nilsson et al. (2010) och Bhattacharya & Mukherjee (2009) anser att det är viktigt att de 

anställda ser en koppling mellan företagets prestation och belöningssystemet. Både 

Sparbanken Bokens och Laholm Sparbanks belöningssystem är uppbyggt av mål som ska 

uppfyllas och detta system gör de anställda medvetna om vad som krävs för att bli belönade. 

Respondenterna på båda Sparbanker upplever att de får tillräckligt med information om 

belöningssystemet och vilka mål som ska uppfyllas. Respondent 8 tycker däremot att eftersom 

pengarna inte kan plockas ut förrän efter fem år, gör detta kopplingen mellan belöningen och 

det som har presterats svag.  

En risk med finansiella belöningar som Nilsson et al. (2010) nämner är till exempel att säljare 

försöker sälja så mycket som möjligt istället för vad som är lämpligt. Persson styrker detta 

och menar att om målen är fel utformade kan detta påverka kundkontakten negativt. Ett 

exempel tas upp av respondent 5 där hennes argument är att om målen endast går ut på att 
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sälja mycket kan detta ta fokus från kundens individuella behov. De anställda på 

Sparbankerna upplever att det kan finnas en viss press vid belöningssystem som både kan 

vara positiv, när den gör att motivationen till att prestera ökar, men att den kan vara negativ 

när pressen blir för stor eller målen inte känns rimliga. Enligt Eisenberger och Aselages 

(2009) är den press de anställda känner för att prestera bara positiv då det ökar 

självbestämmandet och intresset för arbetet. Respondent 1 håller till viss del med om detta 

och berättar att hon är nöjd med att få planera sitt eget arbete utefter de mål som ska 

uppfyllas. 

5.3 Belöningssystemets utformning 

Enligt Wooten och Burroughs (1991) och Ingham (1994) är det viktigt att ledningen sätter 

upp mätbara och tydliga mål för att motivera de anställda till att prestera. Detta stämmer 

överens med Sparbankernas sätt att arbeta på, då de sätter tydliga mål med vad som ska 

uppnås och eftersom dessa mål bearbetas från år till år grundas de till viss del på tidigare 

erfarenheter. Detta stämmer i sin tur in på Nilssons et al. (2010) syn på belöningssystem och 

att det har stor betydelse vilka belöningssystem som har funnits i en organisation tidigare. 

Däremot är inte personalen på Sparbankerna med och bestämmer målen vilket går emot 

Inghams (1994) åsikt att ett samarbete mellan ledningen och de anställda är viktigt för att de 

uppsatta målen ska fungera optimalt som ett motivationsverktyg.  

Enligt Lindvall (2011) är det viktigt för ett företag att utforma ett belöningssystem. Laholms 

Sparbank och Sparbanken Boken har utformat två olika system för deras finansiella 

belöningar. Sparbanken Boken använder sig av kollektiva belöningar och Hartzell menar att 

de använder sig av dessa för att de anställda ska kunna driva varandra till att prestera lite extra 

och att de anställda ska samarbeta. Hon tror att individuella belöningar hade orsakat en 

osämja och avundsjuka. Även Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att individuella belöningar 

kan leda till konkurrens och samarbetsproblem mellan de anställda. Hartzell anser att 

individuella belöningar inte hade fungerat på Sparbanken Boken och Nilsson et al. (2010) 

menar att varje företag måste titta på vad just de behöver. På Laholms Sparbank använder de 

sig av både kollektiva och individuella belöningar. Persson anser att individuella belöningar 

kan vara drivande och få de anställda att prestera bättre, men att de även kan vara stressande. 

Genom att använda sig av både individuella och kollektiva belöningar ska de förhindra 

samarbetsproblem eftersom de kollektiva måste vara uppfyllda för att de individuella ska 

utgå. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att tanken med individuella incitament är att få de 

anställda att prestera bättre och att kollektiva belöningar ska främja samarbete. De menar även 

att det individuella incitamentet till att utvecklas kan försvinna om inte individuella 

belöningar används. På Sparbanken Boken används de individuella mål som satts upp när de 

anställda ska löneförhandla. Enligt Danish och Usman (2010) är det viktigt att skilja mellan 

inre och yttre samt materiella och immateriella belöningar. Detta argument styrks i 

undersökningarna eftersom finansiella belöningar överlag verkar vara viktiga samtidigt som 

den allra viktigaste motivationsfaktorn verkar vara trivsel på arbetsplatsen. 

