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ABSTRACT 
 
Management control systems have traditionally been adapted to producing companies and the 
reward systems have been focused on measuring and rewarding sales- and cost goals. Today 
the service sector is growing and the employees constitute a large part of the service. It is 
important that the employees feel satisfaction since there is a connection between satisfied 
employees and satisfied customers. The problem with reward systems is that individuals are 
motivated by different things, thereby is it difficult to develop a reward system that suits 
everyone. The purpose with this essay was to find out how service companies motivate their 
employees with rewards to reach the company’s goals. For this purpose we carried out two 
case studies within the banking business. We came to the conclusion that it is important to 
offer the employees different kinds of rewards since individuals are motivated by different 
things. The manager has a central role in developing and using reward systems, accordingly 
they have to possess certain qualities.   

 

 



SAMMANFATTNING 
 
Ekonomistyrning har traditionellt sett varit anpassad till varuproducerande företag och 
belöningssystem har varit inriktade på att mäta och belöna försäljnings- och kostnadsmål. 
Idag växer tjänstesektorn allt mer och de anställda utgör en stor del av den upplevda tjänsten. 
Det är viktigt att de anställda känner sig nöjda eftersom det finns ett samband mellan 
tillfredställda anställda och tillfredställda kunder. Problemet med belöningssystem är att 
individer motiveras av olika saker och därmed är det svårt att utveckla ett belöningssystem 
som passar alla. Syftet med denna uppsats var att belysa hur tjänsteföretag motiverar sina 
anställda med belöningar för att nå företagets mål. För att uppnå syftet har vi valt att göra två 
fallstudier inom bankbranschen. Vi har dragit slutsatsen att det är viktigt att erbjuda de 
anställda olika sorters belöningar eftersom individer motiveras av olika saker. Ledaren har en 
central roll vid utveckling och användning av belöningssystem, därmed måste de besitta vissa 
egenskaper.  

 



FÖRORD 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Joakim Wincent för hans stöd och vägledning under 
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Kari Erkheikki, FöreningsSparbanken. Slutligen vill vi tacka våra opponenter och studie-
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förbättringar.  
 
 
Luleå juni, 2003. 
 
 
 
Christine Aspgren      Jenny Johansson 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING.........................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................1 
1.3 Syfte ................................................................................................................................4 

2 METOD.................................................................................................................................5 
2.1 Litteraturstudie .............................................................................................................5 
2.2 Forskningsstrategi .........................................................................................................5 
2.3 Val av fallstudieobjekt ..................................................................................................5 
2.4 Datainsamlingsmetod....................................................................................................6 
2.5 Analysmetod ..................................................................................................................7 
2.6 Metodproblem ...............................................................................................................7 

2.6.1 Reliabilitet ................................................................................................................7 
2.6.2 Validitet ....................................................................................................................8 

3 TEORI ...................................................................................................................................9 
3.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål............................................................9 
3.2 Ledarskap ....................................................................................................................10 
3.3 Motivation ....................................................................................................................10 
3.4 Användning och utformning av belöningssystem ....................................................12 

3.4.1 Att mäta resultatet ..................................................................................................14 
3.4.2 Olika sorters belöningar .........................................................................................14 

3.5 Analysmodell................................................................................................................18 
4 EMPIRI ...............................................................................................................................19 

4.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål..........................................................19 
4.2 Ledarskap ....................................................................................................................20 
4.3 Motivation ....................................................................................................................21 
4.4 Användning och utformning av belöningssystem ....................................................22 

4.4.1 Att mäta resultat .....................................................................................................24 
4.4.2 Olika sorters belöningar .........................................................................................24 

5 ANALYS .............................................................................................................................27 
5.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål..........................................................27 
5.2 Ledarskap ....................................................................................................................28 
5.3 Motivation ....................................................................................................................29 
5.4 Användning och utformning av belöningssystem ....................................................30 

5.4.1 Att mäta resultatet ..................................................................................................32 
5.4.2 Olika sorters belöningar .........................................................................................32 

6 SLUTSATSER....................................................................................................................35 
6.1 Hur tjänsteföretag använder belöningssystem i sin styrning..................................35 
6.2 Förslag till fortsatt forskning .....................................................................................37 

 
REFERENSLISTA................................................................................................................38 
 
BILAGA:  
INTERVJUGUIDE 

 



INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till styrning av tjänsteföretag, vidare kommer vi 
att diskutera problem som uppkommer i tjänsteföretag vid styrning med belöningssystem. Uti-
från vår problemdiskussion kommer vi slutligen att definiera uppsatsens undersökningsfråga 
och syfte. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt Kullvén och Mattsson (1994) används ekonomiska styrsystem som en process för att 
motivera och inspirera anställda att nå företagets mål. Ekonomistyrning har enligt Kaplan och 
Norton (2001) traditionellt sett utformats utifrån tillverkande företag. Anledningen till detta 
menar författarna beror på att de kritiska framgångsfaktorerna under 70-talet baserade sig på 
hur väl ett företag kunde utnyttja sina stordriftsfördelar, men under 1990-talet har tjänste- och 
kunskapsföretag fått ökad betydelse hävdar författarna. Enligt Anthony och Govindarajan 
(2001) skiljer sig ekonomiska styrsystem i tjänsteföretag med ekonomiska styrsystem i till-
verkande företag på grund av att tjänster inte går att lagra, är svåra att mäta kvaliteten på, 
samt att de anställda utgör en stor del av tjänsten.  
 
Enligt Kotler (2002) samt Hoffman och Bateson (1997) är skillnaden mellan varor och 
tjänster inte alltid helt klar. Det är till och med svårt att nämna någon ren vara eller någon ren 
tjänst. I realiteten innehåller många tjänster någon form av vara. Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998), Axelsson (1996), Grönroos (1998), Hoffman och Bateson (1997), Kotler 
(2002) samt Palmer (2001) beskriver en tjänsts grundläggande egenskaper på ett likartat sätt. 
Författarna anser att tjänster är abstrakta och att de är en aktivitet eller en process snarare än 
ett ting. Tjänster kan man inte röra och värdera på samma sätt som en vara. Tjänster är 
oseparerbara, vilket betyder att både den som får tjänsten och den som ger tjänsten måste vara 
närvarande, därmed sker produktion och konsumtion samtidigt. Tjänster är vidare inte 
homogena, det vill säga att de kan variera från gång till gång och är svåra att standardisera. 
Tjänster kan inte lagras, utan förbrukas vid köptillfället. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Hoffman och Bateson (1997) skriver att det är viktigt att studera tjänsteföretag. Dels har 
tjänstesektorn växt enormt de senaste åren och allt fler arbetar inom den. Dessutom har 
tjänstesektorn en stor inverkan på världsekonomin. Mellan åren 1980 till 1990, var 80 procent 
av alla nyanställningar inom tjänstesektorn. Under 1990 till 2000 antas denna siffra ha blivit 
90 procent. Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att övergången från industrisamhälle till 
tjänste- och kunskapsföretag har lett till att personalen i många fall har en avgörande 
betydelse för företagets effektivitet och utveckling. Medarbetarna har stor betydelse i alla 
företag, men de har ofta en direkt avgörande betydelse för utveckling och lönsamhet i tjänste- 
och kunskapsföretag. 
 
Kotler (2002) och Grönroos (1998) förklarar att både kund- och tjänsteleverantör närvarar vid 
försäljning av tjänsten och därmed är det tjänsteproducerande företagets personal en del av 
den upplevda tjänsten. Anthony och Govindarajan (2001) samt Axelsson (1996) anser att 
personalen i tjänsteföretag är den främsta resursen och har stor betydelse för företagets 
framgång då en majoritet av personalen har direktkontakt med kunderna. Axelsson (1996) 
menar att kundmötet ofta är mer betydelsefullt i tjänsteföretag än i varuproducerande företag. 
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Grönroos (1998) anser att om inte relationen mellan kund och tjänsteproducent fungerar 
tillfredsställande för kunden, kommer denne att byta tjänsteleverantör. Undersökningar på 
kunders lojalitet för tjänsteföretag visade att bara 14 procent av kunderna som hade slutat 
köpa tjänsten slutade med det bara för att de var missnöjda med kvalitén av vad de fått. Mer 
än två tredjedelar slutade köpa därför att de fann tjänstepersonalen ohjälpsamma och inte 
ingav förtroende, Jobber (1998). 
 
Enligt Ahmed och Rafiq (1995) finns det ett samband mellan anställdas tillfredsställelse och 
kunders tillfredsställelse och Greene, Walls och Schrest (1994) anser att en organisation kan 
förbättra sin förmåga att tillfredsställa externa kunders behov genom att tillfredsställa de 
interna kundernas (anställdas) behov. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är det viktigt att ta 
reda på vilka personliga önskningar och mål de anställda har eftersom de i många fall har 
egna målsättningar. På grund av detta, anser Anthony och Govindarajan (2001) att det ibland 
kan vara svårt att nå målöverensstämmelse. För att nå samhörighet med företagets 
övergripande mål och individens personliga intressen kan företag enligt författarna koppla 
belöningar till vissa önskvärda beteenden. På detta sätt kan målöverensstämmelse uppnås. 
Enligt Vijfeijken, Kleingeld, Tuijl, Alegra och Thierry (2002) är målsättning och belönings-
system två olika styrmetoder som kan användas, antingen simultant eller var för sig för att 
öka ett företags prestationer. Dock har det bevisats att dessa styrningsmetoder måste 
överensstämma för att kunna nyttjas så effektivt som möjligt.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser att de 
flesta belöningssystem traditionellt sett varit inriktade på att möta försäljningsmål och kost-
nadsmål. Författarna skriver vidare att det är ett fåtal företag som belönar personalen utifrån 
kundtillfredställelse, men om företag vill ha kundorienterade anställda måste de också belöna 
de anställda som ger kunderna god service. Belöningssystem ska vara motiverande och 
inspirera de anställda till ett effektivt, kundinriktat agerande. Detta håller Grönroos (1998) 
med om och skriver att befordrings-, avlönings- och belöningssystem bör utformas så att de 
bidrar till kundintresse och marknadsorientering av medarbetarna. Greene et al (1994) skriver 
att belöningssystem ofta misslyckas på grund av att belöningssystemen inte uppmuntrar de 
anställda att sälja tjänsten. 
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) har ledaren en viktig roll vid belöningssystem. 
Lindblom (1996) förklarar att om ett bra belöningssystem ska kunna utformas måste en ledare 
besitta vissa egenskaper. Fielder (1996) skriver att ledare, förr i tiden, använde skrämsel och 
fruktan för att motivera de anställda att nå företagets mål. Problemet med att använda 
skrämsel som motivation är att de anställda eventuellt börjar tycka illa om det uppsatta målet 
och ledaren vilket i sin tur kan leda till negativa effekter för företaget. Författaren förklarar att 
skrämsel inte bör användas som långsiktig motivation och hänvisar till ett citat skrivet av 
Blanchard och Lorber som lyder; ”only positive consequences encourage good future 
perfomance.”  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) styrs individers handlingar av olika motiv, dessa är ofta 
behov eller önskemål som individen har. När motivet driver en individ att handla kallas det 
motivation. Att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna är en förutsättning för 
att skapa en effektiv arbetsmiljö, anser Molander (1989). Greene et al (1994) samt Grönroos 
(1998) förklarar att belöningssystem är ett verktyg för att stimulera denna motivation hos 
medarbetarna. Enligt Arnerup och Edvardsson (1998) samt Rowley (1996) kan motivations-
faktorerna skilja sig åt mellan olika individer, och att skapa ett täckande belöningssystem som 
skapar motivation för alla är svårt eller rent av omöjligt. Molander (1989) förklarar att detta 
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beror på att olika människor har olika behov. De motiveras helt enkelt av olika saker. Därför 
är det viktigt att företag och ledare tänker över vad som egentligen motiverar den enskilda 
individen. För att förstå denna motivation måste företaget förstå vad som får människan att 
handla, skriver Jacobsen och Thorsvik (1998). Utifrån detta kan företag enligt författarna 
skapa ett belöningssystem som är effektivt och hållbart, ett effektivt belöningssystem får med-
arbetare att lockas till organisationen men framförallt att få dem att stanna kvar. 
 
Macaulay och Cook (2001) menar att föra in ett redan utformat belöningssystem från något 
annat företag kommer förmodligen inte att fungera. Vid utformandet av belöningssystem 
krävs anpassning efter företagets struktur och noggrannhet för att försäkra sig om att det är ett 
fungerande och rättvist belöningssystem. Enligt Brickley, Smith och Zimmerman (1999) samt 
Fielder (1996) varierar det från företag till företag vilket belöningssystem som är det bästa. 
Svensson och Wilhelmsson (1988) skriver att företag måste utvärdera och anpassa belönings-
systemet till ändrade förutsättningar eftersom inget belöningssystem är evigt beständigt. 
 
Lindblom (1996) skriver att det är viktigt att mäta och belöna sådant som är viktigt för 
företaget. Svensson (2001) anser att det är centralt att inte bara mäta sådant som är lätt att 
mäta och att bedöma kvaliteten när målen innehåller kvalitetsaspekter. Lindblom skriver att 
om företagets mål innefattar kvalitet är det också viktigt att företaget belönar detta. Att mäta 
och belöna prestationer i millimeter och sekunder kan leda till att de anställda ägnar sin tid på 
petitesser som kan ge en negativ inverkan på arbetsglädje och effektivitet. 
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) kan belöningar vara av skiftande slag: materiella 
och immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller långsiktiga. Macaulay och 
Cook (2001) påpekar att vid utvecklandet av ett belöningssystem är det viktigt att ledaren har 
en uppfattning om hur de anställda ska belönas, individuellt eller kollektivt. Eftersom de an-
ställda motiveras av olika saker är det svårt enligt Rowley (1996) att finna ett belönings-
system som tillfredställer allas behov. 
 
I följande stycke kommer en diskussion att föras för att förtydliga vad vi menar med belön-
ingssystem. Vi har valt att använda oss av Gröjer och Gröjers (1988) definition av belöning 
eftersom den tydligt visar vad vi menar med belöningssystem.  
 

”Med belöning avses arbetsgivarens visade ekonomiska och sociala 
uppskattning till individer eller kollektiv utöver vad som antingen betraktas 
som en normal ersättning för en prestation eller som en allmän förmån som 
gäller alla.” 

 
Belöningssystem kan ses som ett bytesförhållande mellan företaget och medarbetarna, det vill 
säga att medarbetaren utför en prestation i utbyte mot en belöning, enligt Jacobsen och 
Thorvik (1998). Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att för att människor skall utföra ett bra 
arbete krävs belöningar, lönen är grunden men de anställda i organisationen måste också 
belönas på andra sätt. Därför är det av största vikt att skilja på ersättning och belöning, 
förklarar författarna. Ersättning utgår från medarbetarens arbetsinsats, det vill säga hur 
mycket vederbörande har arbetat, belöning utgår främst för att medarbetaren skall få en 
”morot” för att arbeta mer effektivt. 
 
