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ABSTRACT 
 

Today companies see there staff as an important resource. This applies mainly to 

knowledge intensive companies where the personal have gained a more decisive role for 

the company’s development and profit. It has become more important for the companies 

to recompense its staff for them to be able to reach the goals and strategies existing 

within the company. The company management can use several different reward 

systems to motivate the staff to act in the company’s interest. The purpose of this thesis 

is to study if reward systems always lead to the desired result. We also wanted to 

investigate if the employer should reward individually or collectively to gain the best 

result. To be able to fulfill the purpose, we have used FöreningSparbanken as our main 

source of research by applying personal interviews. One conclusion that was drawn was 

that the reward system didn’t motivated the employee to a higher extent.  It is a 

combination of other factors that create motivation for the employee’s performances. To 

reach the best results, the employe have to combinate collective and individual rewards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANFATTNING 

 
Idag ses personalen som en av företagets viktigaste resurser. Detta gäller främst för 

kunskapsintensiva företag där medarbetarna fått en allt mer avgörande roll för företagets 

utveckling och lönsamhet. Det blir allt viktigare för företag att motivera samt belöna de 

anställda för att de ska uppfylla de mål och strategier som finns inom företaget. 

Företagsledningen kan använda olika belöningssystem för att få de anställda att agera 

efter deras intresse. Syftet med denna uppsats är att studera om införandet av 

belöningssystem alltid leder till ett önskvärt beteende. Vi ville också ta reda på om 

arbetsgivare bör belöna kollektivt eller individuellt för att uppnå bästa resultat. För att 

undersöka detta genomförde vi en fallstudie på FöreningsSparbanken genom personliga 

intervjuer. De slutsatser vi drar av undersökningen är att belöningssystem inte har så 

stor inverkan på de anställdas beteende, utan det är en kombination av andra faktorer 

som påverkar de anställdas prestationer. En annan slutsats är att arbetsgivare bör 

kombinera individuella och kollektiva belöningar för att nå bästa resultat.   
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ger vi en kort bakgrund till belöningssystem, vidare kommer vi att skriva 
en problemdiskussion inom området. Denna diskussion leder till uppsatsens 
forskningsfrågor och syfte. 

1.1 Problemdiskussion 
Att bli belönad för sina prestationer har varit en drivkraft i alla tider. Företag använder 
belöningar och förmåner av olika slag som styrmedel för att locka till sig nya 
medarbetare och behålla de gamla (Svensson, 2001). Efter 2:a världskriget har attityden 
till arbete förändrats. Individen arbetar inte längre bara för att överleva och höja sin 
levnadsstandard. Idag arbetar individen också för att självutvecklas och öka livskvalitén 
(Bruzelius & Skärvad, 2005). 
 
Organisationer uppstår för att förverkliga mål. Samordning och styrning är två 
huvudsakliga uppgifter som organisationens ledare har för att förverkliga dessa mål. För 
att det ska vara möjligt för ledarna att uppnå de uppsatta målen krävs att de anställda 
strävar mot samma mål som ledningen, med andra ord målöverensstämmelse mellan 
ledning och de anställda (Bruzelius & Skärvad, 2004). Det är viktigt att företagets mål 
är klara och tydliga så de anställda vet vilka insatser som förväntas från deras sida. 
Målen kan till exempel vara att de anställda lyckas få nya kunder eller uppnå ett bra 
försäljningsresultat (Smith, Wiberg m, fl 2001). Det krävs också att företagsledningen 
föregår med ett gott exempel samt att de själva tror på de uppsatta målen (Palm, 2000). 
För att lyckas nå de uppsatta målen används olika strategiska styrmedel. Ett av dessa 
styrmedel är belöningssystem (Svensson, 2001). Avsikten med belöningssystem är att 
sporra de anställda till att jobba ännu effektivare och belöna dem när de nått målen 
(Smith, Wiberg m, fl 2001). 
 
För att utveckla ett fungerande belöningssystem bör ledningen ta hänsyn till företagets 
specifika förutsättningar samtidigt som motivationen bör finnas hos de anställda 
(Smith, Wiberg m, fl 2001). Om motivationen bland de anställda är hög kan belöningen 
uppmuntra till att de jobbar ännu bättre. Om det istället inte skulle finnas någon 
motivation kan belöningssystemet fungera som en drivkraft till att öka motivationen och 
på så sätt öka effektiviteten (Svensson, 2001). Vanliga motivationsfaktorer kan vara 
prestation och erkännande medan icke motivationshöjande faktorer kan vara dålig lön 
eller den fysiska arbetsmiljön (ibid).  
 