Nilsson et al. (2010) nämner att kundnöjdhet är en faktor som finansiella belöningar kan 

bygga på. Enligt respondenterna på Sparbankerna verkar kundnöjdheten vara en viktig faktor 

för dem. Hartzell menar att det finns många faktorer, till exempel god service, som borde vara 

med i belöningssystemet men som inte går att mäta. Liukkonen (2000) anser att det viktigaste 

för ett företag inte är vinsten utan lojala kunder och ett högt kundvärde. Detta är något 

Laholms Sparbank arbetar efter då Persson nämner att målen de sätter upp dels är kopplade 

till hur verksamheten ska bedrivas men förhoppningsvis även ska leda till nöjdare kunder. På 

detta sätt riktas målen inte endast mot bankens kortsiktiga resultat utan även den långsiktiga 
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lönsamheten. Han menar att ju dyrare det blir för banken desto bättre eftersom om alla mål 

uppfylls leder det till ett långsiktigt bra resultat. Enligt Nilsson et al. (2010) kan det ta flera år 

innan en prestation blir lönsam för ett företag. 

Respondenterna på Laholms Sparbank ser till största del endast fördelar med 

belöningssystemet. De anser dock att det kan uppstå viss avundsjuka med de individuella 

belöningarna men upplever inte någon större konkurrens eftersom de även arbetar med 

kollektiva belöningar. Nilsson et al. (2010) menar att det kan finnas ett problem med att de 

anställda inte vill dela med sig av kunskap när individuella belöningar används. 

Respondenterna på Sparbanken Boken anser att de kollektiva belöningarna fungerar bra och 

att det främjar samarbete. De tror också att individuella belöningar hade skapat avundsjuka 

och osämja på arbetsplatsen vilket Jacobsen och Thorsvik (2008) anser vara en av 

nackdelarna med individuella belöningar.  

Nilsson et al. (2010) berättar om hur belöningssystemet kan se ut på en bank där de jobbar 

efter KPI, hur detta system är kopplat till nyckeltal och att de anställda får en rörlig lön efter 

hur de presterar. Detta system används inte på någon utav Sparbankerna men däremot 

använder Laholms Sparbank ett system där de anställda blir belönade efter hur många procent 

av målen de uppfyller. Uppfyller de till exempel målen till 100 procent får de en extra 

månadslön och Persson menar att det är viktigt att alla anställda får ta del av företagets 

framgång eftersom de alla har varit med och bidragit till detta. Även Hartzell håller med om 

detta och menar att om de anställda fokuserar på rätt saker och det ger resultat åt banken ska 

de anställda bli belönade. Jacobsen och Thorsvik (2008) poängterar att det är viktigt att visa 

personalen att det lönar sig att uppträda på det sätt som företaget vill.  

5.4 Motivation 

Både Persson och Hartzell anser att ekonomiska incitament inte kan ersätta alla andra 

motivationsfaktorer. Det viktigaste enligt dem är trivseln på arbetsplatsen och att tycka det är 

roligt att jobba. Trivseln anser även respondenterna på Sparbankerna vara den viktigaste 

faktorn och Masavaure et al. (2004) menar att de inre faktorerna är allt viktigare för företag att 

ta hänsyn till. Genom belöningar och erkännanden anser Danish och Usman (2010) att 

ledningen kan få de anställdas självkänsla att öka. Erkännanden var en återkommande 

motivationsfaktor bland intervjuobjekten. Liukkonen (2000) argumenterar att en motiverad 

personal i sin tur skapar nöjda kunder. Vidare menar hon att trivseln på arbetsplatsen är 

mindre viktig än att ge erkännanden för väl utfört arbete. Majoriteten av respondenterna på 