I ovanstående diskussion framgår det att personalen är av central betydelse för tjänsteföretag 
och att det finns ett samband mellan tillfredställda anställda och tillfredställda kunder. De 
anställda bör motiveras med bland annat belöningar för att agera på ett kundinriktat sätt och 

 3



INLEDNING 

nå företagets mål. Det är dock svårt att utveckla ett belöningssystem som passar alla individer 
i ett företag samt att det är problematiskt att belöna de mjuka delarna, såsom kundbemötande, 
och ansvarstagande trots att de är av stor betydelse i tjänsteföretag. Dessa faktorer är svåra att 
mäta och sätta ett pris på, därmed är de svåra att belöna. Belöningssystem används av ledare 
som styrsystem för att bland annat nå företags mål. Det finns olika typer av belöningar och 
vilken belöning som passar bäst varierar från person till person. Vidare är det viktigt att följa 
vissa riktlinjer för hur man utformar och använder ett effektivt belöningssystem. Den under-
sökningsfråga som kommer att behandlas i denna uppsats är hur tjänsteföretag kan använda 
belöningssystem i sin styrning?  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur tjänsteföretag inom bankbranschen kan motivera 
sina anställda med belöningar för att nå företagets mål.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår litteraturstudie samt forskningsstrategi. Vi kommer 
även att beskriva fallstudieföretag, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Avslutningsvis 
beaktar vi de metodproblem som uppstått. 
 
2.1 Litteraturstudie 
 
För att sätta oss in i forskningsområdet och för att få en ordentlig teoretisk grund att stå på, 
började vi med en litteraturstudie. Detta gjordes genom att studera böcker och artiklar inom 
ämnet. Böckerna söktes via Luleå tekniska universitets bibliotek, där katalogerna LUCIA och 
LIBRIS användes för att hitta lämplig litteratur. Vi sökte även artiklar genom att använda 
databaser inom ekonomi och samhällsvetenskap, såsom Affärsdata, Business Source Elite 
(Ebsco) och Emerald. Exempel på sökord som användes i dessa databaser var: belönings-
system, reward system, motivation, styrning, tjänsteföretag, service company. Dessa ord 
användes var för sig och, eller i olika kombinationer med varandra, för att få mer exakta 
träffar. Engelska sökord användes för att få ett större urval och artiklar från olika delar av 
världen.  
 
2.2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2000) finns det en rad olika forskningsstrategier att 
använda sig av. Vilken av dessa som ska användas i ett arbete är beroende av vad som passar 
bäst till de valda undersökningsfrågorna och målen. Vi har valt att göra fallstudier eftersom 
detta, enligt Yin (1994) samt Lundahl och Skärvad (1999) är rekommenderat när 
undersökningsfrågorna formuleras med ”hur” och ”varför”. Merriam (1994) menar att fallstu-
dien i jämförelse med de andra forskningsstrategierna; experiment, surveyundersökningar och 
historisk forskning inte har någon inrutad metod för insamling eller analys av information. 
Även Denscombe (1998) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) stödjer vårt val av 
forskningsstrategi när de säger att en fallstudie innebär att forskaren undersöker en (eller ett 
fåtal) undersökningsenheter. Detta för att få djupgående redogörelser för händelser, relationer, 
erfarenheter eller processer i den speciella undersökningsenheten och se det speciella snarare 
än det generella. Målsättningen menar Denscombe (1998) är att belysa det generella genom 
att titta på det enskilda. Nackdelen med fallstudier, menar Patel och Tebelius (1987), är att 
resultatet från en fallstudie inte vanligtvis kan generaliseras till att gälla en hel population. 
Merriam (1994) skriver att själva fallet är viktigt eftersom det klarlägger någon viktig del av 
företeelsen i fråga och även vad den kan innebära. Vidare förklarar författaren att fallstudien 
som metod är speciellt lämpad för praktiska problem såsom situationer, svårigheter eller 
frågor som uppstår i vardagen. Enligt Cuba (1997) innebär ett induktivt resonemang att 
forskaren försöker utforma generella principer utifrån ett antal av observationer, vidare 
förklarar författaren att i ett deduktivt resonemang används generella principer för att förklara 
ett antal observationer. Vi har valt att använda ett deduktivt förhållningssätt där vi utgår från 
generella principer för att förklara de observationer vi genomfört. 
 
2.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Genom att göra två fallstudier inom bankbranschen hoppades vi uppfylla vårt syfte och få 
svar på vår undersökningsfråga angående tjänsteföretags belöningssystem. Vi valde bank-
branschen, eftersom dessa företag är tjänsteföretag och personalen utgör en stor del av den 
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upplevda tjänsten. Vi valde SEB och FöreningsSparbanken, då vi fick intrycket av att dessa 
banker lägger stor vikt vid belöningssystem, samt att deras belöningssystem är relativt olika. 
Vi valde att undersöka två skilda banker med olika belöningssystem, för att få två unika fall 
vilket Yin (1994) förespråkar.  
 
Enligt SEBs hemsida (2003) är SEB en av fem stora banker som har ett kontor i Luleå. SEB 
startades år 1856 och stod då för Stockholms Enskilda Bank. Idag står SEB för Skandinaviska 
Enskilda Banken och är en europeisk finanskoncern med bankkontor i Sverige, Tyskland 
Danmark och Baltikum. Koncernen är även verksam i övriga Norden, Storbritannien, 
Luxemburg och Schweiz. I Sverige finns det mer än 200 bankkontor, och ett av dessa ligger i 
Luleå. SEBs tjänst är traditionell bankverksamhet såsom inlåning, utlåning, betalning och 
finansiell rådgivning kring olika placerings produkter, företags försäljningar och olika 
finansiella lösningar och produkter. 
 
Enligt FöreningsSparbankens hemsida (2003) bildades FöreningsSparbanken 1997 då För-
eningsbanken och Sparbanken gick samman. Bankens gemensamma historia sträcker sig 
tillbaka ända till 1820. Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk 
förebild. Därefter slogs bankerna samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige 
bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället 
samarbeta med Sparbanken Sverige. FöreningsSparbanken i Luleå är dock inte en fristående 
bank. FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid årsskiftet 2002-
2003 hade koncernen ca 16.000 anställda, varav ca 9 700 i Sverige. FöreningsSparbanken kan 
ses som en universal bank som erbjuder tjänster och produkter banker i regel har, exempelvis 
sparande och utlåning. 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Seymour (1992) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att det i ett vetenskapligt 
arbete kan göras kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Vi har valt att använda oss av en 
kvalitativ metod eftersom detta enligt Seymour (1992) ger en helhetssyn på en situation där 
undersökaren har möjlighet att förstå det totala sambandet i denna bestämda situation. Han 
förklarar att istället för att mäta delar av en situation genom att samla in data kring väl 
avgränsade variabler, skalor eller dimensioner, resulterar kvalitativa undersökningar i en mer 
fullständig bild. Det finns i huvudsak två tekniker att använda sig av när det är nödvändigt att 
samla in data själv, Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) skriver att dessa två är enkät eller 
intervju, vi har valt att göra intervjuer för att gå in mer på djupet. 
 
Vi började vår studie med att studera litteratur kring ämnet samt fallstudieföretagens hemsida, 
årsredovisningar och broschyrer. Vår kvalitativa undersökning valdes att genomföras i form 
av intervjuer på SEB och FöreningsSparbanken. Valet av personer grundades dels på vår egen 
uppfattning och dels efter samråd med bankerna om vilka personer som besitter kunskap om 
belöningssystem och därmed kan besvara våra frågor. Efter rådfrågning inom företagen och 
undersökning av vad olika tjänster innebar, föll valet för intervju på Tomas Lejon och Kari 
Erkheikki. Lejon är SEBs kontorschef i Luleå och chef för SEBs verksamhet i övre Norrland, 
Erkheikki är chef för FöreningsSparbanken privat i Luleå och har tidigare jobbat som 
controller. Samtliga tjänster innefattar arbete med belöningssystem och de har jobbat inom 
företagen i tolv respektive fem år. 
 
Personliga intervjuer valdes, för att kunna fråga om det var något som vi inte förstod samt för 
att kunna se respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi började dock med att ringa upp 
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Lejon och Erkheikki för att berätta om vår uppsats, fråga om de kunde ställa upp på 
intervjuer, samt om möjligt boka tid för dessa. Båda tyckte att det lät intressant och kunde 
ställa upp, varpå varsin tid med dem bokades, onsdagen den 30 april respektive tisdagen den 6 
maj 2003. Intervjuguiden (se bilaga) var utformad från relevant teori och rubriker för intervju-
guiden mailades till respondenterna i förväg för att ge dem tid att förbereda sig. Efter medhåll 
från respondenterna spelades intervjuerna in. En av oss frågade och lyssnade, medan den 
andra antecknade och lyssnade. Lejon och Erkheikki välkomnade oss att återkomma om vi 
undrade över något mer. Efter intervjuerna lyssnades banden av och anteckningarna 
studerades, för att vi skulle kunna skriva ner allt som sagts. Efter detta redovisades de fakta 
som kom fram om företagens belöningssystem. Slutligen mailades de sammanställda inter-
vjuerna tillbaka till respondenterna för att de skulle bekräfta att vi uppfattat deras svar 
korrekt. 
 
2.5 Analysmetod 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur tjänsteföretag motiverar sina anställda med 
belöningar för att nå företagets mål. För att uppnå syftet jämförde vi först teori med den 
empiri som samlats ihop. Nästa steg var att plocka ut de delar vi ansåg vara mest intressanta 
och väsentliga, för att sedan redovisa dessa i analyskapitlet. Utifrån detta material avslutade 
vi med att dra egna slutsatser. 
 
2.6 Metodproblem 
 
Ett bra mätinstrument ska enligt, Cooper och Schindler (1998) vara en noggrann indikator på 
vad man är intresserad av att mäta. Mätinstrumentet ska också vara lätt och effektivt att 
använda, fortsätter de. Sekaran (1992) menar att det finns två kriterier för att utvärdera hur bra 
en mätning är: reliabilitet och validitet.  
 
2.6.1 Reliabilitet 
 
Cooper och Schindler (1998) menar att reliabilitet har att göra med noggrannheten och 
precisionen av en mätningsprocedur. Enligt Zikmund (2000) är ett mätinstrument pålitligt om 
resultatet av mätningsprocessen kan upprepas. Han menar med andra ord att reliabilitet är den 
grad som en mätning är fri från fel och därigenom frambringar konstant resultat.  
 
Genom att använda intervjuer som datainsamlingsmetod kunde reliabiliteten höjas eftersom 
respondenterna genast kunde fråga vad vi menade, om det var något i frågorna som de inte 
förstod.   
 
För att öka reliabiliteten och för att undvika missförstånd använde vi bandspelare under 
intervjuerna som ett komplement till våra anteckningar. Vi upplevde att vi fick en bättre 
uppfattning och förståelse av intervjun än om allt bara antecknats, samtidigt som vi lyssnade 
och ställde frågor. Vidare gjordes detta för att vi efter intervjuerna skulle kunna lyssna av 
respondenternas svar i lugn och ro och kontrollera att svaren uppfattats riktigt. Med hjälp av 
bandspelaren kunde respondentens svar och förklaringar lyssnas av mer koncentrerat. Vid 
båda intervjuer var det en som frågade och lyssnade medan den andre skrev och lyssnade. 
Båda respondenterna välkomnade oss att kontakta dem om vi hade några fler frågor. 
 

 7



METOD 

2.6.2 Validitet 
 
Enligt Zikmund (2000) är validitet ett mätningsinstruments förmåga att mäta det som är avsett 
att bli mätt. Saunders et al (2000) menar att validiteten handlar om huruvida rön verkligen är 
vad de verkar vara. Denscombe (1998) skriver att validitet i stora drag handlar om att data och 
metoder är riktiga. Saunders et al (2000) förklarar att när det gäller forskningsdata handlar 
begreppet validitet om hur data reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de avgörande 
frågorna. Författarna skriver vidare att när det gäller forskningsmetoderna handlar validiteten 
om att mäta begreppets lämpliga indikatorer och om man får exakta resultat. De förklarar att 
validitet kort och gott handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att 
erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 
 
För att öka uppsatsens validitet valde vi att intervjua de personer som haft ett stort ansvar för 
företagets belöningssystem, och därmed troligtvis besitter den kunskap som är relevant. Vi 
valde också att intervjua två personer på olika företag, för att få en djupare syn på området.  
 
Rubrikerna från intervjuguiden mailades i förväg för att ge respondenten möjlighet att 
förbereda sig på de ämnen som skulle diskuteras och därmed ge mer genomtänkta svar. Vi 
anser att det bör öka validiteten i deras svar och således även trovärdigheten för den 
empiriska undersökningen i sin helhet. Att inte de exakta frågorna skickade i förväg kan 
också ses som validitetshöjande, eftersom respondenterna inte kunde förbereda och tänka ut 
mer ”passande” och tillrättalagda svar till våra frågor. 
 
För att stärka validiteten i vår uppsats och för att i största möjliga mån undvika att dra fel-
aktiga slutsatser, valdes intervjuerna att genomföras ansikte mot ansikte. Det gav oss 
möjligheten att läsa respondentens ansiktsuttryck, kroppsspråk och reaktioner på frågorna. 
Om oklarheter angående vad respondenten menade uppstod kunde de förklara ytterligare. På 
grund av användandet av bandspelare vid intervjuerna kan respondenterna ha känt sig 
pressade och gett stressade svar, om sådant är fallet kan det ha sänkt uppsatsen validitet.   
 
För att endast ställa de frågor som var av relevans och för att öka validiteten utformades 
intervjuguiden utifrån de teorier som studerats inför denna uppsats.  
 
Vi valde att maila den sammanställda empirin till respondenterna för att få en bekräftelse på 
att vi uppfattat deras svar korrekt och därmed gett en rättvisande bild av företagens 
belöningssystem, detta stärker uppsatsens validitet. 
 
Som vi nämnt tidigare menar Denscombe (1998) att målsättningen med fallstudier är att 
belysa det generella genom att titta på det enskilda. Patel och Tebelius (1987) menar dock att 
resultatet från en fallstudie är svår att generalisera. Vårt mål med denna uppsats är emellertid 
att, i likhet med Denscomde, göra vissa generaliseringar inom branschen. Om våra fallstudie-
företag inte är representativ i bankbranschen skulle detta kunna leda till felaktiga slutsatser, 
samt sänka uppsatsens validitet. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de teorier som är relevanta för uppsatsen och därmed 
behandlar företags mål, ledarskap, motivation, vad företag bör tänka på när de använder och 
utformar belöningssystem och slutligen olika typer av belöningssystem. 
 