Belöningen kan vara individuell eller kollektiv och kan delas upp i två kategorier, de 
materiella och de icke materiella. De materiella kan exempelvis vara lön efter 
prestation, optioner, tjänstepension eller sjukförsäkring (Smith, Wiberg m, fl 2001). De 
icke materiella kan vara exempelvis acceptans i gruppen, förtroende och ansvar 
(Svensson, 2001).  
 
Palm (2000) tar upp att det även finns andra belöningar av engångskaraktär som kan 
fungera minst lika bra som de vanliga för att de anställda ska jobba effektivt. Det kan 
till exempel vara en semesterresa till utlandet eller en större engångssumma. Dessa 
belöningar bör ha motiveringar så att de kan fungera som en morot för de andra 
anställda att göra motsvarande insatser i sitt arbete. 
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Nyckeln till framgångsrika företag är att skapa belöningssystem där både de 
individuella och kollektiva målen stämmer överrens med företagets förutsättningar och 
unika situation (Smith, Wiberg m, fl 2001). 
 
Att arbeta i grupp blir idag allt mer vanligt främst bland affärsorienterade företag, 
exempelvis tjänsteföretag. Företagen belönar då ofta hela gruppen i form av gruppbonus 
eller efter det resultat de uppnått vilket kan göra att den individuella prestationen glöms 
bort (Palm, 2000). För att gruppbelöningar ska fungera är det viktigt att gruppen har löst 
olika problem och frågor som kan finnas. Problemen som ska lösas kan till exempel 
vara attityden till arbetet, hur man löser konflikter, om de anställda är medvetna om 
målen inom gruppen och för hela företaget osv. (Taylor, 1997). Eftersom målen uppnås 
genom gruppens prestationer är det också viktigt med individuell belöning. Den 
individuella belöningen kan exempelvis vara beröm för den anställdes förmåga att 
arbeta i grupp eller att individen tar ansvar för gruppens hela resultat (Palm, 2000).  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om belöningssystem leder till önskvärt 
beteende ur ett ledarskaps/medarbetar perspektiv.   
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2 Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi val av forskningsansats, val av studieobjekt, 
datainsamlingsmetod samt de metodproblem som kan uppstå. 

2.1 Forskningsansats 
I denna uppsats har vi använt oss av en fallstudie som forskningsstrategi. Fallstudien 
innebar att vi inriktade oss på ett eller endast ett fåtal undersökningsenheter, vilket 
möjliggjorde för djupare studier inom området (Denscombe, 2000).   
 
I uppsatsen kommer vi att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt då vi bygger studien 
på redan befintliga teorier. Det deduktiva tillvägagångssättets syfte är intresset i att 
beskriva verkligheten (Wiedersheim & Eriksson, 1987).  
 
Vi har valt att titta på ett företag ur ett lednings- respektive medarbetarperspektiv för att 
få en så bra bild som möjligt över hur belöningssystemet fungerar. 

2.2 Kvalitativ metod 
En fallstudiebaserad forskning kan vara både kvantitativ och kvalitativ men är 
övervägande kvalitativ (Gustavsson, 2003). Vår studie kommer att baseras på 
kvalitativa ansatser i form av intervjuer. Vi har valt denna metod för att den ger oss 
möjligheten att få en djupare inblick runt problemområdet. Den kvalitativa metoden 
(mjuk data) går ut på att ta fram den väsentliga delen av en text genom noggrann läsning 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2002). Vid en kvalitativ studie får läsaren 
en bild av helheten istället för summan av delarna i den kvantitativa studien . Den 
kvalitativa metoden bör användas om forskningen ska knyta an till tidigare 
forskningsinsatser, vilket vår uppsats kommer att göra (ibid).  

2.3 Val av studieobjekt 
I vår studie har vi valt att intervjua fyra personer i ett tjänsteföretag för att ta reda på om 
införandet av belöningssystem leder till ett önskvärt beteende. Men också om 
FöreningsSparbanken bör belöna individuellt eller kollektivt för att uppnå bästa resultat. 
 