båda Sparbanker nämner trivsel som den viktigaste motivationsfaktorn. Däremot verkar 

kundnöjdheten vara en starkt drivande faktor. Både respondent 1 och 7 anser att finansiella 

belöningar är viktigare än andra förmåner som företagen delar ut, till exempel evenemang och 

utflykter. Enligt Nelsons (2004) undersökningar hamnade förmåner som evenemang och 

utflykter långt ner på de anställdas rankinglista. Saeed et al. (2013) menar att chefernas attityd 

och arbetsuppgifternas utformning kan påverka motivationen. Respondent 2 och 8 anser att 

det är viktigt att få stöd och tillit från chefen och respondent 8 tillägger att hon blir motiverad 

när arbetet är utmanande och motiverande. 

5.5 Motivationens påverkan i arbetet 

Hartzell anser att en god stämning och att de anställda tycker det är roligt att gå till jobbet 

skapar störst gengäld till företaget och att detta smittar av sig på både kollegor och kunder.  

Masavaure et al. (2014) menar att arbetsglädje är en av de viktigaste drivkrafterna till 

konkurrensfördelar. De anställda på Sparbankerna tror att det hade skapat en dålig stämning 

om ledningen hade tagit bort de finansiella belöningarna. Persson håller med om att det hade 
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märkts skillnad om de finansiella belöningarna hade tagits bort eftersom dessa enligt honom 

får personalen att anstränga sig lite extra. Detta stämmer överens med Nilssons et al. (2010) 

argument om att de extra prestationer som personalen utför ofta beror på hur de belönas. Det 

kan även finnas en risk i att de anställda vänjer sig vid att få belöningar.  

5.6 Motivationsteorier 

Persson och Hartzell känner till en del motivationsteorier men enligt dem själva arbetar de 

inte utifrån någon särskild modell. Persson anser att de grundläggande behoven som trygghet 

och trivsel måste vara uppfyllda för att de anställda ska kunna prestera. Maslow (1943) 

beskriver hur en individ behöver uppfylla olika steg i en hierarkisk ordning för att kunna 

uppnå tillfredsställelse. Där behöver trygghetsbehov och sociala behov vara uppfyllt innan 

individen kan uppnå självkänsla. Tournament theory går ut på att stora skillnader mellan den 

högsta chefens de anställdas löner leder till ökad prestation bland medarbetarna (Kordana, 

1995). Enligt Persson kan det individuella belöningssystemet skapa avundsjuka eftersom de 

anställda får olika lön och dessutom kanske befinner sig i olika skattesituationer beroende på 

vilken position de har.  

De anställda på Sparbanken Boken tror att individuella belöningar hade påverkat dem negativt 

då det hade skapat avundsjuka och de anser även att det är svårt att få det rättvist. Systemet de 

använder idag anser de vara rättvist. Organizational justice beskriver hur anställda blir 

påverkade beroende på om arbetsplatsen är rättvis eller inte (Li & Cropanzano, 2009). Med en 

rättvis arbetsplats ökar samarbetet och stressen minskar. På Laholms Sparbank anser en del 

anställda att belöningssystemet kan vara orättvist. Detta tror de kan leda till avundsjuka och 

dålig stämning. Alla de tre typer av rättvisa som nämns i Organizational justice nämndes även 

i intervjuerna med de anställda på Sparbankerna. Distributiv, i form av finansiella belöningar, 

processuell, i form av eget planerat arbete, och interaktionell, i form av bra kollegor. 

Herzberg (1968) delar in motivationen i två delar som består av inre och yttre faktorer. De 

inre faktorerna är till exempel engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från ledningen och 

chans till personlig utveckling. De inre faktorerna genererar inte otillfredsställelse men kan 

kännas som avsaknad av tillfredsställelse (Herzberg, 1968, refererad i Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Engagerande arbetsuppgifter och uppskattning från chefen anser respondent 8 vara det 

som motiverar henne bäst. Både Sparbanken Boken och Laholms Sparbank har individuella 

möten med de anställda där de har uppföljning av målen vilket är en del av personlig 

utveckling. De yttre faktorerna är till exempel lön och förmåner som inte kan skapa någon 

tillfredställelse men kan generera otillfredsställelse vid avsaknad. Respondent 3 tror inte att 

merparten av de anställda hade jobbat sämre utan de finansiella belöningarna men att det hade 

blivit ett missnöje om de hade plockats bort och därmed genererar de en otillfredsställelse vid 

avsaknad. 