3.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) har de 
flesta belöningssystem traditionellt sett varit inriktade på att möta försäljningsmål och 
kostnadsmål. Men enligt Randall och Senior (1994) är tjänsteföretags ultimata mål kundtill-
fredsställelse. Echeverri och Edvardsson (2002) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 
skriver vidare att det är ett fåtal företag som belönar anställda utifrån kundtillfredställelse, 
men om företag vill ha kundorienterade anställda måste de också belöna de anställda som ger 
kunderna god service. 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) har företagsledningen en vilja att de anställda ska 
sträva mot företagets övergripande mål, detta kallas för målöverensstämmelse. Ibland kan det 
vara svårt att nå målöverensstämmelse eftersom de anställda har egna mål och värderingar. 
För att nå samhörighet med företagets övergripande mål och individens personliga intressen 
kan företag koppla belöningar till vissa önskvärda beteenden. På det sättet nås målöverens-
stämmelse. 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) innebär styrning att påverka individer och det är 
individer som får saker gjorda i ett företag. Att styra innebär att vidta mått och steg för att 
säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för företaget, så att företaget uppnår 
sina mål. Styrning handlar om att få företagets olika avdelningar och medarbetare att på ett 
målinriktat och samordnat sätt genomföra sina uppgifter. Svensson och Wilhelmsson (1988) 
skriver att ett rätt utformat och tillämpat belöningssystem är ett utmärkt styrmedel. Om 
företagsledningen kan lära sig att på ett medvetet sätt använda belöningar för att stimulera de 
rätta handlingarna ökar både företags effektivitet och de anställdas motivation och arbetstill-
fredsställelse. Vidare menar författarna att företag ska identifiera för varje medarbetare vilket 
beteende som är nödvändigt för att företag ska nå sitt mål. I en del av företaget måste kanske 
handlingar premieras som inte är eftersträvansvärda i andra. 
 
Fielder (1996), Brickley, Smith och Zimmerman (1999) samt Svensson och Wilhelmsson 
(1988) skriver att belöningssystem hjälper företag att uppnå önskat resultat och mål. Cascio 
(1995) menar att belöningsplanerna måste vara kopplade till företagets strategiska mål och 
borde planeras utifrån detta mål. Författaren menar att planen måste överensstämma med 
företagets strategi. Ur ledningens perspektiv blir vid utvecklandet av belöningsplanen det 
centrala att fråga sig vad dom verkligen vill uppnå med sitt belöningssystem. Cascio anser att 
belöningar bör utformas utifrån det egna företagets förutsättningar av vad som krävs för att 
attrahera och behålla de rätta personerna, vad företaget har råd med och vad som kommer att 
krävas för att kunna möta företagets strategiska mål. Svensson och Wilhelmsson (1988) 
diskuterar på ett likartat sätt och förtydligar att det nödvändiga beteendet förändras över tiden, 
i takt med att omvärlden förändras, förändras också företagets förutsättningar.  
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Svensson och Wilhelmsson (1988) förklarar att företag måste förankra de värderingar som be-
löningssystemet bygger på i hela företagen. Belöningssystemet måste stödja visionen, affärs-
idén och målen samt stämma med företagens kultur i övrigt.  
 
3.2 Ledarskap 
 
Enligt Palmer (2001) har många framgångsrika tjänsteföretag framgångsrika ledare och 
därmed är dåligt ledarskap i tjänsteföretag mycket påtagligt. 
 
Enligt Lawler (1994) samt Svensson och Wilhelmsson (1988) har ledaren en viktig roll vid 
belöningssystem. Lawler förklarar detta med att det är ledaren som fattar beslut om vem som 
ska belönas och hur. Svensson och Wilhelmsson (1988) anser att den viktigaste ledaregen-
skapen är ärlighet. Den som ger en belöning måste vara ärlig och uppfattas som trovärdig. De 
ovan nämnda författarna och Jacobsen och Thorsvik (1998) påstår att handlingar som belönas 
blir utförda och belöningar styr individers beteende.  De förtydligar och säger att om företags-
ledningen vill att andra handlingar ska utföras måste de ändra belöningssystemet. 
 
Lindblom (1996) anser att om ett bra belöningssystem ska kunna utformas måste en ledare 
besitta vissa egenskaper. Ledaren måste tycka om människor och veta hur dom fungerar. De 
måste även ha egenskaper som empati, förmåga att förstå hur andra tänker och känner. En 
tillgång för ledaren är förmågan att fundera över vilka förväntningar som riktas på denne och 
vilka förväntningar han kan ställa på de anställda. Även kommunikationsförmåga, förmågan 
att kunna tala med människor och genomföra det, är en grundläggande och positiv egenskap. 
Det innebär vidare att kunna såväl lyssna och ta emot idéer som att kunna entusiasmera, 
informera, förhandla, säga ifrån och visa tillrätta.   
 
Cascio (1995) menar att om anställda ska tro att en betalning- för- prestation relation 
existerar, måste en ledare etablera ett synligt samband mellan prestation och belöning, och det 
måste generera förtroende och trovärdighet bland arbetsstyrkan. Tron och förväntan att 
prestationer kommer att leda till belöningar är en förutsägelse om framtiden. För att individer 
ska kunna göra dessa former av förutsägelser måste de kunna lita på systemet som lovar dem 
belöningar.  Om de anställda kan se ett klart samband mellan belöningar och deras beteende, 
kommer de att bli motiverade till att prestera bra. Genom att koppla samman belöningar och 
förväntningar är det enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) möjligt att visa belöningens 
betydelse för en anställds förväntningar att framtida insatser skall leda till önskad belöning.   
 
3.3 Motivation 
 
Macaulay och Cook (2001) menar att speciellt i tjänsteföretag är belöningar avsedda att moti-
vera och stärka fokus på beteende som kan skapa kundtillfredställelse och lojalitet.  

 
Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att motiv definieras som det som stimulerar och driver 
en individ att handla på ett visst sätt. Motiven är ofta behov eller önskemål av olika slag. När 
ett motiv aktiveras, det vill säga när det stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst 
sätt, talar man om motivation. Motivation är sålunda en drivkraft till handling i en viss 
riktning och en person är motiverad när ett behov eller önskemål påverkar handlandet i en 
viss riktning.  
 
Enligt Svensson (2001) måste den anställde vara motiverad för att utföra ett bra arbete. 
Belöningar och belöningssystem kan fungera som motivationsförhöjare för anställda som 
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därmed presterar mer effektivt. Även Grönroos (1998) och Cascio (1995) skriver att 
belöningar i vissa fall motiverar anställda. Författarna skriver att belöningssystem också 
används för att attrahera och rekrytera medarbetare samt för att kunna behålla dessa och inte 
förlora dem till andra företag som erbjuder attraktivare arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och 
arbetsvillkor. Tietjen och Myers (1998) nämner också olika faktorer som påverkar 
motivation; bland dessa återfinns till exempel positivt eller negativt verbalt erkännande, 
pengar, mellanmänskliga relationer samt arbetsmiljö.    
 
Nedan (se figur 1) visas en modell av Svensson (2001) som visar att det finns ett samband 
mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. De anställda som känner stor 
arbetstillfredsställelse blir ofta mer motiverade att utföra ett bra arbete som medför att 
effektiviteten ökar. Den som känner sig effektiv blir mer motiverad och känner större 
arbetstillfredsställelse. Sammanfattningsvis kan man säga att belöningssystemens uppgift är 
att fungera som en förstärkning för att motivationen ska öka och därmed öka effektiviteten. 
Ett bra belöningssystem leder till ett positivt samband medan ett dåligt belöningssystem kan 
leda till ett negativt samband. Svensson och Wilhelmsson (1988) skriver att bli tagen på 
allvar, ha en bra arbetsgemenskap och arbetsmiljö samt att tro på det man gör och kunna se att 
det leder till ett resultat, är mycket viktigt för den anställdes motivation. Ett dåligt belönings-
system kan förstöra arbetsklimatet och arbetsglädjen och omvänt kan ett bra belöningssystem 
skapa förutsättningar för dem. Cascio (1995) och Thomason (1978) stärker detta påstående 
och menar att individens förväntningar på belöningssystemet kan påverka resultatet och 
därmed kan även förväntningarna sänka motivationen för arbetsinsatsen kopplat till vilken 
belöning som utlovas.   
 

 
 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELS

Belönin

MOTIVATION

Belönin

EFFEKTIVITE

Figur 1.Motivationsmodell (efter Svensson, 2001) 
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3.4 Användning och utformning av belöningssystem 
 
Enligt Brickley, Smith och Zimmerman (1999) samt Fielder (1996) varierar det från företag 
till företag vilket belöningssystem som är det bästa. Fielder nämner fyra faktorer som kan 
spela en avgörande roll; företagets kultur, företagets image, vilken typ av beteende företaget 
vill belöna och vilken tid företaget kan ägna åt belöningssystemet. Belöningssystemet måste 
dessutom vara praktiskt genomförbart, om företaget utger sig för att använda ett system de 
inte kan leva upp till kan effekten bli lägre moral snarare än motiverad anställda.  
 
Även Cascio (1995) anser att ett företags belöningssystem måste bestå av fyra olika delar för 
att bli effektivt. Det första är att det måste finnas tillräckligt med belöningar för att uppfylla 
grundläggande behov. Vidare anser författaren att det måste finnas någon rättvisa mellan det 
egna företaget och andra företag på marknaden. För det tredje ska det finnas en rättvisa inom 
företaget, detta håller Svensson och Wilhelmsson (1988) med om och menar att rättvisa är det 
som folk uppfattar som rättvisa. Endast riksskatteverket och företagets fantasi sätter gränser 
för vad belöningssystemet kan innehålla, åtminstone i teorin. I praktiken måste företaget ta 
hänsyn till kravet på rättvisa. Om ett belöningssystem ska fungera måste det uppfattas som 
rättvist att belöna prestationer som leder till resultat. Cascio samt Svensson och Wilhelmsson 
anser att de anställdas prestationer ska bedömas och mätas på ett sätt som är accepterat. 
Svensson och Wilhelmsson förtydligar och förklarar att det är viktigt att prestationerna 
bedöms och mäts rättvist, men en vetenskaplig exakthet är varken möjlig eller önskvärd. Det 
är bättre med ett system där man bedöms ungefär rätt, än ett som mäter exakt, men fel. Cascio 
menar att vid utvecklandet av belöningssystem måste det finnas riktlinjer för de personer som 
är involverade i utvecklingsprocessen och poängterar att faktorerna för ett lyckat belönings-
ledarskap är förståelse, arbetsvilja och godtagande. För det sista ska behandlandet av varje an-
ställd anpassas till varje individs behov. Även detta håller Svensson och Wilhelmsson med 
om och förklarar att företag måste använda belöningar som uppfattas som belöningar, detta 
kräver dock personkännedom. Olika belöningsformer värderas olika av den som får be-
löningen. Företaget bör använda belöningsformer som är accepterade, och påverka vad som är 
accepterat.  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) finns det flera exempel på att väl fungerande belönings-
system hjälper företag att höja sin effektivitet. Författarna refererar Thompson och Strickland 
(1992) som skriver att ett bra belöningssystem (det vill säga ett system med belöningar utöver 
lönen) kännetecknas av följande; 
 

• Belöningen måste utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala ersättning/lön, 
eftersom en för liten belöningsandel inte ger samma incitament. 

• Belöningssystem bör gälla alla, från högsta chefen ner till alla medarbetare. 
• Belöningen måste vara kopplad till strategiskt viktiga prestationsmål. 
• Belönings-/utvärderingssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett för svårt 

eller för enkelt prestationsmål ger inget extra incitament till gott arbete. 
• Den belönade personen måste kunna påverka resultatet. Det är alltså meningslöst att 

ha ett belöningssystem där den enskilde medarbetaren belönas för vad någon annan 
gjort, eller inte gjort. 

  
Svensson och Wilhelmsson (1988) skriver att företag måste utvärdera och anpassa belönings-
systemet till ändrade förutsättningar. Inget belöningssystem är evigt beständigt. Vid olika 
typer av omvärldsförändringar är det viktigt att anpassa belöningarna till de nya förutsättning-
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arna och se till att de anställda ändå har möjligheten att nå upp till den tidigare belönings-
nivån.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) anser att det bör vara klart och tydligt för de anställda på 
vilket sätt belöningen ska delas ut. Enligt Grönroos (1998) bör belöningssystemet vara logiskt 
och utformat på ett bra sätt för att vara motiverande. Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) 
bör det som regel finnas ett tidsmässigt och rumsligt samband mellan den arbetsprestation 
som belönas och själva belöningen. Den ska komma när den anställda tycker att den gjort sig 
förtjänta av den och ska delas ut av någon som kan bedöma om den anställde gjort sig förtjänt 
av den. Cascio (1995) menar att oavsett om en belöning består av löneförhöjning, befordran 
eller ett erkännande för en välgenomförd arbetsuppgift är det fundamentala för ett effektivt 
belöningssystem att det finns timing. Om det skulle uppstå en fördröjning av belöningen för 
en effektiv prestation förlorar belöningen sin potential att motivera till ett högt presterande. 
 
Enligt Svensson (2001) är följande tillvägagångssätt lämpligt när företag ska utveckla ett be-
löningssystem; 
 
A. Fastställ vad det är som ska belönas 

• Precisera företagets affärsidé och mål. 
• Bestäm vilka resultat som ska uppnås i företaget. 
• Identifiera vilka prestationer och beteenden som är nödvändiga/önskvärda för att 

resultatet ska uppnås. 
• Fastställ metoder för hur prestationerna och effekterna ska mätas/bedömas, bestäm 

kriterier och vem som ska göra bedömningen. 
 

B. Fastställa de rätta belöningarna. 
• Vilka belöningar och belöningsformer finns det? 
• Vilka av dessa kan ledningen tänka sig att använda? 
• Vilka belöningar och belöningsformer svarar mot de syften som ledningen har? 
• Vad uppfattar olika människor som belöningar i olika situationer? 
 

C.  
Förankra A och B som en naturlig del i företagets kultur, så att belöningssystemet 
förstärker affärsidén, målen och övriga styrsystem. 
 

D. 
      Fastställ spelreglerna, det vill säga när, var och hur utdelas belöningar och av vem. 
  
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) finns det ett par saker som företaget bör tänka på 
när de ska skapa ett belöningssystem. Följande frågor bör ställas vid konstruktionsarbetet; 
 

• Ska belöningarna vara sociala eller ekonomiska? 
• Ska de sociala belöningarna vara immateriella eller materiella? Exempel på immateri-

ella kan vara ökat inflytande, uppmuntran och arbete i hemmet. Exempel på materiella 
kan vara personalfester, gratis kaffe, utbildning, restaurang och studiebesök. 

• Ska de ekonomiska belöningarna vara nivåhöjande eller gratifikationer samt ge fördel-
ningspolitiska effekter eller vara neutrala? 

• Ska belöningarna vara kollektiva eller individuella? 
• Ska belöningarna ske omedelbart eller senare? 
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• Ska belöningarna fördelas centralt eller lokalt i företaget? 
 
Enligt Aspgren och Granqvist (2002) misslyckas ofta belöningssystem i tjänsteföretag på 
grund av att de inte uppmuntrar de anställda att sälja tjänsten. Belöningssystem ska vara 
motiverande och inspirera de anställda till ett effektivt, kundinriktat agerande.  
 
3.4.1 Att mäta resultatet 
 
Enligt Svensson (2001) måste företag kunna identifiera resultat och jämföra med målet för att 
kunna fastställa storlek på belöningen. Ofta kan resultatet inte mätas med objektiva mått. När 
det gäller värdet av tjänster är det ofta bara kunden som kan göra en relevant bedömning. 
Företaget kan exempelvis använda sig av en kundpanel eller genomföra kundenkäter. Om det 
är svårt att mäta resultatet med objektiva mått, är det bättre med en subjektiv bedömning av 
måluppfyllelsen än att bara mäta det som går att mäta. Risken med överdrivna krav på 
objektivitet är att resultatmätningen blir fragmentisk eller i värsta fall direkt missvisande och 
därför ger oönskade effekter. 
 