Vi har valt FöreningsSparbanken eftersom de är ett bra exempel på ett 
kunskapsintensivt företag. 

2.4 Litteratursökning 
För att samla information och finna lämpliga teorier till grund för uppsatsens teoretiska 
referensram inleddes vår studie med litteratursökning på Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek, där vi sökte litteratur i bibliotekets katalog Lucia. Vi sökte även 
artiklar i de vetenskapliga databaserna Ebsco, Emerald, Econlit och Academic search 
elit. Vi har använt oss utav både engelska och svenska sökord. Sökorden var bonus, 
belöningssystem, reward, pay for performance, work in team, rewardsystem, 
motivation, individuell belöning och kollektiv belöning.  

2.5 Intervjuer 
Då vi valt att göra en fallstudie med några få respondenter ansåg vi att personliga 
intervjuer var mest lämpligt som datainsamlingsmetod. Fördelen med personliga 
intervjuer är att vi kan ägna oss mer åt märkbara skillnader och oklarheter i 
komplicerade situationer samt att vi får möjlighet att följa upp med följdfrågor.  
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Nackdelen med denna metod är att det kan bli tidskrävande och att intervjuareffekter 
kan uppstå (Denscombe, 2000).  
 
Med intervjuareffekt menar vi att vår närvaro kan påverka utfallet av intervjun.  Men vi 
anser ändå att denna metod är den mest relevanta eftersom vi fick en bra kontakt med 
respondenterna, vilket möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor och återkomma 
senare om vi behövde komplettera våra uppgifter. 
 
Vi ansåg att intervjuer passade det ämne vi valt då respondenten kan uppleva ämnet som 
känsligt. Metoden upplevdes inte heller lika tidskrävande som till exempel en 
enkätundersökning.  
 
Efter att vi kontaktat FöreningsSparbanken och informerat dem om vår studie fick vi 
genomföra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med en från privatsidan, en från 
kontorssidan och en på företagssidan samt kontorschefen på kontoret i Luleå. 

2.6 Metodproblem 
De metodproblem som kan uppstå i samband med intervjuerna är att vi själva inte 
kommer att få välja ut de som ska intervjuas. Detta kan leda till att vi endast får 
intervjua de som arbetat väldigt länge inom banken och påverkats av att de arbetat 
länge. Att intervjua anställda som varit på samma plats under lång tid kan innebära att 
vi får en missvisande bild av verkligheten eftersom de i många fall inte har så mycket 
annat att jämföra med. Ett annat problem som kan uppstå i samband med våra intervjuer 
är att belöningar kan vara ett känsligt ämne att prata om. Ytterligare problem som kan 
uppstå är interjuvareffekter som innebär att vår närvaro kan påverka utfallet.    
 
För att överkomma dessa problem kommer vi att informera respondenterna om att 
känsliga uppgifter som kan komma upp i intervjun inte behöver tas med i vår analys. 
Problemet med alltför lojala arbetare är något vi inte kan göra så mycket åt eftersom vi 
inte får vara med och påverka urvalet av respondenter.  

2.6.1 Validitet 
Validitet är ett av de svåraste men också ett av de viktigaste problemen inom 
uppsatsskrivandet och empirin (Esaiasson, m.fl., 2002). De största problemen och 
frågorna som uppstår i samband med mätningarna är om vi mäter det i empirin som vi 
påstår att vi ska mäta på den teoretiska nivån. Validitet handlar om att använda rätt sak 
vid rätt tillfälle (ibid). Det som kan minska validiteten i mätningarna är om det ställs för 
få frågor, frågorna är för breda eller mest sannolikt i vårt fall, att respondenten inte 
svarar sanningsenligt på känsliga frågor (Winter, 1992).  
 
För att överkomma de problem som kan uppstå i samband med intervjuerna och på så 
sätt stärka validiteten har vi valt att göra frågor som är baserade på det teoretiska 
avsnittet samt att vi kommer att informera respondenten om att känslig information inte 
kommer tas upp i uppsatsen. 
 
Under intervjun använde vi en bandspelare för att kunna komplettera våra anteckningar 
när vi slutfört intervjun. Detta för att inte gå miste om viktig information som kunde 
vara av stor betydelse för vår studie. 