5.7 Belöningssystemets påverkan på olika generationer 

Varken Hartzell eller Persson har själva uppmärksammat någon konkret skillnad på synen på 

finansiella belöningar mellan olika generationer. Däremot tror båda två, tillsammans med 

respondent 3 och 6, att det är möjligt att den yngre generationen motiveras mer av finansiella 

belöningar. Detta eftersom de kan behöva pengar till att köpa hus eller bilda familj medan 

äldre anställda redan har gått igenom dessa stadier och befinner sig i en tryggare livssituation. 

Att yngre anställda motiveras mer av finansiella belöningar stämmer överens med Cochrans 

(2007) undersökningar som visar att finansiella belöningar är mer motiverande ju yngre de 

anställda är. Även Prashant (2013) och Barford och Hester (2011) anser att den yngre 

generationen, generation Y, är mer intresserade av finansiella belöningar än den äldre 
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generationen, generation X, även om Barford och Hester (2011) argumenterar att det är de 

som är närmast pensionen som blir mest motiverade. Hartzell och respondent 8 tror att äldre 

hade motiverats mer av finansiella belöningar om en del av belöningen satts in till pensionen. 

Respondent 4 berättar att för henne personligen är de pengar som sätts in på ett femårskonto 

viktigare för henne idag än vad de var förr eftersom hon är nära pensionen.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I denna del presenteras de slutsatser som analysen har lett fram till och därmed besvaras 

frågeställningen. Sist ges förslag på framtida forskning. 

6.1 Svar på frågeställning 

Som svar på vår frågeställning “Hur använder sig ledningen av finansiella belöningar för att 

styra och motivera sina anställda?” har vi kommit fram till följande: 

Ledningen styr personalen genom tydliga mål.  

Nilsson et al. (2010), Wooten och Burroughs (1991) och Ingham (1994) menar att det är 

viktigt för en organisation att ledningen sätter upp mätbara mål för att motivera de anställda 

till att prestera så bra som möjligt. Enligt vår undersökning var detta den viktigaste funktionen 

relaterat till belöningssystemet. De finansiella belöningarna gjorde de anställda medvetna om 

de mål som ledningen tagit fram. Både Hartzell och Persson menar att syftet med finansiella 

belöningar är att visa vilka mål som är viktigast. Företaget hade arbetat mot uppsatta mål även 

om finansiella belöningar inte använts men syftet med de finansiella belöningarna är att 

motivera de anställda till att prestera lite extra för att uppfylla målen. Både Nilsson et al. 

(2010) och Bhattacharya & Mukherjee (2009) anser att det är viktigt att de anställda ser 

kopplingen mellan belöningen och prestationen. Hartzell nämner att nackdelen med att arbeta 

efter mål kan vara att det ibland inte går att mäta och utforma dessa efter de viktigaste 

parametrarna. Detta kan göra att de anställda har svårt att se kopplingen mellan prestation och 

belöning. Vi anser att belöningar som delas ut direkt stärker sambandet mellan belöningen 

och de anställdas prestation. Dessutom verkar den viktigaste parametern både för ledningen 

och de anställdas motivation vara kundnöjdhet vilket för tillfället inte mäts. Vi tror att det 

hade haft en positiv effekt för företaget om ledningen hade lyckats ta fram ett sätt att mäta 

kundnöjdhet och utforma ett mål efter detta.  

Både kollektiva och individuella belöningar kan användas vilket påverkar anställda på 

olika sätt. 