De kvantitativa målen är oftast enklast att bestämma och följa upp. När det gäller kvaliteten 
kan det ibland vara svårt att följa upp och värdera effekterna. Kvaliteten analyseras med 
fördel utifrån den sluteffekt, som företaget önskar uppnå, och sedan bakåt i effektkedjan, via 
slutprodukt och process, till kunden, till företaget, Svensson (2001). 
 
Svensson (2001) skriver att det finns många metoder för att följa upp resultaten. Några av de 
vanligaste är bland annat löpande värdering i dialog med kunden, kundenkäter, kund-
intervjuer, professionella granskningar av utomstående, observationer och tester, övningar 
och spel samt benchmarking. 
 
3.4.2 Olika sorters belöningar  
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) kan belöningar vara av skiftande slag: materiella 
och immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller långsiktiga. Enligt Fielder 
(1996) samt Macaulay och Cook (2001) är de traditionella bekräftelserna i form av belöningar 
ofta effektiva, men det finns andra, mer kreativa former av belöning som är mycket fram-
gångsrika. Dessa är ofta icke-monetära och kan exempelvis vara att utnämna månadens 
anställda eller att ge de anställda möjligheten att arbeta hemma. Fielder ger även fler exempel 
såsom friskvård, flextid och rådgivning vid sparande och pension. 
 
På ett bredare plan inkluderar ett företags belöningssystem enligt Cascio (1995) allt som en 
anställd värderar och önskar och som företaget kan och är villig att erbjuda i utbyte för de 
anställdas bidragande. Vidare menar Cascio att det mer specifik inkluderar både finansiella 
belöningar och icke-finansiella belöningar. Icke- finansiella belöningar inkludera allt i arbets-
miljön som förhöjer de anställdas självrespekt och även att de känner uppskattning av andra. 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000), Greene et al (1994) Berry och Parasuraman (1992) samt 
Arnett, Laverier och McLane (2002) kan inte bara pengar, utan även andra förmåner tjäna 
som incitament för den enskilde medarbetaren. Bruzelius och Skärvad (2000) förklarar att 
pengar har sina fördelar, eftersom de ger frihet, oberoende och status. Även mer immateriella 
belöningar såsom befordran, utvidgade arbetsuppgifter större och viktigare projekt, större 
självständighet, utbildning, ansvar kan fungera motiverande. 
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Svensson (2001) menar att finns det en rad begrepp som används i samband med ekonomiska 
ersättningar som har samband med uppnått resultat. Begrepp som brukar användas förklaras 
nedan.  
  
Prestationslön 
Enligt Svensson (2001) är en prestationslön en lönedel som varierar, på ett i förväg bestämt 
och känt sätt, utifrån arbetets presterande i kvalitet eller kvantitet. Ackord är den vanligaste 
formen av prestationslön. Rena (eller raka) ackord har alltmer ersatts av blandackord eller 
premielön, det vill säga ett rörligt prestationsberoende tillägg som utgår utöver grundlönen. 
Beting är en annan form av prestationslön, vilket innebär att timförtjänsten kan påverkas 
genom att arbetstiden för en given arbetsvolym förändras.  
 
Resultatlön 
Resultatlön används enligt Svensson (2001) som ett samlingsbegrepp för en lönedel som på 
ett i förväg bestämt och känt sätt varierar med verksamhetens ekonomiska resultat eller pro-
duktionsresultat. Löneformen förutsätter formulerade mål och identifierade resultat. Exempel 
på vanliga mått är försäljningsvolym, omsättning, vinst, förädlingsvärde, förbrukning och 
kvalitetsindex. Ofta mäts en kombination av flera mått varibland ”mjuka” kvalitetsmått, till 
exempel kundernas uppfattning, blir allt vanligare. Även provision karakteriseras som en 
form av resultatlön, och kännetecknas av ett direkt förhållande mellan ersättning och det 
uppnådda resultatet.  
 
Resultatbonus 
Resultatbonus menar Svensson (2001) innebär att de anställda utlovas en särskild ersättning 
efter uppfyllelse av ekonomiska, kvalitetsrelaterade och andra fördefinierade mål. Kollektiv 
resultatbonus har visat sig vara ett bra komplement till individuellt lönesättning.  
 
Gratifikation 
Gratifikationer karaktäriseras enligt Svensson (2001) av att de är beroende av företags-
ledningens bedömning i efterhand. Gratifikationer kan exempelvis användas när exceptionella 
insatser och resultat ska belönas. Gratifikationerna ges inte alltid ut i pengar det är vanligare 
med teknisk utrustning eller deltagande i stimulerande resor och konferenser är det lämpligt 
att påminna sig att det är mottagarens och inte givarens uppskattning av gratifikationen som 
avgör dess värde som belöning.  
 
Vinstdelning 
Vinstdelning innebär enligt Svensson (2001) att de anställda får en del av företagets vinst.  
 
Optioner 
Svensson (2001) förklarar att en option är en rättighet att vid en förutbestämd tid köpa en 
aktie till ett förutbestämt pris. Det finns dock optioner av olika slag; optioner som är värde-
papper, optioner som är personaloptioner samt optioner som varken är värdepapper eller per-
sonaloptioner (t ex syntetiska optioner). 
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Pensionslösningar 
Enligt Svensson (2001) skapar det nya mer flexibla pensionssystemet andra möjligheter för 
företaget att tillsammans med den anställde skräddarsy lösningar, som är ändamålsenliga i 
varje enskild situation.  
 
Andra förmåner som är skatte- och avgiftspliktiga 
Städning m fl tjänster 
Hemkuponger 
Fri utbildning vid personalavveckling 
Kompetenskonton 
Individuellt kompetenssparande 
Kurser, konferenser, studieresor 
Försäkringspremier 
Kost 
Bil 
 
Förmåner som inte  är skatte- eller avgiftspliktiga 
Fri hotellfrukost och fri kost på transportmedel 
Ersättning för flyttningskostnader 
Gruppliv- och gruppsjukförsäkring 
Tjänstereseförsäkring 
Hälso- och sjukvård 
Arbetskläder 
Jul-, jubileums- och minnesgåvor 
Personalvårdsförmåner 
Rabatter 
Fri dator 
 
Sociala belöningar 
Svensson (2001) menar att merparten av de sociala belöningarna av immateriella slag uppstår 
i den närmaste omgivningen, d.v.s. inom arbetsgruppen.  
 
Skillnaden mellan sociala immateriella belöningar och sociala materiella belöningar hävdar 
Svensson (2001) är att de senare mer direkt är förknippade med en kostnad för företaget och 
därför kan ses som en förmån, utan att för den skull synas på lönebeskedet. Frågan om när det 
är lämpligt med sociala belöningar och när det är lämpligt med ekonomiska belöningar har 
inget självklart generellt svar. I ett visst sammanhang kan det uppfattas som en belöning i sig 
att få delta i ett utvecklingsarbete eller att ges ett speciellt ansvar, i synnerhet om det är 
förenat med hög status i företaget. I andra fall skulle det uppfattas som självklart att en 
ekonomisk belöning ska utgå. Det är dock rimligt att utgå ifrån att det för lågavlönade och 
andra som lever ”på marginalen” är särskilt motiverade med ekonomiska belöningar. Det 
måste emellertid finnas ett samband mellan sociala belöningar, som exempelvis beröm och er-
kännande, å ena sidan och materiella förmåner å andra sidan. Utebliven ekonomisk kompen-
sation kan uppfattas som ett överutnyttjande av en lojal medarbetare.     
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Kollektivbelöning 
Cacioppe (1999) menar att användandet av kollektivbelöning har varit av intresse för ledare, 
men många har tvekat att implementera kollektivbaserade belöningssystem på grund av att det 
uppfattats som komplext. Det finns även ett antagande att kollektiva belöningar skulle ha en 
negativ effekt på de individuella prestationerna. Zobel (1999) menar att samtidigt som företag 
blivit alltmer angelägen om att organisera sin arbetsstyrka i olika arbetsgrupper, har de inte 
varit lika angelägna om att implementera kollektiva belöningssystem. Vidare menar för-
fattaren att om företag fortsätter att använda sig av gamla belöningssystem, utvecklade för en-
skilda individer, kommer företag inte att få uppleva förmånen av högt samarbetsvillig och 
motiverade medarbetare. 
 
Cacioppe (1999) anser att om ledare vill att individer ska arbeta i grupp eller kollektivt måste 
det finnas prestationsmål och belöna gruppen som en helhet. Incitament, belöningar och 
erkännande är en viktig del utav grupparbetet. Belöningarna kan antingen ges ut baserade på 
individuella beteenden och prestationer eller ges ut till hela gruppen och fördelas lika mellan 
medlemmarna baserat på hela gruppens prestation. Belöningar som ges till hela gruppen eller 
belöningar som delas lika i gruppen baserat på hela gruppens prestation återges som kollektivt 
belöningssystem.  
 
Brown (1996) menar att det vid utvecklandet av kollektiva belöningar är det tre stycken olika 
aspekter som ska tas i beaktning. För det första gäller det att vara strategisk, att i förväg 
komma underfund med och planera vad belöningen ska åstadkomma för gruppen, exempelvis 
hur belöningar kan förhöja prestationerna. Andra aspekten innebär att det måste finnas 
flexibilitet i belöningssystemet, det går inte utveckla ett universalt belöningssystem för alla 
olika kollektivbelöningar. Det ska istället vara varierande planer som kan anpassas till olika 
karaktärer av grupper och som kan förändras i samband med förändringar som sker inom 
företaget. Till sist är det även viktigt att vara öppen och kunna dela sina funderingar och 
problem med andra vid utvecklandet av belöningssystemet.   
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3.5 Analysmodell 
 
Nedanstående modell är ett hjälpmedel till att klargöra hur de olika delarna kring ett be-
löningssystem är kopplade till varandra. För att tjänsteföretag ska uppnå sina mål kan 
ledningen använda belöningssystem i sin styrning. Belöningssystem kan motivera de anställda 
att sträva efter företagets uppsatta mål och därmed försöka uppnå målöverrensstämmelse. 
Eftersom detta bland annat är en ledarskapsfråga har teorier om ledarskap tagits upp.  Teorier 
om vad företag bör tänka på vid utformandet och användningen av belöningssystem är också 
väsentliga eftersom ett bra utformat belöningssystem kan leda till många fördelar för 
företaget. Teorier som handlar om att mäta resultatet behandlas också. Det är även viktigt att 
belöningssystemen anpassas efter varje individ, därför måste olika former av belöningssystem 
tas i beaktning.  

 

LEDARSKAP 

MÅL ANVÄNDNING 
& 

UTFORMNING 

 

MOTIVATION 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de intervjuer vi genomfört för denna uppsats. Empi-
rin är strukturerad efter teorins rubriker. 
 
4.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål 
 
Lejon anser att tjänsteföretags ultimata mål är att ha branschens nöjdaste kunder och medarb-
etare samt vara branschens lönsammaste företag med en hög tillväxt och vinst. Enligt 
Erkheikki är tjänsteföretags ultimata mål att erbjuda bra kundanpassade tjänster och 
produkter, för ett konkurrenskraftigt pris, till företagets kunder.  
 
Lejon förklarar att SEBs ultimata mål är att vara branschens bästa leverantör av finansiella 
tjänster. Erkheikki säger att FöreningsSparbankens mål är att vara det självklara bankalter-
nativet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom 
att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster.  
 
SEB når målöverensstämmelse, enligt Lejon genom aktiviteter som syftar till att uppnå 
företagets mål. Om företagets mål är att öka marknadsandelar på bolånemarknaden, ser de till 
att ha ett priserbjudande, tillgänglighetserbjudande och kompetenserbjudande som är bättre än 
marknaden kan erbjuda för att kunna göra affärer inom området. När det gäller att nå 
målöverensstämmelse inom företaget förklarar Lejon att de anställda har samma mål som 
företaget, men givetvis kan de anställda dessutom ha personliga mål. För att de anställdas 
personliga mål ska överensstämma med företagets mål, måste det finnas stöd från ledare och 
uppmuntran i form av exempelvis utbildningar. Företagets affärsmässiga mål är förankrade 
hos de anställda. De anställdas uppgift är att tillsammans nå företagets mål. Om de anställda 
vill vara framgångsrika är det viktigt att göra företagets mål till sina egna mål. SEB är tydliga 
med företagets mål och att visa de anställda vilka mål som ska uppnås.  
 
Erkheikki förklarar att FöreningsSparbanken når målöverensstämmelse genom att arbeta 
mycket med att de anställda ska veta bankens mål. Det ska finnas en tydlighet som alla kan 
känna igen och identifiera sig med. Företaget jobbar mycket med målöverensstämmelse från 
högsta ledning ner till individnivå. På individnivå handlar det till största del om försäljnings-
mål, eftersom FöreningsSparbanken idag egentligen är en försäljningsorganisation. Alla 
anställda ska vara insatta i företagets affärsidé och vision. Det finns individuella mål för varje 
anställd och detta följs upp oavsett om de jobbar administrativt eller med kundkontakt och 
försäljning. Närmaste chef följer upp måluppfyllelsen hos individerna och detta sker på varje 
nivå minst en gång i månaden.  
 
Lejon menar att det är viktigt med ett styrmedel som belöningssystem eftersom de anställda 
uppskattar att få uppmuntran och belöningar. På grund av detta använder SEB belöningar för 
att uppnå företagets mål. Erkheikki förklarar att belöningssystem används i FöreningsSpar-
banken som ett styrmedel i form av ett resultatandelssystem, där personalen får ta del av ett 
mer-resultat. Eftersom alla så kallade universalbanker säljer nästan identiska tjänster, och 
påverkas likadant av konjunkturer och den ekonomiska politiken, är det personalens 
kompetens och skicklighet som skiljer bankerna åt. På grund av detta har banken ett 
resultatandelssystem som styrmedel. 
 

 19



EMPIRI 

Ett effektivt belöningssystem kan enligt Lejon leda till att företaget når sina mål, och därmed 
bli ett framgångsrikt företag, som i sin tur leder till goda effekter, såsom en tryggare anställ-
ning, roligare på jobbet, fler möjligheter till personlig utveckling i form av exempelvis 
utbildning. Erkheikki anser att ett effektivt belöningssystem ska fungera som en drivkraft för 
att nå företagets mål. Om en anställd gör en extra insats ska de få en del av mer-resultatet. 
Effekterna kan vara att det motiverar de anställda att göra en extra ansträngning att jobba mer 
effektivt och detta leder i sin tur till betalning och bonus.  
 
Enligt Lejon kopplar SEB sina strategiska mål till belöningssystemet genom att tänka att ”det 
som mäts blir gjort”. Det vill säga att SEB mäter och följer upp saker som de vill ska bli 
gjorda och som ligger linje med företagets strategi och belönar de anställda för detta. 
Erkheikki säger att centralledningen utvecklar planeringsförutsättningar och en 
verksamhetsplanering som bygger på de strategiska målen och verksamhetsplaneringen inne-
fattar belöningssystemet. Vidare utvecklar det lokala kontoret en mer detaljerad verksamhets-
planering för att kunna uppnå de övergripande strategiska målen. De uppsatta målen kan i 
efterhand justeras för att i större utsträckning uppnå de övergripande strategiska målen.  
 