2.6.2 Reliabilitet 
Validitet är det viktigaste kravet på mätinstrumt. Den viktigaste frågan är om andra 
undersökare hade kommit fram till samma svar som vi om de använt sig av samma 
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angreppssätt men vid ett annat tillfälle och med ett annat urval 
(Eriksson & Widersheim, 2001). Den metod vi väljer ska med andra ord för att ha hög 
reliabilitet vara oberoende av vem som undersökt och vilket urval vi använt oss av (ibid  
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3 Belöningar och önskvärt beteende 
 
Vi inleder detta kapitel med att ta upp teorier som förklarar relationen mellan 
ledningen och de anställda. Vi vill med hjälp av dessa teorier försöka förklara hur 
företag med hjälp av belöningssystem kan skapa önskvärda beteenden.  

3.1 Belöning 
För att undersöka hur belöningar leder till önskat beteende inleder vi vår studie med att 
undersöka hur belöningssystem fungerar i teorin.  
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras belöning som pengar eller utmärkelse som 
utdelas som ersättning vanligen som tecken på uppskattning av prestation. I denna 
uppsats har vi valt att använda oss av Nationalencyklopedins definition för att 
tydliggöra vad vi menar med belöning. 
 
Möjligheten till att bli belönad för sina insatser och prestationer har genom tiderna varit 
en viktig drivkraft (Svensson, 2001). Företag använder belöningssystem för att 
individerna i organisationen ska utföra ett bra jobb (Bruzelius & Skärvad, 2005). I första 
hand fungerar belöningssystemet som ett incitament att jobba mer effektivt (ibid). 
Oavsett vilken form av belöningssystem företag väljer, är det viktigt att på ett tydligt 
sätt fastställa samt informera de anställda om vilken belöningsstrategi företaget valt 
(Smith, Wiberg m, fl 2001). 
 
Det är inte bara pengar som kan fungera som incitament för de enskilda medarbetarna, 
utan även andra förmåner kan fungera som incitament till att arbeta mer effektivt 
(Bruzelius & Skärvad, 2005). Dessa förmåner kan till exempelvis vara barnpassning, 
städhjälp hemma, träningskort eller en veckas semester utomlands (Palm, 2000). 
 
Nyckeln till framgång är att skapa rätt belöningssystem (Smith, Wiberg m, fl 2001). För 
att utveckla ett väl fungerande belöningssystem är det viktigt att systemet blir en del av 
företagskulturen och inte något som företag ägnar sig åt under en begränsad tid för att 
sedan glömmas bort (Svensson, 2001). Utformningen av belöningssystemet är av stor 
betydelse för företag eftersom den kan förstärka företagets utveckling om den utformas 
på rätt sätt och efter företagets förutsättningar. Men den kan även motverka företagets 
utveckling om detta inte följs (ibid). I de flesta företag handlar det om att utveckla och 
förbättra det belöningssystem som redan finns. Det är sällan företag börjar skapa något 
helt nytt (ibid). 
 
När företag ska utveckla ett belöningssystem är följande tillvägagångssätt i de flesta fall 
lämpligt (Svensson, 2001): 
 
1) Fastställa vad det är som ska belönas 
 

• Vid behov precisera företagets affärsidé och mål 
• Bestämma vilka resultat som ska uppnås i företaget 
• Identifiera vilka prestationer och beteenden som är nödvändiga/önskvärda för att 

resultat ska uppnås 
• Fastställa metoder för hur prestationerna och effekterna ska mätas/bedömas, 

bestämma kriterier och vem som ska göra bedömningen 
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•  
2) Fastställa de rätta belöningarna 
 

• Vilka belöningar och belöningsformer som finns  
• Vilka av dessa kan ledningen tänka sig att använda 
• Vilka belöningar och belöningsformer svarar mot de syften som ledningen har 

 
3) Implementera A och B i företaget så att de blir en del av företagskulturen 
 
4) Fastställa normer/regler, när, var och hur utdelas belöningar och av vem 
 
Belöningssystem är något som förekommer i alla organisationer, då de anställda 
värderas dagligen. Dock kan de värderingar som styr systemet vara otydliga och 
outtalade. Belöningar styr individernas beteende, och vad som blir utfört i en 
organisation är beroende av vilka handlingar som belönas (Svensson, 2001). Därför är 
det viktigt att identifiera samt informera för varje anställd vilket beteende som är 
nödvändigt samt önskvärt för att organisationen ska nå sitt mål. Det är viktigt att  
företaget använder belöningar som uppfattas som en belöning för individen då olika 
belöningar kan värderas olika av den som får belöningen (ibid).  
 