Kollektiva belöningar upplevs som stressande eftersom ingen vill vara anledningen till att 

kollegorna inte blir belönade. Däremot tror respondenterna på Sparbanken Boken att 

individuella belöningar skulle vara mer stressande eftersom all press då endast blir på den 

enskilde individen. Detta upplevde vi som överraskande då vår uppfattning är att kollektiva 

belöningar borde vara mer stressande då individen känner press från kollegor att prestera och 

även har ansvar för andra utöver sig själv. Anledningen till att vi fick dessa svar kan vara att 

ingen av dessa respondenter har erfarenhet av någon annan sorts belöningssystem och därför 

kan de bara spekulera om vilket system som hade varit mest stressande. Eftersom inget av 

företagen i vår undersökning endast använder individuella belöningar tror vi att detta kan ha 

en påverkan på svaren. Hade vi intervjuat ytterligare ett företag som endast använt 

individuella belöningar är det möjligt att andra svar hade framkommit. En av de största 

nackdelarna med finansiella belöningar som de flesta respondenter nämnde är att de skapar 

avundsjuka. Däremot skiljde sig åsikterna åt om de kollektiva eller individuella belöningarna 

orsakade mest avundsjuka. Vi anser att en kombination av dessa två belöningssystem verkar 

fungera bäst eftersom det finns fördelar med båda system samtidigt som nackdelarna 

reduceras. Samtidigt förstår vi att det är svårt att ta fram ett kombinerat system på en liten 

bank som Sparbanken Boken. 
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Finansiella belöningar påverkar de anställdas motivation vilket kan leda till 

konkurrensfördelar. 

Resultaten av vår undersökning visar att finansiella belöningar har en påverkan på 

motivationen även om det råder delade meningar om till vilken grad. Både ledningen på de 

olika bankerna och respondenterna hade olika uppfattning om graden av motivation som de 

finansiella belöningarna tillför. En del anser att de blir motiverade medan andra är mer 

tvetydigt inställda då de inte ser dessa belöningar som motiverande, men samtidigt erkänner 

att det är positivt att få extra pengar. Något som både togs upp och som vi tror har en stor 

betydelse i hur motiverande de finansiella belöningarna blir är hur hög summa de innebär. Ju 

högre belöning desto mer motiverande. Dessutom ser vi ett samband mellan synen på 

finansiella belöningar och graden av motivation genom att de som ser sig själva som 

motiverade ser också belöningen som en bonus att sträva efter. De som inte anser sig 

motiverade av finansiella belöningar däremot ser belöningen som en del av lönen som de 

måste prestera för att få och hade därför hellre istället haft en högre lön. De flesta 

respondenter tror att företaget hade presterat sämre utan finansiella belöningar men få av dem 

tror att deras egen prestation hade påverkats. Vår åsikt är att personal kanske vill tror att de 

inte påverkas av finansiella belöningar men att det undermedvetet påverkar prestationen. Vi 

tror att det motiverar mer än vad de anställda själva tror till att prestera lite extra. Danish och 

Usman (2010) visar i sin studie att motiverad personal leder till konkurrensfördelar och vi 

anser att utformas de finansiella belöningarna på rätt sätt blir personalen mer motiverad och 

anstränger sig mer. Både Hartzell och Persson tror att de finansiella belöningarna gör att 

företaget presterar bättre och dessa finansiella belöningar tror vi vid rätt användande leder till 

konkurrensfördelar på marknaden. På Laholms Sparbank använder de sig av ett system där de 

anställda kan få ut mer pengar om de presterar mer än 100 procent och de får ut mindre 

pengar om de endast nått upp till 80 procent. Vi tror att det är viktigt att fortsätta motivera de 

anställda även om de uppnått målen och samtidigt få de som ligger efter att känna att det finns 

ett annat mål som de kan uppnå då det annars blir lätt att individen slutar prestera för att det 

inte finns något att kämpa för.  

Ledningen på de båda Sparbankerna arbetar inte efter någon motivationsteori när de utformar 

belöningssystemet. Deras och de anställdas åsikter stämmer däremot överens med Maslows 

behovstrappa eftersom faktorer som till exempel trivsel och trygghet är viktigare än de 

finansiella belöningarna. Vi tror även att de lägsta stegen med basbehov, till exempel mat och 

sömn, är viktigare men att dessa redan är uppfyllda och att de anställda tar dessa för givna. 