SEB ändrar belöningssystemet efter ändrade förutsättningar, förklarar Lejon. Exempelvis när 
omvärlden förändras. Möjligheterna att tjäna pengar på aktiehandeln kan försämras och då 
måste företaget belöna de anställda efter de nya förutsättningarna. Det gäller att ha ett 
flexibelt belöningssystem som har sin utgångspunkt i företagets mål, men som alla andra 
företeelser, måste målen vara förankrade i verkligheten. Det måste finnas förutsättningar att 
kunna nå målen och det är viktigt att anpassa belöningssystemet efter verkligheten och 
omgivningen. Erkheikki förklarar att FöreningsSparbankens belöningssystem förändras av 
koncernledningen eftersom det är ett gemensamt belöningssystem för hela koncernen. Be-
löningssystemet förändras inte efter konjunkturer, enligt Erkheikki. Eftersom belönings-
systemet är relaterat till räntabiliteten är det den som avgör. Räntabiliteten ska vara högre än 
ett vägt genomsnitt för de stora börsnoterade nordiska bankkoncernerna för att de ska bli 
utdelning. Det finns andra delar som kopplas till belöningssystemet, i år är det marknadsan-
delar på sparande sidan som påverkar bonusens storlek.    
 
4.2 Ledarskap 
 
Ledarskap är viktigt i tjänsteföretag, säger Lejon. Erkheikki instämmer och menar att i 
säljande tjänsteföretag och speciellt i bankbranschen är det viktigt att ledaren fungerar som en 
coach och har en nära och tät dialog med sina anställda.   
 
Lejon menar att en ledares roll vid belöningssystem är att skapa förutsättningar för de 
anställda att nå företagets mål. ”Belöningssystemet fungerar som en morot.” Beroende på 
vilken typ av belöning det handlar om, kan utdelningen ske på central eller lokal nivå. 
Erkheikki säger att i ett övergripande perspektiv kan inte den närmaste ledaren påverka 
belöningssystemet utan det är fastställt gemensamt för hela FöreningsSparbanken. Däremot 
finns det en möjlighet för den lokala ledaren att belöna sina anställda på andra sätt genom 
enklare metoder som exempelvis en middag eller bio. En av ledarens roller är att bena ut vad 
som motiverar den enskilde individen.  
 
Lejon menar att viktiga egenskaper som en ledare bör besitta, är att kunna skapa resultat med 
hjälp av ett effektivt belöningssystem genom att ha inlevelseförmåga och kunna känna av 
andra människor. Det är viktigt att ”kunna känna på sig” när en anställd förväntar sig en 
belöning. Erkheikki poängterar att en ledare måste arbeta nära sina anställda, ha en känsla för 
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deras vardag och kunna coacha dem i deras dagliga arbete. Detta anser han vara särskilt 
viktigt i tjänsteföretag.  
 
För att etablera ett synligt samband mellan prestation och belöning är det centralt att öppet 
redovisa företagets resultat, förklarar Lejon. Vidare blir sambandet synligt genom att öppet 
belöna de anställda. I den finansiella sektorn är det vanligare med bonus och belöningar än i 
varuproducerande företag, på grund av att en del av befattningshavarna i den finansiella 
sektorn är unika i sin kompetens och därmed har ett högt marknadsvärde. Utifrån detta har det 
etablerats en prestationsrelaterad lönesättning. Tjänsteföretag har belöningssystem i något 
större utsträckning än varuproducerande företag. För att de anställda ska få en uppfattning om 
sambandet mellan prestation och belöning, gällande de lokala belöningarna, förklarar 
Erkheikki att ledaren sätter upp mål för varje anställd om vad som ska presteras varje vecka. 
Överträffar den anställde sina mål kan de förvänta sig en extra belöning. Ledaren har en 
möjlighet att följa försäljningssiffror och utveckling hos varje anställd dagligen. 
 
4.3 Motivation 
 
Lejon anser att det är viktigt med motiverade anställda i ett tjänsteföretag eftersom de har 
mycket kundkontakt. Glada medarbetare ger glada och nöjda kunder. Erkheikki håller med 
och förklarar att om de anställda känner sig motiverade gör de ett bättre arbete och gör det 
lilla extra.  Om den anställde inte känner sig motiverad fungerar de mer som en ordermot-
tagare och gör bara det kunden begär och inget extra. 
 
Lejon definierar motivation såsom viljan, önskan och strävan att alltid göra sitt bästa. 
Erkheikki definierar motivation som en inre drivkraft som säger att detta är roligt, trivsamt 
och känns bra. 
 
Lejon förklarar att SEB använder belöningssystem för att motivera anställda och banken har 
utvecklingssamtal en gång per år för att kartlägga hur de anställda upplever att situationen har 
varit och tankar om framtiden som sedan följs upp. Det finns bonus och andra pekuniära 
delar, det vill säga finansiella, som företaget erbjuder de anställda. Det kan innefatta 
sjukförsäkringar och andra typer av belöningar som ses som en kompensation för den 
arbetsinsats den anställde gör. Enligt Erkheikki använder FöreningsSparbanken olika 
belöningar för att motivera de anställda bland annat genom resultatandels-pengar. Ledaren på 
lokal nivå kan belöna utöver resultatandelssystemet, om de anställda presterar över sina mål. 
 
Det som motiverar de anställda varierar mycket från person till person, säger Lejon. Några 
saker som motiverar anställda är att bli sedd, uppmärksammad, omtalad i positiva termer och 
möjligheten till personlig utveckling i form av utbildning. Några andra faktorer som kan moti-
vera är nära kontakt med andra duktiga kollegor som den anställde kan utvecklas genom. 
Vidare är det viktigt med en ledare som tror på den anställde och satsar på denne genom att ge 
den anställde större förtroende, ansvar och befogenheter. Det som också motiverar människor 
är en bra löneutveckling, möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter, men människor är så 
olika att det finns inget bästa recept på vad som motiverar, det är viktigt att se till varje 
individ. Det stora problemet enligt Erkheikki är att kunna lokalisera vad som motiverar de 
anställda, eftersom människor generellt är olika och motiveras av olika saker. 
FöreningsSparbanken använder ett generellt resultatandelssystem där alla får sin del i pengar, 
även om det inte motiverar alla. Det finns helt enkelt inget konkret svar över vad som 
motiverar, avslutar Erkheikki.  
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Lejon tror att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. 
Effektivitet anser Lejon innefatta två betydelser, inre och yttre effektivitet. När det gäller den 
inre effektiviteten och den anställde känner motivation leder det till att denne arbetar med en 
större entusiasm och högre tempo vilket i sin tur gör att individen känner arbetstillfreds-
ställelse. Den yttre effektiviteten är riktad mot marknaden, det vill säga att det företag som har 
den mest kompetenta och motiverade personalen vinner kunderna och marknaden. Därmed 
kan man sammanfattningsvis säga att det finns ett samband. Erkheikki anser att det finns ett 
samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och effektivitet. Han förklarar detta med 
att om en person är motiverad, trivs den anställde bättre med sina arbetsuppgifter, blir effektiv 
och därmed presterar ett bra resultat. Erkheikki förklarar vidare att om de anställda inte trivs 
är det svårt att vara effektiv. Detta utmärker sig speciellt i de företag som har med människor 
att göra såsom tjänsteföretag.   
 
4.4 Användning och utformning av belöningssystem  
 
Några faktorer som avgör vilket belöningssystem som är lämpligt i ett företag är bland annat, 
enligt Lejon, företagets historik och de anställdas bild av möjligheter till belöningar och vad 
de baseras på. Företagets kultur är därmed helt avgörande för vilka förväntningar de anställda 
har på belöningar. Om företaget har en kultur med individuella belöningssystem och individ-
uella motivationspaket är det kanske det ledningen ska jobba vidare med och förstärka.  Olika 
företag har olika image när det gäller belöningssystem, enligt Lejon och företagets image är 
därmed en avgörande faktor. Detta kan exempelvis gälla en fondkommissionär som är ute 
efter individuell bonus, och individer som söker sig till ett företag kan göra det på grund av att 
de vet vilket belöningssystem som råder. Även vilket beteende företag vill belöna, är en viktig 
faktor. Om företaget vill belöna individuella prestationer ska belöningarna vara individuella, 
om grupprestationer ska premieras ska företaget ha ett gruppbaserat belöningssystem. Vidare 
måste det finnas en direkt koppling mellan belöningen och individens, eller gruppens 
prestation, och att individerna kan påverka skeendet. Lejon förklarar detta med att generella 
belöningar för alla i ett företag, är därmed inte ett bra alternativ. Varje individ ska kunna se 
att deras prestation leder till en möjlig belöning.  
 
Även Erkheikki anser att företagets kultur och historia är avgörande för vilket belönings-
system banken använder. Han förklarar att ett nära samarbete och möjligheten att kunna lära 
sig av varandra är en viktig faktor som avgör FöreningsSparbankens val av belöningssystem. 
Han utvecklar och förklarar att det är centralt för FöreningsSparbanken med samarbete och 
därför använder banken ett belöningssystem som ger alla i företaget belöningar. Risken med 
individuella belöningar är att individen blir sämre på att samarbeta och fokuserar mer på sig 
själv.  
 
För att ett belöningssystem ska vara effektivt krävs det av ledare och företaget att ledaren är 
insatt i sina uppgifter och klarar ut vad som krävs för att få en viss belöning. Det är centralt att 
det finns en uthållighet i belöningssystemet så att de anställda över tid lär sig vilket beteende 
som belönas, därmed är det inte effektivt att ändra belöningssystemet ofta. Syftet med 
belöningssystem är att det ska vara rättvist, i detta fall innebär rättvisa att en god prestation 
leder till en god belöning. Rättvisa kan även innebära att oavsett prestation ska alla få en 
belöning, men då är belöningssystemet orättvist. Vad som är rättvist anser Lejon vara 
omöjligt att svara på eftersom människor har så olika uppfattningar om vad som uppfattas 
som rättvisa. Erkheikki säger att för att ett belöningssystem ska vara effektivt är det viktigt att 
alla har möjlighet att påverka resultatet och därmed belöningen. 
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Belöningssystemet inom SEB utformas, enligt Lejon på centralnivå och är därmed förankrad i 
hela koncernen. Belöningssystemen är lika på alla kontor inom koncernen och därmed det ses 
vad SEB räknar som rättvisa. För att motivera personalen utformas belöningssystemet så att 
de tillägnar sig ett önskat beteende. Ett tjänsteföretags belöningssystem ser annorlunda ut 
jämfört med ett producerande företag eftersom det är helt olika faktorer som avgör om före-
taget är ekonomiskt framgångsrikt eller inte. I tillverkande företag kan det vara leveranstider 
och felprocent medan i tjänsteföretag är det nöjda kunder och tillväxt som är avgörande. Även 
FöreningsSparbankens belöningssystem utformas, enligt Erkheikki på centralnivå inom kon-
cernen. När det gäller de mindre belöningarna på lokal nivå finns det inga direkta regler för 
hur utformandet ska se ut, det avgör den närmaste ledaren. Huvuddelen av bankens personal 
är i kontakt med kunderna, det är därmed viktigt att ta hänsyn till detta vid utformandet av ett 
belöningssystem. Vidare måste företaget ha slutkunden i åtanke vid utformning av belönings-
system. Ett producerande företag har förmodligen annan typ av belöning eftersom de som är i 
produktionen nödvändigtvis inte behöver ha kontakt med kunder.  
 
De anställda vet vad som ska belönas genom att de får veta det önskvärda beteendet, vilket 
Lejon anser är ledarens uppgift att förmedla. Enligt Erkheikki vet de anställda på 
Föreningssparbanken villkoren för belöningar. Grundregeln är att de anställda kan och ska 
följa företagets resultatutveckling och därmed även räntabiliteten. Ledarna informerar även 
om detta efter varje kvartalsbokslut, där utvecklandet av bankens räntabilitet visas. I år är ett 
av kriterierna för utdelning från resultatandelssystemet även bankens utveckling av 
marknadsandelarna på sparandesidan. De lokala belöningarna är individuella och är relaterade 
till försäljningsmålen som ledaren tillsammans med medarbetaren har satt upp. De anställda 
och ledaren kan dagligen övervaka försäljningen genom bankens datasystem. De anställda vet 
att de måste nå de mål som är uppsatta och är i linje med de övergripande målen för att få 
belöning. Alla anställda i banken har individuella mål oavsett yrkesroll. 
 
Lejon anser att tidsaspekten spelar en avgörande roll vid belöningssystem, och det måste 
finnas kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Lejon utvecklar detta genom att förklara att 
extraordinärt goda insatser ska belönas i det korta perspektivet genom exempelvis en 
biobiljett eller ett positivt omtalande på ett personalmöte. I det långa perspektivet kan det 
handla om att den anställde får optioner i företaget som kan lösas ut efter exempelvis tre till 
tio år. Tiden har en avgörande och styrande effekt. Erkheikki tror att belöningen måste 
komma i nära anslutning till den prestation som föranlett belöningen. När det gäller den 
generella systembelöningen som gäller alla, sker avstämning i anslutning till årsskiftet då 
banken får resultaträkningen och marknadsandelarna. Resultatandelssystemet är långsiktigt 
medan de lokala belöningarna är kortsiktiga. 
 
Lejon försöker förklara hur SEB går till väga när de utvecklar ett belöningssystem. Det första 
de gör är att lokalisera vilka aktiviteter som ska utföras. Nästa steg är att fundera på hur de 
ska gå tillväga för att de anställda ska motiveras att utföra dessa aktiviteter. Vidare tas det 
fram vilken belöning som krävs för att motivera. Slutligen försöker SEB utforma ett 
marknadsanpassat belöningssystem genom att se hur andra företag har utformat sina 
belöningssystem. En annan sak man bör tänka på vid utformningen av ett belöningssystem är 
att det är svårt att ta bort belöningar, därmed är det viktigt att ha korta kontrakt. Erkheikki har 
svårt att förklara hur FöreningsSparbanken går tillväga vid utvecklingen av belöningssystem, 
eftersom det är olika vad som motiverar människor. Om man ser till Maslows behovstrappa, 
ligger människor i olika faser i livet med olika behov. 
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Lejon har svårt att svara på varför belöningssystem ofta misslyckas i tjänsteföretag. Enligt 
Erkheikki misslyckas ofta belöningssystem både på individ- och gruppnivå i tjänsteföretag. 
Detta kan bero på att individuella belöningar kan resultera i konkurrens istället för att de 
anställda stöttar varandra och jobbar tillsammans. På grund av detta har ledningen valt en 
systembelöning som gäller alla och gynnar lagarbete. 
 
4.4.1 Att mäta resultat    
 
SEB mäter resultaten, enligt Lejon genom att först göra en budget och sedan koppla den till 
belöningssystemet. Beroende på hur väl företaget nått sin budget har SEB olika utrymme för 
att dela ut olika stor belöning. Den anställdes prestation registreras i bankens datasystem och 
genom att mäta varje individs prestation, kan ledaren avgöra dennes belöning kopplat till vad 
budgeten tillåter. Dessutom belönas beteenden som inte registreras i datorn. Erkheikki 
förklarar att de mäter resultaten av det generella belöningssystemet genom att jämföra 
bankens räntabilitet med vägt genomsnitt för de andra fyra stora bankerna i Norden 
(Handelsbanken, SEB, Danske bank & Nordea). Alla är börsnoterade företag med officiella 
årsredovisningar, vilket gör det lätt att kontrollera räntabiliteten. Statistiska Centralbyrån 
redovisar officiella siffror på marknadsandelar, så även detta är lätta att mäta. När det gäller 
de lokala belöningarna är de ofta relaterade till försäljning och försäljningsmål. 
Försäljningssiffrorna går att mäta genom bankens datasystem och jämförs med individens 
uppsatta mål.  
 