Vad som påverkar individer inom organisationen att agera på ett sätt som är önskvärt 
för företag kan ses ur olika perspektiv. Vi har valt att se på detta med hjälp av 
agentteorin, motivationsteorier och förväntningsteorin för att vi anser att dessa teorier 
svarar på vårt syfte. 

3.1.1 Individuell belöning 
Vi har valt att beakta individuell och kollektiv belöning i teorin eftersom vi anser att det 
är en viktig komponent för att komma fram till vårt syfte med uppsatsen. 
 
Individuell belöning kan vara exempelvis utbildning eller ekonomisk kompensation.  
För att den individuella belöningen ska vara attraktiv för den enskilde individen är det 
viktigt med anpassning. Exempelvis kanske en 20-åring uppskattar ekonomisk belöning 
mer än en veckas semester medan en 40-åring hellre är ledig en vecka. Det är med andra 
ord den egna livssituationen som gör belöningen attraktiv för den anställde 
(Svensson, 2001).   
 
Den individuella belöningen kan betalas ut på olika sätt beroende på vilket 
belöningssystem som är valt. Det kan handla om ”lika möjligheter att påverka 
belöningen genom den egna insatsen” då den anställde blir allt mer duktig och effektiv i 
det arbete han utför och på så sätt har möjlighet att få en högre belöning i form av 
exempelvis en bättre lön och högre befattning inom företaget. Belöningen kan också 
vara ”belöning efter förtjänst” då belöningen styrs beroende på hur den anställde 
påverkar företagets eller avdelningens resultat ekonomiskt eller på annat sätt 
(Lindblom, 1996). 
 
När en individ belönas så är det uteslutande insatser från den anställde som visar att 
företaget går bättre som ska belönas. Det vill säga situationer som den anställde mer 
eller mindre själv kan påverka. Lindblom (1996) anser att det bästa rådet vid belöning 
till de anställda är att det ska vara ett mått som går att uppnå, inte något som den 
anställde ska undvika för att företaget ska nå ett bra resultat. 
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Individuella belöningar kan förstärka individernas samarbete på arbetsplatsen. Genom 
att sammanbinda belöningen till arbetet kan individen samarbeta effektivare då önskan 
om att uppnå målet ökar (Thorpe & Homan, 2000). Den individuella belöningen utgår 
från att individen belönas efter sin individuella prestation (Palm, 2000). En viktig del att 
beakta när individuella belöningar bestäms är att bestämma om alla anställda ska ha 
likvärdiga belöningar eller om det är rättvist att arbetsledaren har en annan bonus 
exempelvis (Lindblom, 1996).  
 
De individuella belöningarna behöver inte bara vara en morot för att den anställde ska 
prestera mer än det normala. Belöningar kan även användas om det är brist på personal 
inom företaget. Då används belöningen för att binda personalen mer till företaget 
(Thorpe & Homan, 2000). 

3.1.2 Kollektiv belöning 
En grupp är en eller flera individer som är beroende av varandra och som påverkar 
varandra i ett socialt samspel (Bruzelius & Skärvad, 2005). Det måste finnas en 
interaktivitet eller ett beroendeförhållande mellan individerna för att en grupp ska 
uppstå. Det krävs också att individerna ser sig själva som ett kollektiv som kan 
kommunicera och identifiera sig med varandra. Dessa individer har individuella men 
också gemensamma och kompletterande mål som måste uppnås (ibid). 
 
Kollektiva belöningar kan delas in i både monetära och icke monetära belöningar. Dessa 
olika typer av belöningar sänder ut olika signaler till gruppen. Icke monetära belöningar 
används som hjälpmedel för att individerna i en grupp ska identifiera sig med varandra 
samt finna laganda för att sedan arbeta mot ett gemensamt mål. Det kan röra sig om allt 
från olika nöjesaktiviteter till specialdesignade tröjor med gruppens namn. Monetära 
belöningar används för att visa att företag är seriösa med att värdera och mäta företagets 
output t.ex. prestationer, kvalité. Företag delar då ut bonus till varje gruppmedlem för 
dess prestationer. Monetära belöningar kan också användas för att komplettera de icke 
monetära belöningarna (Balkin & Dolan, 1997). 
 