Det verkar vara viktigt för respondenterna att arbetet är utmanande, att de får erkännande för 

sitt arbete och att de har chefernas stöd och tillit för att de ska bli motiverade. Den faktor som 

nämns flest gånger och verkar vara viktigast är trivseln, vilket stämmer in på att steg tre 

(sociala behov) i Maslows behovstrappa måste vara uppfyllt innan steg fyra (självkänsla) kan 

uppnås. Alla respondenter svarade att de trivdes på sin arbetsplats och detta kan ha påverkat 

vårt resultat. Hade vi intervjuat någon som inte hade trivts på arbetsplatsen hade vi kanske fått 

andra svar. Detta kan dock vara svårt att få fram eftersom vi utförde intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats och det därför kan vara svårt för dem att vara helt ärliga i den 

frågan.  

I vår undersökning hittade vi inga samband med Tournament theory då det inte framgick att 

det är viktigt att arbeta sig uppåt i företaget. Detta tror vi beror på att vi endast intervjuade 

företag med få nivåer och att det därför är viktigare för de anställda att sträva efter mer pengar 

än en högre position. Vi hittade fler samband med Organizational justice då rättvisa verkar 

vara en viktig faktor för respondenterna. Alla tre typer av rättvisa som beskrivs i 

Organizational justice-teorin kom fram i svaren från undersökningen. Distributiv rättvisa, i 
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form av finansiella belöningar, processuell rättvisa, i form av eget planerat arbete, och 

interaktionell rättvisa, i form av bra kollegor. Vi ser en likhet mellan Herzbergs tvåfaktorteori 

och våra resultat. Utifrån de svar vi fick fram i undersökningen stämmer de inre och yttre 

faktorerna till viss grad överens med de anställdas attityder. Om de yttre faktorerna, till 

exempel finansiella belöningar, hade försvunnit hade detta bidragit till osämja mellan de 

anställda. De inre faktorerna, till exempel tillit från chefen och utmanande arbetsuppgifter, 

skapar tillfredsställelse men genererar inte någon otillfredsställelse vid avsaknad. Däremot 

håller vi inte med om att de yttre faktorerna inte skapar någon tillfredsställelse då finansiella 

belöningar verkar ha en påverkan. Förmåner som till exempel utflykter tror vi däremot inte 

påverkar tillfredställelsen. 

Synen på finansiella belöningar skiljer sig inte över olika generationer.  

I våra undersökningar har vi inte fått fram någon information som stödjer att olika 

generationer har olika åsikter om finansiella belöningar. Däremot upplevde vi att många av 

respondenterna hade uppfattningen att intresset för finansiella belöningar skiljde sig åt 

beroende på vilken livssituation individen befinner sig i. Majoriteten av respondenterna ansåg 

att ju äldre individen är desto mer intresserade av pengar till pensionen blir de, medan yngre 

individer är mer intresserade av att få ut pengar direkt. Då yngre individer ofta behöver 

pengar till familjen eller till att bygga hus och liknande är detta något vi tror har en stark 

påverkan på att yngre individer hellre vill ha ut pengar direkt och kanske anstränger sig lite 

extra för att få det. Efter våra undersökningar tror vi däremot inte att det till någon större del 

handlar om vilken generation individen tillhör eller vilken syn den generationen har på pengar 

och att arbeta. De flesta respondenter nämnde att alla alltid vill ha pengar och vi tror att det 

snarare är i vilket stadie i livet individen är i som avgör hur motiverande finansiella 

belöningar är. Vi tror att det är viktigt att ledningen förstår vilket belöningssystem som 

fungerar bäst för sina anställda. Eftersom företag ofta har anställda i olika åldrar tror vi att ett 

kombinerat system där individen kan få ut en del av belöningen direkt och där en del sätts in i 

en fond borde motivera flest. 