Enligt Lejon mäts icke kvantifierbara mål genom fingertoppskänsla och ett diskretionärt för-
hållningssätt, det vill säga subjektiva bedömningar baserade på ledarens känsla. Exempel på 
icke kvantifierbara mål är god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett trevligt kundbe-
mötande, avslutar Lejon. För att mäta icke kvantifierbara mål inom Föreningssparbanken 
använder företaget marknadskapitalmätningar, enligt Erkheikki. Sifo intervjuar kunderna, där 
kunderna får lämna sin bild av bankens kompetens, kvalitet och service med mera. 
Mätningarna görs kontinuerligt med ett års mellanrum. Sifo intervjuar även bankens personal, 
där de får delge sina åsikter om vad som är bra och mindre bra i företaget. Sedan 
sammanställs kundernas och de anställdas åsikter om banken.  
 
Lejon anser att det är lätt att mäta resultat, trots att det är tjänster företaget säljer, eftersom de 
har ett välutvecklat datasystem. I vissa fall är det svårt att mäta resultat när det gäller tjänster, 
anser Erkheikki, eftersom tjänster och varor ofta går in i varandra och det kan påverka be-
löningssystemet. Varor är enkla att mäta eftersom det handlar om volym.  
 
4.4.2 Olika sorters belöningar 
 
De belöningar SEB använder är materiella såsom pengar, mat, frukt, kaffe. SEB använder 
även immateriella belöningar, exempelvis när en ledare ger uppmuntran, beröm och pratar om 
en person i positiva termer. Dessa är individuella, medan vinstandelar är kollektiva. För övrigt 
är bonus individuella. Belöningarna är både omedelbara och långsiktiga. SEB har ingen 
prestationslön, som exempelvis ackord, men det finns en bonus som används som en presta-
tionslön. Företaget använder inte resultatlön, men resultatbonus. Endast företagsledningen er-
håller gratifikationslön. Vidare använder SEB optioner. Det är framförallt ledare som får 
optioner. Pensionslösningar används också, där företaget sätter av pengar på en individuell 
försäkring. De anställda kan även lägga sin bonus i en speciell pensionsförsäkring, 
individerna kan också välja att avstå lön till en pensionslösning. 
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Enligt Erkheikki använder FöreningsSparbanken materiella belöningar, exempelvis pengar. 
Däremot förekommer det sällan belöningar i rena pengar på lokal nivå, där utdelas materiella 
belöningar i form av middag på restaurang eller biocheckar. Det förekommer inte mycket im-
materiella belöningar, men givetvis sker viss uppmuntran från ledare. De belöningar som ut-
delas på lokal nivå är både individuella och kollektiva. Exempel på kollektiv belöning är när 
en hel avdelning presterat bra, kan avdelningen tillsammans åka på en relax-helg. Även 
resultatandelssystmet är kollektivt. Det kan förekomma omedelbara belöningar, men det är 
mer vanligt med belöningar vid månadsuppföljning. Resultatandelssystemet är långsiktigt. 
Prestationslön förekommer inte på FöreningsSparbanken. Resultatlön förekommer inte på 
lokalnivå, men på koncernnivå genom investmentbanken Swedbank Markets, och fondbolaget 
Robur. Resultatandelssystemet fungerar som en resultatbonus. När det gäller gratifikationer 
förekommer det inte ofta, men det kan ske i samband med någon kampanjaktivitet, 
exempelvis resor eller kapitalvaror såsom CD-spelare och digitalkamera. Vinstdelningssys-
temet är det grundläggande belöningssystemet. Optionsprogram finns också, och det gäller för 
samtliga anställda. Det pågående optionsprogrammet är teckningsoptioner där samtliga an-
ställda 1999 fick teckna optioner till ett rabatterat pris, detta program sträcker sig till 2005. 
Pensionslösningar finns endast för de som har chefsbefattningar och högre löner. 
 
SEB använder även andra förmåner som är skatte och avgiftspliktiga i form av bland annat 
hemtjänst ett antal timmar per månad till de anställda som har barn under åtta år. SEB kan i 
vissa fall erbjuda fri utbildning vid avveckling av personal. Företaget har inte 
kompetenskonton eller individuellt kompetenssparande. De använder sig av kurser, 
konferenser, studieresor i stor utsträckning. Försäkringspremier i form av 
sjukvårdsförsäkring. Kost i form av rikskuponger och bil till de anställda som använder den i 
tjänsten. Erkheikki förklarar att banken har kostförmåner som lunchrabatter för alla anställda. 
Föreningssparbanken har personalvillkor, vilket innebär att de anställa får rabatt på exempel-
vis inlåningsräntor. Föreningssparbanken erbjuder de anställda utbildningar, kurser och 
konferenser, men Erkheikki ser inte det som en bonus.  
 
Förmåner som inte är skatte eller avgiftspliktiga som fri hotell frukost förekommer när de an-
ställda bor på hotell. Nyckelpersoner erbjuds förflyttningskostnader, som förmåner. De an-
vänder även gruppliv- och gruppsjukförsäkring samt tjänstereseförsäkring. De anställda får 
inga arbetskläder och de får inte göra avdrag för det. SEB ger de anställda julklappar och 
minnesgåvor när någon slutar, samt jubileumsgåvor som klockor när en person jobbat i 25 år. 
2000 kronor per år ges till de anställda som personalvårdsförmåner som kan användas till 
exempelvis ett gymkort. De anställda får rabatter på krediter och alla de produkter och tjänster 
företaget erbjuder. Banken har även fritidshus i Sverige och utlandet, som de anställda kan 
hyra. SEB har hem- PC erbjudanden, som dras av på bruttolönen, man kan således inte kalla 
det för fria datorer. Flyttningsbidrag finns att erhålla på Föreningssparbanken om den an-
ställda flyttar inom koncernen, säger Erkheikki. Vidare finns det hälso-och sjukvårds för-
måner. Det förekommer även jul, jubileums och minnesgåvor när man fyller 50 år eller jobbat 
inom banken i 25 år. Det finns ej fri dator, men det finns möjligheter att hyra datorer av ban-
ken till rabatterade priser. 
 
Lejon kan inte säga vilken belöning som är den mest framgångsrika, företag bör ha en bred 
blandning av olika sorters belöningar som ser till att det finns en belöning för alla. Sjukvård-
försäkring är nog bra för alla, men barnfamiljer uppskattar hemhjälp mycket. I grund och 
botten är människor olika och därmed är det svårt att generalisera och säga att det finns en 
bästa belöning. Det handlar om att medarbetarna ska känna sig väl kompenserade för sina 
insatser i företaget. Erkheikki kan inte svara på vilken belöning som är den mest 
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framgångsrika i tjänsteföretag eftersom det är olika saker som motiverar olika individer. 
Föreningssparbanken har testat flera olika varianter, men inte kommit fram till något bättre än 
det de har idag, det vill säga vinstandelssystemet.  
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5 ANALYS 
 
Vi kommer i analyskapitlet att jämföra den teori vi redovisat, med den empiri vi samlat in 
genom intervjuer.  
 
5.1 Belöningssystem för att uppnå företagets mål 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) har de 
flesta belöningssystem traditionellt sett varit inriktade på att möta försäljningsmål och kost-
nadsmål. Men enligt Randall och Senior (1994) är tjänsteföretags mål att skapa kundtillfreds-
ställelse. Lejon anser att tjänsteföretags mål är att ha branschens nöjdaste kunder och medarb-
etare samt vara branschens lönsammaste företag med en hög tillväxt och vinst. Lejon förklarar 
att SEBs mål är att vara branschens bästa leverantör av finansiella tjänster. Enligt Erkheikki 
är tjänsteföretags mål att erbjuda bra tjänster och produkter, för ett konkurrenskraftigt pris, till 
företagets kunder. Erkheikki säger att FöreningsSparbankens mål är att vara det självklara 
bankalternativet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer 
genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) har företagsledningen en vilja att de anställda ska 
sträva mot företagets övergripande mål, detta kallas för målöverensstämmelse. Ibland kan det 
vara svårt att nå målöverensstämmelse eftersom de anställda har egna mål och värderingar. 
SEB når målöverensstämmelse, enligt Lejon genom aktiviteter som syftar till att uppnå 
företagets mål. När det gäller att nå målöveresstämmelse inom företaget förklarar Lejon att de 
anställda har samma mål som företaget, men givetvis kan de anställda dessutom ha personliga 
mål. För att de anställdas personliga mål ska överensstämma med företagets mål, måste det 
finnas stöd från ledare och uppmuntran i form av exempelvis utbildningar.  SEB är tydliga 
med företagets mål och att visa de anställda vilka mål som ska uppnås. Erkheikki förklarar att 
Föreningssparbanken når målöverensstämmelse genom att arbeta mycket med att de anställda 
ska veta bankens mål. Det ska finnas en tydlighet som alla kan känna igen och identifiera sig 
med. Företaget jobbar mycket med målöverensstämmelse från högsta ledning ner till 
individnivå. På individnivå handlar det till största del om försäljningsmål, eftersom 
FöreningsSparbanken idag egentligen är en försäljningsorganisation. Alla anställda ska vara 
insatta i företagets affärside och vision. Det finns individuella mål för varje anställd och detta 
följs upp oavsett om de jobbar administrativt eller med kundkontakt och försäljning.  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) innebär styrning att säkerställa att enskilda medarbetare 
arbetar för att nå företagets mål. Svensson och Wilhelmsson (1988) skriver att ett rätt 
utformat och tillämpat belöningssystem är ett utmärkt styrmedel. Lejon menar att det är 
viktigt med ett styrmedel som belöningssystem eftersom de anställda uppskattar att få 
uppmuntran och belöningar. Erkheikki förklarar att eftersom alla universalbanker säljer 
nästan identiska tjänster, och påverkas på liknande sätt av konjunkturer och den ekonomiska 
politiken, är det personalens kompetens och skicklighet som skiljer bankerna åt, på grund av 
detta används belöningssystem som ett styrmedel. 
 
Svensson och Wilhelmsson (1988) förklarar att om företagsledningen kan lära sig att på ett 
medvetet sätt använda belöningar för att stimulera de rätta handlingarna ökar både företags 
effektivitet och de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse. Ett effektivt belönings-
system kan enligt Lejon leda till att företaget når sina mål, och därmed blir ett framgångsrikt 
företag som i sin tur leder till goda effekter, såsom en tryggare anställning, roligare på jobbet, 
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fler möjligheter till personlig utveckling i form av exempelvis utbildning. Erkheikki anser att 
ett effektivt belöningssystem ska fungera som en drivkraft för att nå företagets mål. Effek-
terna kan vara att det motiverar de anställda att göra en extra ansträngning att jobba mer 
effektivt och detta leder i sin tur till betalning och bonus. 
 
Cascio (1995) menar att belöningsplanerna måste vara kopplade till företagets strategiska mål 
och borde planeras utifrån dessa mål. Författaren menar att planen måste överensstämma med 
företagets strategi. Enligt Lejon kopplar SEB sina strategiska mål till belöningssystemet 
genom att tänka att ”det som mäts blir gjort” och belönar de anställda för detta. Erkheikki 
säger att en verksamhetsplanering som innefattar belöningssystemet utvecklas centralt och 
lokalt, och bygger på de strategiska målen.   
 
Cascio (1995) anser att belöningar bör utformas från det egna företagets förutsättningar. 
Svensson och Wilhelmsson (1988) diskuterar på ett likartat sätt och förtydligar att det nöd-
vändiga beteendet förändras över tiden, i takt med att omvärlden förändras, förändras också 
företagets förutsättningar. SEB ändrar belöningssystemet efter ändrade förutsättningar, för-
klarar Lejon. Det gäller att ha ett flexibelt belöningssystem som har sin utgångspunkt i före-
tagets mål, men som alla andra företeelser, måste målen vara förankrade i verkligheten. Det 
måste finnas förutsättningar att kunna nå målen och det är viktigt att anpassa belöningssy-
stemet efter verkligheten och omgivningen. Erkheikki förklarar att FöreningsSparbankens be-
löningssystem förändras av koncernledningen eftersom det är ett gemensamt belöningssystem 
för hela koncernen. Belöningssystemet förändras inte efter konjunkturer, enligt Erkheikki. 
Eftersom belöningssystemet är relaterat till räntabiliteten är det den som avgör. 
 
5.2 Ledarskap 
 
Enligt Palmer (2001) har många framgångsrika tjänsteföretag framgångsrika ledare och 
därmed är dåligt ledarskap i tjänsteföretag mycket påtagligt. Ledarskap är viktigt i 
tjänsteföretag, säger Lejon. Erkheikki instämmer och menar att i tjänsteföretag och speciellt i 
bankbranschen är det viktigt att ledaren fungerar som en coach och har en nära och tät dialog 
med sina anställda.   
 
Enligt Lawler (1994) samt Svensson och Wilhelmsson (1988) har ledaren en viktig roll vid 
belöningssystem. Lawler förklarar detta med att det är ledaren som fattar beslut om vem som 
ska belönas och hur. Lejon menar att en ledares roll vid belöningssystem är att skapa 
förutsättningar för de anställda att nå företagets mål. ”Belöningssystemet fungerar som en 
morot.” Beroende på vilken typ av belöning det handlar om, kan utdelningen ske på central 
eller lokal nivå.  Erkheikki säger att i ett övergripande perspektiv kan inte den närmaste led-
aren påverka belöningssystemet utan det är fastställt gemensamt för hela Förenings-
Sparbanken. Däremot finns det en möjlighet för den lokala ledaren att belöna sina anställda på 
andra sätt genom enklare metoder som exempelvis en middag eller bio. En av ledarens roller 
är att bena ut vad som motiverar den enskilde individen.  
 
Lindblom (1996) anser att om ett bra belöningssystem ska kunna utformas måste en ledare 
besitta vissa egenskaper, tycka om människor och veta hur dom fungerar, empati, förmåga att 
förstå hur andra tänker och känner, kommunikationsförmåga samt förmågan att kunna tala 
med människor. Lejon menar att viktiga egenskaper som en ledare bör besitta är att kunna 
skapa resultat med hjälp av ett effektivt belöningssystem genom att ha inlevelseförmåga och 
kunna känna av andra människor. Erkheikki poängterar att en ledare måste arbeta nära sina 
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anställda, ha en känsla för deras vardag och kunna coacha dem i deras dagliga arbete. Detta 
anser han vara särskilt viktigt i tjänsteföretag. 
 