Enligt DeMatteo (1997) finns det ett samband mellan kollektiva belöningar och 
”grupparbete”. Med detta menar vi att kollektiva belöningar på företaget gör att de 
anställda blir mer motiverade och tillfredställda med de uppdrag de har i gruppen (ibid). 

3.2 Agentteorin 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan chefen och den anställde och hur chefer 
använder olika hjälpmedel för att styra den anställde mot företagets mål. 
 
Agentteorin är en teoretisk modell som beskriver hur en part (principalen) anlitar en 
annan part (agenten) för att denne ska agera på principalens vägnar. Det samverkande 
förhållandet uppstår när principalen delegerar ansvar till agenten. När principalen ber 
agenten att utföra ett uppdrag decentraliseras beslutkompetensen till agenten 
(Nygaard & Bengtsson, 2002). Detta förhållande förekommer i alla organisationer och 
kan liknas med det förhållande som uppstår mellan ägare och ledning, men också 
mellan lägre chefer och de anställda (Jensen & Meckling, 1976).  
 
Belöning och bidrag är två centrala begrepp i agentteorin (Nygaard & Bengtsson, 2002). 
Agenten vill ha belöning från principalen för sitt bidrag till principalen, och principalen 
vill ha bidrag från agenten för den belöning som han får (ibid). Belöningar skapar 
motivation hos individen (Bonner & Sprinkel, 2002). 
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Teorin utgår ifrån att båda parterna strävar efter att maximera sin egen nytta 
(Bonner & Sprinkle, 2002). Problem som kan uppstå mellan agenten och principalen är 
att principalens intressen inte blir helt maximerade (Tompkins, 2001). Det är omöjligt 
för en av parterna att öka sin nytta utan att reducera den andra partens nytta 
(Nygaard & Bengtsson, 2002).  Detta resulterar i att de båda parterna hamnar i konflikt 
med varandra eftersom agenten inte alltid agerar utifrån principalens intresse 
(Jensen & Meckling, 1976). Enligt Nygaard och Bengtsson (2002) finns det sex 
komponenter i agentteorin som skapar konflikt mellan principalen och agenten. Dessa 
sex komponenter är: 
 
1) Nyttomaximerande 
2) Målkonflikt 
3) Informationen asymmetrisk 
4) Agenten är opportunistisk 
5) Agenten begränsat rationellt 
6) Agenten är riskovillig 
 
För att principalen ska minimera sin förlust ställer han upp vissa begränsningar. 
Agenten kommer då att ta alla möjligheter som finns inom begränsningen för att erhålla 
egna fördelar. För att lyckas få agenten till att agera efter principalens intresse, det vill 
säga målöverrensstämmelse måste principalen kontrollera och övervaka agentens 
beteende. Men han kan också införa tvingande mekanismer som begränsar agentens 
självstyrande beteende (ibid). 
 
Vi har valt att inte ta med agentteorin i empirin och analysdelen men vi tycker ändå att 
det är viktigt att beakta denna teori. Detta för att läsaren ska kunna öka sin förståelse 
till varför företag använder sig av belöningssystem men också för att få en ökad 
förståelse mellan ledningen och de anställda. 

3.3 Motivation 
Enligt nationalencyklopedin beskriver motivationsteorierna varför vi överhuvudtaget 
gör saker och varför vi gör vissa saker hellre än andra. Nationalencyklopedin beskriver 
även motivation som en term som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende. I 
denna uppsats kommer vi att utgå från denna definition. 
 
Motivation kan vanligtvis delas upp i primär motivation som är exempelvis hunger och 
sömn och sekundär motivation som är formad av social och kulturell inlärning 
(Nationalencyklopedin, 2006).  
 
Motivation på arbetet är enligt Lindblom (1996) ett svårdefinierbart ämne som också är 
svårt att mäta. Genom att ställa ett antal frågor på arbetsplatsen kan arbetsgivaren få en 
bild av hur motivationen är. Frågorna kan vara om den anställde vet vad han ska göra 
och varför han ska göra det, om den anställde vet vilken utbildning och erfarenhet som 
krävs för att utföra jobbet och om han kan göra något för att lära sig så mycket som 
behövs. Andra viktiga faktorer som kan påverka motivationen på arbetsplatsen är om 
den anställde vet vilken belöning han har att vänta om han anstränger sig och om han 
kan påverka hur arbetet ska göras eller om det styrs helt av andra (Lindblom, 1996). 
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Figur nr 2 
Utveckling mellan företaget, anställda och ledningen för högre effektivitet (Lindblom, 1996).  
 