6.2 Framtida forskningsförslag 

Under arbetet med denna uppsats har det uppstått frågor som hade varit intressanta att 

fördjupa sig i. Vi har i uppsatsen beskrivit skillnader på synen av finansiella belöningar 

mellan olika generationer men vi har inte gått in på hur synen kan skilja sig mellan män och 

kvinnor. Män ses ofta som mer tävlingsinriktade och söker efter framgång medan kvinnor 

anses vilja ha bra arbetstider och ofta prioriterar hemmet och barnen mer. Detta är inte heller 

något som har dykt upp i våra sekundära källor och vi tror därför att det hade varit intressant 

att undersöka om synen på finansiella belöningar skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide - chef 

1. Berätta kort om företaget. 

2. Berätta kort om din roll i företaget. 

3. Beskriv vilka slags finansiella belöningar ni arbetar med. Finns det belöningar för 

både individ och grupp?  

4. Hur använder ni er av finansiella belöningar för att styra de anställda? Hur tycker du 

det fungerar? 

5. Vilka är era syften med finansiella belöningar? Vad är det ni vill belöna? Vilka 

prestationer uppmärksammas? 

6. När tycker du att belöningar ska ges? Av vilken anledning? 

7. Tror du att det skulle märkas skillnad i personalens effektivitet om ni slutade med 

finansiella belöningar? 

8. Ser du något samband mellan finansiella belöningar och företagets prestation? 

9. För- och nackdelar med finansiella belöningar som du upplevt? 

10. För- och nackdelar med individ- resp. gruppbelöningar som du upplevt? 

11. Tror du att finansiella belöningar påverkar kundkontakten? I så fall, påverkar det 

positivt eller negativt? 

12. Anser du att du personligen blir motiverad av finansiella belöningar? 

13. Vilka faktorer tror du är viktigast för att motivera personal? Finansiella eller andra? 

14. Tror du att finansiella belöningar fungerar som motivationsverktyg? Hur, varför? 

15. Hur tycker du det påverkar företaget om personalen är motiverad eller inte? 

16. Känner du till några motivationsteorier? Utgår ni från någon? 

17. Tror du att synen på finansiella belöningar kan vara olika mellan olika anställda? 

Varför/varför inte? 

18. Tror du att synen på finansiella belöningar kan vara olika mellan olika generationer? 

Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - anställda 

1. Beskriv din roll inom företaget. 

2. Vilka finansiella belöningar använder sig din arbetsgivare av? Ges gruppbelöningar 

eller belönas endast individer? 

3. Vad är en belöning för dig? 

4. När anser du att belöningar ska ges? Vilka prestationer är viktigast att belöna? 

5. Har belöningssystemet påverkat dig i valet av din arbetsplats? 

6. Varför tror du ditt företag använder sig av finansiella belöningar? 

7. Vilken är din personliga åsikt om finansiella belöningar? 

8. Vad värdesätter du mest, finansiella eller andra former av belöningar? 

9. Vilka är enligt dig de största fördelarna med finansiella belöningar? 

10. Kan du tänka dig några problem som kan uppstå när finansiella belöningar används? 

11. Får finansiella belöningar dig att känna dig uppskattad? 

12. Hur tror du att det hade på verkat dina prestationer om du inte längre haft tillgång till 

finansiella belöningar? 

13. Ser du ett samband mellan utdelade belöningar och ökad prestation inom företaget? 

14. Tror du att finansiella belöningar kan påverka kundkontakten? I så fall, påverkar det 

positivt eller negativt? 

15. Känner du att systemet med finansiella belöningar som ditt företag använder sig av är 

rättvist? Varför/varför inte? 

16. Vilka faktorer motiverar dig bäst? 

17. Tycker du att du blir motiverad att prestera bättre när finansiella belöningar används? 

18. Ger ledningen er tillräckligt med information om vad som krävs för att få belöningar? 

Hur ges denna information ut? Hur stor är möjligheten att nå de mål som krävs? 

19. Har ni möjlighet att uttrycka era åsikter till ledningen gällande ert belöningssystem? 

Lyssnar de på dessa åsikter? 

20. Tror du att synen på finansiella belöningar kan vara olika mellan olika anställda? 

Varför/varför inte? 

21. Tror du att synen på finansiella belöningar kan vara olika mellan olika generationer? 

Varför/varför inte? 
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