Cascio (1995) menar att om anställda ska tro att en betalning- för- prestation relation 
existerar, måste en ledare etablera ett synligt samband mellan prestation och belöning, och det 
måste generera förtroende och trovärdighet bland arbetsstyrkan. Om de anställda kan se ett 
klart samband mellan belöningar och deras beteende, kommer de att bli motiverade till att 
prestera bra. För att etablera ett synligt samband mellan prestation och belöning är det centralt 
att öppet redovisa företagets resultat, förklarar Lejon. Vidare blir sambandet synligt genom att 
öppet belöna de anställda. Tjänsteföretag har belöningssystem i något större utsträckning än 
varuproducerande företag. Exempel på detta är den finansiella sektorn där det är vanligare 
med belöningar på grund av att många av befattningshavarna har en unik kompetens och 
därmed har det etablerats en prestationslön. För att de anställda ska få en uppfattning om sam-
bandet mellan prestation och belöning, gällande de lokala belöningarna, förklarar Erkheikki 
att ledaren sätter upp mål för varje anställd om vad som ska presteras varje vecka. Överträffar 
den anställde sina mål kan de förvänta sig en extra belöning. Ledaren har en möjlighet att 
följa försäljningssiffror och utveckling hos varje anställd. 
 
5.3 Motivation 
 
Macaulay och Cook (2001) menar att speciellt i tjänsteföretag är belöningar avsedda att moti-
vera och stärka fokus på beteende som kan skapa kundtillfredställelse och lojalitet. Lejon 
anser att det är viktigt med motiverade anställda i ett tjänsteföretag eftersom de har mycket 
kundkontakt. Glada medarbetare ger glada och nöjda kunder. Erkheikki håller med och 
förklarar att om de anställda känner sig motiverade gör de ett bättre arbete och gör det lilla 
extra.  Om den anställde inte känner sig motiverad fungerar de mer som en ordermottagare 
och gör bara det kunden begär och inget extra. 
 
Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att motiv definieras som det som stimulerar och driver 
en individ att handla på ett visst sätt. Lejon definierar motivation såsom viljan, önskan och 
strävan att alltid göra sitt bästa. Erkheikki definierar motivation som en inre drivkraft som 
säger att detta är roligt, trivsamt och känns bra. 
 
Svensson (2001), Grönroos (1998) och Cascio (1995) skriver att belöningar i vissa fall moti-
verar anställda. Lejon förklarar att SEB använder belöningssystem för att motivera anställda 
och har utvecklingssamtal en gång per år för att kartlägga hur de anställda upplever att 
situationen har varit och tankar om framtiden som sedan följs upp. Enligt Erkheikki använder 
FöreningsSparbanken olika belöningar för att motivera de anställda bland annat genom 
resultatandelspengar. Ledaren på lokal nivå kan belöna de anställda om de presterar över sina 
mål. 
 
Tietjen och Myers (1998) nämner ytterligare faktorer som påverkar motivation; exempelvis 
positivt eller negativt verbalt erkännande, pengar samt arbetsmiljö. Några saker som 
motiverar anställda, enligt Lejon är att bli uppmärksammad, omtalad i positiva termer, möj-
lighet till personlig utveckling, nära kontakt med andra duktiga kollegor som den anställde 
kan utvecklas genom. Det är även viktigt med en ledare som tror på den anställde och satsar 
på denne genom större förtroende, ansvar och befogenheter, bra löneutveckling och möjlighet 
att prova på nya arbetsuppgifter, men människor är så olika att det finns inget bästa recept på 
vad som motiverar, det är viktigt att se till varje individ. Det stora problemet enligt Erkheikki 
är att kunna lokalisera vad som motiverar de anställda, eftersom människor generellt är så 
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olika och motiveras av olika saker. Föreningssparbanken använder ett generellt 
resultatandelssystem där alla får sin del i pengar, även om det inte motiverar alla.  
 
Svensson (2001) menar att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation 
och effektivitet. Lejon och Erkheikki håller med och Lejon förklarar att när det gäller den inre 
effektiviteten och den anställde känner motivation leder det till att denne arbetar med en 
större entusiasm och högre tempo vilket i sin tur gör att individen känner arbetstillfreds-
ställelse. Den yttre effektiviteten är riktad mot marknaden, det vill säga att det företag som har 
den mest kompetenta och motiverade personalen vinner kunderna och marknaden. Erkheikki 
förklarar detta med att om en person är motiverad, trivs den anställde bättre med sina 
arbetsuppgifter, blir effektiv och därmed presterar ett bra resultat. Erkheikki förklarar vidare 
att om de anställda inte trivs är det svårt att vara effektiv. Detta utmärker sig speciellt i de 
företag som har med människor att göra såsom tjänsteföretag.   
 
5.4 Användning och utformning av belöningssystem 
 
Fielder (1996) nämner fyra faktorer som kan spela en avgörande roll för vilket belöningssy-
stem som är lämpligt i ett företag. Det kan vara företagets kultur, företagets image, vilken typ 
av beteende företaget vill belöna och vilken tid företaget kan ägna åt belöningssystemet. 
Några faktorer som avgör vilket belöningssystem som är lämpligt i ett företag är bland annat, 
enligt Lejon, företagets historik och de anställdas bild av möjligheter till belöningar och vad 
de baseras på. Företagets kultur är därmed avgörande för vilka förväntningar de anställda har 
på belöningar. Olika företag har olika image när det gäller belöningssystem och företagets 
image är därmed en avgörande faktor. Beroende på vilket beteende företag vill belöna, är en 
avgörande faktor. Om företaget vill belöna individuella prestationer ska belöningarna vara 
individuella, om grupprestationer ska premieras ska företaget ha ett gruppbaserat 
belöningssystem. Vidare måste det finnas en direkt koppling mellan belöningen och indi-
videns, eller gruppens prestation, och att individerna kan påverka skeendet. Lejon förklarar 
detta med att generella belöningar för alla i ett företag, därmed inte är ett bra alternativ. Varje 
individ ska kunna se att deras prestation leder till en möjlig belöning.  
 
Även Erkheikki anser att företagets kultur och historia är avgörande för vilket belönings-
system banken använder. Han utvecklar och förklarar att det är centralt i ett tjänsteföretag 
med samarbete och därför använder banken ett belöningssystem som ger alla i företaget 
belöningar. Risken med individuella belöningar är att individen bli sämre på att samarbeta 
och fokuserar mer på sig själv. 
 
Cascio (1995) anser att ett företags belöningssystem måste bestå av fyra olika delar för att bli 
effektivt, det måste finnas tillräckligt med belöningar, rättvisa mellan företaget och andra 
företag på marknaden, rättvisa inom företaget och behandlandet av varje anställd ska anpassas 
till varje individs behov. Lejon förklarar att ett effektivt belöningssystem kräver att ledaren är 
insatt i sina uppgifter och klarar ut vad som krävs för att få en viss belöning. Det är centralt att 
det finns en uthållighet i belöningssystemet så att de anställda över tid lär sig vilket beteende 
som belönas, därmed är det inte effektiv att ändra belöningssystemet ofta. Syftet med be-
löningssystem är att det ska vara rättvist, i detta fall innebär rättvisa att en god prestation leder 
till en god belöning. Rättvisa kan även innebära att oavsett prestation ska alla få en belöning, 
men då är belöningssystemet orättvist. Vad som är rättvist anser Lejon vara omöjligt att svara 
på eftersom människor har så olika uppfattningar om vad som uppfattas som rättvisa. 
Erkheikki säger att för att ett belöningssystem ska vara effektivt är det viktigt att alla har möj-
lighet att påverka resultatet och därmed belöningen.  
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Enligt Grönroos (1998) bör belöningssystemet vara logiskt och utformat på ett bra sätt för att 
vara motiverande. Belöningssystemet inom SEB utformas, enligt Lejon på centralnivå och är 
därmed förankrad i hela koncernen. För att motivera personalen utformas belöningssystemet 
så att de tillägnar sig ett önskat beteende. Ett tjänsteföretags belöningssystem ser annorlunda 
ut jämfört med ett varuproducerande företag eftersom det är helt olika faktorer som avgör om 
företaget är ekonomiskt framgångsrikt eller inte. I tillverkande företag kan det vara leverans-
tider och felprocent medan i tjänsteföretag är det nöjda kunder och tillväxt som är avgörande. 
Även FöreningsSparbankens belöningssystem utformas, enligt Erkheikki på centralnivå. När 
det gäller de mindre belöningarna på lokal nivå finns det inga direkta regler för hur 
utformandet ska se ut, det avgör den närmaste ledaren. Huvuddelen av bankens personal är i 
kontakt med kunderna, därför är det viktigt att ta hänsyn till detta när man utformar ett be-
löningssystem. Vidare måste företaget ha slutkunden i åtanke vid utformning av belöningssy-
stem. Ett varuproducerande företag har förmodligen annan typ av belöning eftersom de som 
är i produktionen nödvändigtvis inte har kontakt med kunder. 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) anser att det bör vara klart och tydligt för de anställda på 
vilket sätt belöningen ska delas ut. De anställda vet vad som ska belönas genom att de får veta 
det önskvärda beteendet, vilket Lejon anser är ledarens uppgift att förmedla. Enligt Erkheikki 
är grundregeln att de anställda ska följa företagets räntabilitet. Ledarna informerar även om 
detta efter varje kvartalsbokslut, där utvecklandet av bankens resultat och räntabilitet visas. 
De lokala belöningarna är individuella och är relaterade till försäljningsmålen som ledaren 
tillsammans med medarbetaren har satt upp. De anställda och ledaren kan dagligen övervaka 
försäljningen genom bankens datasystem. De anställda vet att de måste nå de mål som är 
uppsatta och är i linje med de övergripande målen för att få belöning. Alla anställda i banken 
har individuella mål oavsett yrkesroll. 
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) bör det som regel finnas ett tidsmässigt och 
rumsligt samband mellan den arbetsprestation som belönas och själva belöningen. Den ska 
komma när den anställda tycker att den gjort sig förtjänta av den. Lejon anser att tidsaspekten 
spelar en avgörande roll vid belöningssystem, och det måste finnas kortsiktiga och långsiktiga 
perspektiv. Lejon utvecklar detta genom att förklara att extraordinärt goda insatser ska 
belönas i det korta perspektivet genom exempelvis en biobiljett eller ett positivt omtalande på 
ett personalmöte. I det långa perspektivet kan det handla om att den anställde får optioner i 
företaget som kan lösas ut efter exempelvis tre till tio år. Tiden har en avgörande och styrande 
effekt. Erkheikki tror att belöningen måste komma i nära anslutning till den prestation som 
föranlett belöningen. När det gäller den generella systembelöningen som gäller alla, sker av-
stämning i anslutning till årsskiftet då banken får resultaträkningen och marknadsandelarna. 
Resultatandelssystemet är långsiktigt medan de lokala belöningarna är kortsiktiga. 
 
Enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) finns det vissa faktorer företaget bör tänka på när de 
ska utveckla ett belöningssystem. Fastställa vad det är som ska belönas, fastställa de rätta 
belöningarna. Förankra detta som en naturlig del i företagets kultur, så att belöningssystemet 
förstärker affärsidén, målen och övriga styrsystem. Slutligen bestämma när, var och hur be-
löningar utdelas och av vem. Lejon försöker förklara hur SEB går till väga när de utvecklar ett 
belöningssystem. Det första de gör är att lokalisera vilka aktiviteter som ska utföras. Nästa 
steg är att fundera på hur de ska gå tillväga för att de anställda ska motiveras att utföra dessa 
aktiviteter. Vidare tas det fram vilken belöning som krävs för att motivera. Slutligen försöker 
SEB utforma ett marknadsanpassat belöningssystem genom att se hur andra företag har ut-
format sina belöningssystem. En annan sak man bör tänka på vid utformningen av ett be-
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löningssystem är att det är svårt att ta bort belöningar, därmed är det viktigt att ha korta kon-
trakt. Erkheikki har svårt att förklara hur FöreningsSparbanken går tillväga vid utvecklingen 
av belöningssystem, eftersom det är så olika vad som motiverar människor.  
 
Enligt Aspgren och Granqvist (2002) misslyckas ofta belöningssystem i tjänsteföretag på 
grund av att de inte uppmuntrar de anställda att sälja tjänsten. Belöningssystem ska vara moti-
verande och inspirera de anställda till ett effektivt, kundinriktat agerande. Lejon har svårt att 
svara på varför belöningssystem ofta misslyckas i tjänsteföretag. Enligt Erkheikki misslyckas 
ofta belöningssystem både på individ- och gruppnivå i tjänsteföretag. Detta kan bero på att 
individuella belöningar kan resultera i konkurrens istället för att de anställda stöttar varandra 
och jobbar tillsammans.  
 
5.4.1 Att mäta resultatet 
 
Enligt Svensson (2001) måste företag kunna identifiera resultat och jämföra med målet för att 
kunna fastställa storlek på belöningen. Ofta kan resultatet inte mätas med objektiva mått. När 
det gäller värdet av tjänster är det ofta bara kunden som kan göra en relevant bedömning. 
Företaget kan exempelvis använda sig av en kundpanel eller genomföra kundenkäter. SEB 
mäter resultaten, enligt Lejon genom att först göra en budget och sedan koppla den till be-
löningssystemet. Beroende på hur väl företaget nått sin budget har SEB olika utrymme för att 
dela ut olika stor belöning. Den anställdes prestation registreras i bankens datasystem och 
genom att mäta varje individs prestation kan ledaren avgöra dennes belöning kopplat till vad 
budgeten tillåter. Dessutom belönas beteenden som inte registreras i datorn. Erkheikki 
förklarar att de mäter resultaten av det generella belöningssystemet genom att jämföra 
bankens räntabilitet med vägt genomsnitt för de andra fyra stora universalbankerna (Handels-
banken, SEB, Danske Bank & Nordea). Statistiska Centralbyrån redovisar officiella siffror på 
marknadsandelar, så även detta är lätt att mäta. När det gäller de lokala belöningarna är de 
ofta relaterade till försäljning och försäljningsmål. Försäljningssiffrorna går att mäta genom 
bankens datasystem och jämförs med individens uppsatta mål. 
 
Enligt Svensson (2001) är de kvantitativa målen oftast enklast att bestämma och följa upp. 
När det gäller kvaliteten kan det ibland vara svårt att följa upp och värdera effekterna. Enligt 
Lejon mäts icke kvantifierbara mål genom fingertoppskänsla och ett diskretionärt förhåll-
ningssätt, det vill säga subjektiva bedömningar baserade på ledarens känsla. Exempel på icke 
kvantifierbara mål är god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett trevligt kundbemötande, 
avslutar Lejon. För att mäta icke kvantifierbara mål inom Föreningssparbanken använder 
företaget marknadskapitalmätningar, enligt Erkheikki. Sifo intervjuar kunderna, där kunderna 
får lämna sin bild av bankens kompetens, kvalitet och service. Mätningarna görs kontinuerligt 
med ett års mellanrum. Sifo intervjuar även bankens personal, där de får delge sina åsikter om 
vad som är bra och mindre bra i företaget. Svensson (2001) skriver att det finns många 
metoder för att följa upp resultaten. Några av de vanligaste är bland annat löpande värdering i 
dialog med kunden, kundenkäter, kundintervjuer, professionella granskningar av 
utomstående, observationer och tester, övningar och spel samt benchmarking. Lejon anser att 
det är lätt att mäta resultat, trots att det är tjänster företaget säljer, eftersom de har ett 
välutvecklat datasystem. I vissa fall är det svårt att mäta resultat när det gäller tjänster, anser 
Erkheikki, eftersom tjänster och varor ofta går in i varandra och det kan påverka belönings-
systemet. Varor är enkla att mäta eftersom det handlar om volym. 
 