Bilden visar hur ökad motivation bland de anställda hänger samman med lön, resultat 
och ledning. 

3.3.1 Maslows behovspyramid (Omarbetad av Stum, 2001) 
Maslows traditionella behovspyramid tittar på individens relation till hela omgivningen 
medan Stums omarbetade behovspyramid tittar på dynamiken som uppstår mellan den 
anställde och arbetsplatsen. Stums behovspyramid kan delas upp i fem olika nivåer som 
är trygghet, belöningar, delaktighet, utveckling samt harmoni på jobbet och fritiden 
(Bruzelius & Skärvad, 2005).  

  
 
Figur nr 2 
Maslows behovstrappa omarbetad av Stum (2001)   
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Trygghet kan beskrivas som en känsla av välbefinnande. Det måste finnas psyklogisk 
tro på att omgivningen är säker från faror. Det som motiverar på denna nivå är att den 
anställde får ha kvar sitt jobb även om det till exempelvis skulle ske en större förändring 
(Stum, 2001).  Ett visst mått av trygghet är viktigt för att individen ska känna inre 
motivation (Palm, 2000). Den anställde vill att det ska finnas ett kontrakt mellan sig och 
företaget. Om jag som individ offrar mig så vill jag att företaget tar ansvar för mig som 
anställd. På detta sätt kan jag som individ känna en inre motivation (ibid).  
 
Belöning används för att individen ska utföra ett bra arbete. Belöningar är till för att den 
anställde ska få en ”morot” för att arbeta mer effektivt (Bruzelius & Skärvad, 2005). 
Belöning är inte bara pengar utan kan även vara andra förmåner som den anställde 
värderar högt. Exempelvis större ansvar eller möjlighet till befordran kan uppfattas som 
motivationshöjande (ibid). Belöningen är alltid positiv och ges för extra ansträngningar 
eller insatser, prestationer och resultat. Om extrainsatserna för belöningen uteblir så 
medför det dock inte per automatik lägre lön (Persson, 1994).  
 
Ett problem som kan uppstå med belöningar är att de snabbt tappar kraften att motivera 
den anställde (Persson, 1994). En belöning är till för att öka motivationen och bör 
uppfattas som allmänt rättvis. Leder belöningen till avundsjuka och konflikter blir den 
sammantagna effekten istället negativ (Svensson, 2001). 
 
Delaktighet har i flera decennier varit viktigt för att individen ska känna att han är en del 
av något större och inte bara en ”arbetare”. Saker som att ha inflytande som anställd, 
veta avdelningens mål och ha en öppen kommunikation med ledningen är faktorer som 
är motivationshöjande på denna nivå.  (Stum, 2001). Om de anställda känner sig 
delaktiga och förstår företagets syfte blir resultatet som bäst (Svensson, 2001). Dessa 
icke materiella drivkrafter brukar delas in i de sociala drivkrafterna som handlar om 
acceptans i gruppen det vill säga påverkan från omgivningen och de internaliserade som 
handlar om värderingar, normer och ideal och är en del av personligheten (ibid).  
 
Utveckling är viktigt för att den anställde ska ha möjlighet till förändring, lärande och 
nya erfarenheter på arbetsplatsen. På denna nivå handlar det om att individen ska få ett 
större inflytande i processen och mer att säga till om (Stum, 2001). För att öka intresset 
för företagets resultat är det viktigt att de anställda får regelbunden och tillgänglig 
information om hur resultatet utvecklas. Det är också viktigt att de anställda får vara 
med och diskutera förändringar som kan leda till förbättringar och faktorer som kan 
påverka resultatet (Svensson, 2001). 
 
Harmoni på jobbet och fritiden är av betydelse eftersom individen vill visa sin potential 
både i arbetet och på fritiden. Den anställde vill få support från ledningen om att de 
förstår det viktiga att individen har harmoni mellan arbete och privatliv. Den anställde 
vill bli sedd som en person och inte bara en arbetare (Stum, 2001).  När individen har 
uppnått sina karriärmål börjar de fokusera mer på familjen och hur omgivningen 
uppfattar dem istället för att fokusera på företaget (ibid). 
 