5.4.2 Olika sorters belöningar 
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Nedan visas en tabell över de två bankernas olika sorters belöningar.  
 
Typ av belöning SEB FöreningsSparbanken 
Materiella Ja, pengar, mat, frukt och 

kaffe. 
Ja, pengar (centralt). Middag 
och biocheckar (lokalt). 

Immateriella Ja, uppmuntran och beröm. Ja, uppmuntran. 
Individuella Ja Ja 
Kollektiva Ja, vinstandelar. Ja, relaxhelg, 

vinstandelssystem. 
Omedelbara Ja Förekommer ibland. 
Långsiktiga Ja Ja, vinstandelssystem. 
Prestationslön Nej, dock en bonus. Nej 
Resultatlön Nej Ja, centralt, ej lokalt. 
Resultatbonus Ja Ja, vinstandelssystem. 
Gratifikation Ja, endast företagsledningen. Ja, men inte ofta. 
Vinstdelning Nej Ja, är grundläggande. 
Optioner Ja, framförallt ledare. Ja 
Pensionslösningar Ja  Ja, för chefer & högavlönade. 
Städning Ja Nej 
Hemkuponger Nej Nej 
Fri utbildning vid 
personalavveckling 

Ja, i vissa fall. Nej 

Kompetenskonton Nej Nej 
Individuellt 
kompetenssparande 

Nej Nej 

Kurs, konferens & 
studieresor 

Ja Ja, men ses inte som en 
bonus. 

Försäkringspremier Ja, sjukvårdförsäkring. Nej 
Kost Ja, rikskuponger. Ja, lunchrabatter. 
Bil Ja, till dom i tjänst. Nej 
Fri hotellfrukost Ja Ja 
Ersättning för flyttkostnader Ja, för nyckelpersoner. Ja,  vid flytt inom koncernen. 
Gruppliv- och gruppsjuk-
försäkring 

Ja Nej 

Tjänstereseförsäkring Ja Nej 
Hälso- och sjukvård Ja, se ovan. Ja 
Arbetskläder Nej Nej 
Jul- jubileums- & 
minnesgåvor. 

Ja Ja 

Personalvårdsförmåner Ja, 2000/år. Nej 
Rabatter Ja, på alla de produkter och 

tjänster de säljer. 
Personalvillkor, exempelvis 
inlåneränta. 

Fri dator Hem-PC-erbjudande. Hem-PC-erbjudande. 
Övrigt Hyrning av fritidshus.  
 
Tabell 1. 
Enligt Macaulay och Cook (2001) är de traditionella bekräftelserna i form av belöningar ofta 
effektiva, men det finns andra, mer kreativa former av belöning som är mycket framgångs-
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rika. Lejon kan inte säga vilken belöning som är den mest framgångsrika, företag bör ha en 
bred blandning av olika sorters belöningar som ser till att det finns en belöning för alla. Sjuk-
vårdförsäkring är bra för alla, men barnfamiljer uppskattar hemhjälp mycket. I grund och 
botten är människor olika och därmed är det svårt att generalisera och säga att det finns en 
bästa belöning. Erkheikki kan inte svara på vilken belöning som är den mest framgångsrika i 
tjänsteföretag eftersom det är olika saker som motiverar olika individer. Föreningssparbanken 
har testat flera olika varianter, men inte kommit fram till något bättre än det de har idag, det 
vill säga vinstandelssystemet.  
 
 
 

 34



SLUTSATSER & FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

6 SLUTSATSER 
 
I nedanstående kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser vi dragit utifrån den analys vi 
gjorde i föregående kapitel. Vi kommer också att ge förslag till fortsatt forskning. Eftersom vi 
bara har undersök två banker kan inte generaliseringen omfatta alla tjänsteföretag.  
 
6.1 Hur tjänsteföretag använder belöningssystem i sin styrning  
 
Undersökningen tyder på att tjänsteföretags högsta mål kan vara att kunna leverera bra 
tjänster och att få nöjda kunder. Ett av belöningssystemets uppgifter är att nå företagets mål, 
och belöna de anställda för detta. Vidare fann vi att företag ofta belönar detta mål, men till 
stor del fokuseras belöningarna på försäljningsmål, vilket beror på att det är lättare att mäta. 
Vi anser det vara viktigt att identifiera både företagets kvalitativa och kvantitativa mål samt 
belöna dessa. Vidare fann vi att de flesta banker säljer nästan identiska tjänster och därmed är 
det de anställdas kompetens och skicklighet som skiljer bankerna åt. Därmed är det viktigt 
med ett styrmedel som belöningssystem för att uppmuntra de anställda att prestera sitt bästa 
och därmed kunna skapa konkurrensfördelar. Troligen kan ett effektivt belöningssystem även 
leda till att de anställda känner motivation, trygghet, jobbar lite extra och får roligare på 
jobbet. Vi anser att det är viktigt eftersom nöjda anställda ofta leder till nöjda kunder, vilket är 
centralt i tjänsteföretag. 
 
Det visade sig i vår undersökning att företag ofta försöker skapa ett flexibelt belöningssystem, 
som anpassas efter förändringar i omgivningen. Det anser vi vara viktigt eftersom det ska 
finnas förutsättningar för de anställda att kunna nå målen och erhålla belöningar. Eftersom 
förutsättningarna kan ändras och det är svårt att ta bort belöningar är det viktigt att ha korta 
kontrakt. 
 
Vi drog slutsatsen att ledare ofta har en central roll vid belöningssystem eftersom det är ledare 
som ska försöka finna vad som motiverar varje individ och vilket belöningssystem som är 
effektivast. Vidare är det i många fall ledaren som delar ut belöningar och på lokal nivå är det 
även de som avgör om en anställd förtjänar en belöning. Eftersom ledaren har en betydande 
roll är det viktigt att denne besitter vissa egenskaper såsom inlevelseförmåga och fallenheten 
att ”känna på sig” när en anställd förväntar sig en belöning samt arbeta nära sina anställda och 
coacha dem. Det är viktigt att det finns ett synligt samband mellan prestation och belöning. 
För att klargöra sambandet kan ledaren öppet belöna de anställda. Vidare kan detta bland 
annat visas genom att sätta upp mål för vad varje anställd ska prestera och överträffar de 
målen kan de förvänta sig en belöning.  
 
Med utgångspunkt ur ledarens perspektiv verkar det rimligt att anta att det är viktigt med 
motiverade anställda i tjänsteföretag eftersom de har mycket kundkontakt och glada anställda 
ger glada och nöjda kunder. Vi fann att belöningar kan motivera de anställda, och om de an-
ställda är motiverade kan de göra ett bättre arbete. Undersökningen tyder på att det som 
motiverar, varierar dock från person till person, men exempel på motivationsskapande 
faktorer är att bli uppmärksammad, omtalad i positiva termer, möjlighet till personlig 
utveckling, större ansvar, befogenheter och förtroende. Vi tror att detta är ett av de största 
problemen med belöningssystem eftersom det är svårt att utforma ett system som motiverar 
alla och täcker allas behov. Vi fann en trolig koppling mellan arbetstillfredsställelse, moti-
vation och effektivitet. Det visade sig i vår undersökning att om en anställd känner motivation 
leder det till att denne arbetar med större entusiasm och högre tempo vilket i sin tur gör att 
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individen känner arbetstillfredsställelse. Det visade sig även att om en anställd är motiverad, 
trivs denne med sina arbetsuppgifter, blir effektiv och presterar därmed ett bra resultat. Om en 
anställd inte trivs är det svårt att vara effektiv. 
 
Några faktorer som kan avgöra vilket belöningssystem som är lämpligt i företag är bland 
annat företagets historik och kultur eftersom det skapar förväntningar hos de anställda på 
belöningar. Beroende på vilket beteende företaget vill belöna kan också vara en avgörande 
faktor. Om företaget vill belöna individuella prestationer ska belöningar vara individuella, om 
grupprestationer ska premieras ska företaget ha ett gruppbaserat belöningssystem. Ett av 
företagen anser att generella belöningssystem som gäller alla inte är ett bra alternativ eftersom 
varje individ ska känna att deras egen prestation ska leda till belöning. Medan det andra 
företaget menar att risken med individuella belöningar är att individen blir sämre på att 
samarbeta vilket är väldigt centralt i tjänsteföretag. Vi ser både fördelar och nackdelar med de 
två systemen och därför kan det vara bra att ha en kombination av individuella- och gruppbas-
erade belöningar. Det är omöjligt att säga vilket system som är mest rättvist eftersom alla 
uppfattar rättvisa olika. 
 
Enligt en av respondenterna ser ett tjänsteföretags belöningssystem annorlunda ut jämfört 
med ett varuproducerande företag eftersom det är helt olika faktorer som avgör om företaget 
är framgångsrikt. I varuproducerande företag kan det vara leveranstider och felprocent, men i 
tjänsteföretag kan det vara nöjda kunder och tillväxt som avgör framgång. Det kan även vara 
viktigt att tänka på slutkunden och att huvuddelen av personalen har kontakt med dem när 
företaget utformar belöningssystem. 
 
Undersökningen tyder på att tjänsteföretag använder både lång- och kortsiktiga belöningar. Vi 
tror det är viktigt att erbjuda båda typerna eftersom de kortsiktiga kan användas för att upp-
rätthålla motivationen, medan de långsiktiga kan användas för att motivera kompetent 
personal att stanna kvar i företaget. Utvecklandet av belöningssystem verkar se olika ut i olika 
företag, men något som beaktas av dessa två fallstudieföretag är vad som motiverar varje 
enskild individ. 
 
När det gäller försäljningsmål på lokalnivå tyder det på att tjänsteföretag ofta mäter de an-
ställdas prestation genom att kontrollera vad som registrerats i företagets datasystemet, där-
efter kan ledaren avgöra den anställdes belöning kopplat till vad budgeten tillåter. Enligt vår 
undersökning skiljer det sig dock mellan företagen när det gäller mätning av ickekvantifier-
bara mål. Ett sätt kan vara att ledaren genom ”fingertoppskänsla” och subjektiva bedömningar 
avgör om en anställd förtjänar en belöning. Ett annat sätt kan vara att företaget använder sig 
av marknadskapitalmätningar där Sifo intervjuar kunder och anställda. På central nivå kan 
mätningar angående vinstandelssystem ske genom att jämföra bankens räntabilitet med vägt 
genomsnitt av andra stora bankers räntabilitet. 
 
Undersökningen tyder på att tjänsteföretag ofta använder olika sorters belöningar för att 
motivera sina anställda. Det är dock mycket svårt att generalisera och säga vilken belöning 
som är den bästa eftersom individer motiveras av olika saker. Vi tycker därför att företag bör 
erbjuda de anställda en mängd olika belöningar för att tillgodose allas behov.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en surveyundersökning angående de anställdas syn 
på belöningssystem och vad som motiverar dem. En annan intressant undersökning kan vara 
att jämföra ett tillverkande- och ett tjänsteföretags belöningssystem. Ett annat förslag på 
fortsatt forskning är att koncentrera sig på en typ av belöning, exempelvis individuella 
belöningar, och fördjupa sig inom det området. Vidare kan det vara intressant att göra en 
kvantitativ studie av alla fem bankerna i Luleå. 
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          BILAGA 1(1) 
INTERVJUGUIDE         
 
Namn 
 
Befattning 
 
Hur ser företagets tjänst ut? 
 
Mål 
 

1. Vad anser du vara tjänsteföretags ultimata mål? 
 
2. Vad är företagets mål? 
 
3. Hur når ni målöverensstämmelse? 

 
4. Är belöningssystem ett alternativt styrmedel för er? Varför?  

 
5. Vad kan ett effektivt belöningssystem leda till? 

 
6. Hjälper belöningssystemet företaget att nå sina mål? 

 
7. Hur kopplar ni belöningssystemet till era strategiska mål? 

 
8. Ändrar ni belöningssystemet efter ändrade förutsättningar? 

 
Ledarskap 
 

9. Anser du att ledarskap är viktigt i tjänsteföretag? 
 
10. Vilken roll har ledaren vid belöningssystem och vilka är de viktigaste ledaregenskap-

erna? Hur är ledarskap kopplat till belöningssystem? 
 
11. Hur etablerar man ett synligt samband mellan prestation och belöning? Är det 

specifikt för ett tjänsteföretag? 
 
Motivation 
 

12. Varför är det viktigt att de anställda är motiverade i tjänsteföretag? 
 
13. Hur definierar du motivation? 

 
14. Vad tror du motiverar de anställda? Utveckla! 
 
15. Hur använder ni belöningssystem för att motivera de anställda? 

 
16. Tror du det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och 

effektivitet? 

 



 

 
Användning och utformning av belöningssystem 

 
17. Kan du nämna några faktorer som avgör vilket belöningssystem som är lämpligt i ett 

företag? 
 

18. Vad krävs för att ett belöningssystem ska vara effektivt? 
 

19. Hur utvecklar ni betalningssystem för att motivera de anställda? Hur tänker ni när ni 
utformar belöningssystem med tanke på att det är en tjänst ni säljer? 

 
20. Hur vet de anställda vad som ska belönas? 

 
21. Spelar tidsaspekten någon roll vid belöningar? Utveckla! 

 
22. Kan du förklara hur man bör gå tillväga när man utformar ett belöningssystem? 

 
23. Finns det något annat att tänka på när man skapar belöningssystem?  

 
24. Varför tror du att belöningssystem misslyckas i tjänsteföretag? 

 
Att mäta resultatet 

 
25. Hur identifierar ni resultat och jämför med målet för att kunna fastställa storlek på 

belöning? 
 

26. Hur mäter ni icke kvantitetbara mål såsom kvalitet? 
 

27. Är det svårt att mäta pga av att ni säljer tjänster? Hur påverkar detta belönings-
systemet? 

 
Olika sorters belöningar 

 
28. Vilka olika typer av belöningar använder ni er av i tjänsteföretag? Är det annorlunda 

än vanliga? 
 
1. Materiella       
 
2. Immateriella 
 
3. Individuella 
 
4. Kollektiva 
 
5. Omedelbara 
 
6. Långsiktiga 
 
7. Finansiella belöningar 
 

 



 

 

8. Icke-finansiella belöningar 
 
9. Prestationslön (exempelvis ackord) 
 
10. Resultatlön  
 
11. Resultatbonus 
  
12. Gratifikation 
 
13. Vinstdelning  
 
14. Optioner 
 
15. Pensionslösningar 
 
16. Andra förmåner som är skatte- och avgiftspliktiga 
Städning m fl tjänster 
Hemkuponger 
Fri utbildning vid personalavveckling 
Kompetenskonton 
Individuellt kompetenssparande 
Kurser, konferenser, studieresor 
Försäkringspremier 
Kost 
Bil 
 
17. Förmåner som inte är skatte- eller avgiftpliktiga 
Fri hotellfrukost och fri kost på transportmedel 
Ersättning för flyttningskostnader 
Gruppliv- och gruppsjukförsäkring 
Tjänstereseförsäkring 
Hälso- och sjukvård 
Arbetskläder 
Jul-, jubileums- och minnesgåvor 
Personalvårdsförmåner 
Rabatter 
Fri dator 
 
29. Vilka tror ni är mest framgångsrika? (i tjänsteföretag) 
 
 