I denna studie har vi valt att fokusera särskilt på belöning, delaktighet, och utveckling. 
Det innebär att dessa områden kommer att beaktas i empirin och analysdelen. 
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3.3.2 Vrooms förväntningsteori 
Vi har valt att använda denna modell eftersom den på ett bra sätt gör det möjligt att 
diskutera de anställdas förväntningar på en framtida belöning.  
 
Viktor Vrooms förväntningsteori kan beskrivas som en process för att uppnå motivation 
eftersom de framhåller individuella uppfattningar om omgivningen och att fullföljande 
prestationer uppstår till följd av de individuella förväntningarna (Isaac, m.fl., 2001). 
Förväntningsteorin beskriver en drivkraft för individen att förverkliga sina uppsatta mål.  
 
För att individen ska ha viljan att förverkliga de uppsatta målen så krävs det att följande 
förutsättningar är uppfyllda (Isaac, m f. l, 2001).  
 

• Att de personliga förväntningarna stämmer överrens med den prestation som ska 
utföras 

 
• Att den uppnådda prestationen stämmer överrens med individens mål. 

 
• Att prestationen har ett individuellt värde för individen 

 
En av de mest accepterade förklaringarna till motivation är denna teori. Teorin förklarar 
att en anställd blir motiverad att prestera bra om de tror att deras ansträngningar 
kommer att resultera i att de når sina uppsatta personliga mål. Om den anställde vet att 
deras prestationer leder till en belöning såsom högre lön eller ett större ansvar så blir 
individen motiverad till att prestera. Slutligen är det också viktigt att den anställde blir 
övertygad om att denna bonus kommer att tillfredställa de personliga mål som han har. 
Förväntningsteorin tar upp tre samband i och med detta (Robbins, 2003). 
 

• Effort-performance relationship. Hur sannolikt den anställde tror att en 
uppoffring kommer leda till prestation 

 
• Performance-reward relationship. Graden av hur troligt den anställde tror det är 

att prestationen kommer leda till att de önskade målen uppnås 
 

• Rewards-personal goals relationship. Hur stor grad av företagets belöningar som  
tillfredställer den anställdes individuella mål eller behov, och hur attraktiva 
dessa möjliga belöningar är för individen 

 
Figur nr 3 
(Robbins, 2003) 
 
Denna bild förklarar sambandet mellan den individuella ansträngningen, prestationen, 
företagets mål och de personliga målen. Med andra ord hur sannolikt den anställde tror 
att uppoffringen kommer leda till prestation. Hur troligt det är att den anställdes 
prestation kommer leda till att hans önskade mål uppnås samt i hur stor grad företagets 
belöningar tillfredställer individen. 
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De vanligaste förväntningarna arbetsgivaren har är ett bra arbetsresultat både 
kvantitativt och kvalitativt, närvaro i arbetet, att den anställde passar tiderna, 
engagemang, samarbetsförmåga, förändringsvilja, lojalitet och ansvar från den 
anställdes sida. Arbetsgivaren förväntar sig också att den anställde inte fuskar eller 
slarvar på arbetsplatsen. Den anställdes vanligaste förväntningar är de materiella 
belöningarna, trygghet, intressanta arbetsuppgifter, bra gemenskap på arbetsplatsen, 
inflytande, personlig utveckling samt uppskattning och omtanke från de andra på 
arbetsplatsen (Lindblom, 1996) 
 
Problem som kan uppstå i samband med prestation och belöning är om den anställde 
inte vet om belöningen är attraktiv. Exempelvis kan individen prestera bra i hopp om få 
en bättre tjänst men när han väl får sin belöning så visar det sig att det istället var en 
större lönecheck än vanligt. Ledningen har ofta en nivå på vilka belöningar de kan dela 
ut vilket gör det är svårt för ledningen att hitta belöningar som är utformade speciellt 
efter varje individ. Detta kan leda till att individen inte får någon motivation alls eller en 
begränsad motivation vilket resulterar i att prestationen sjunker (Robbins, 2003).   
 
Enligt Vroom är det därför viktigt att se sambandet mellan de individuella målen, 
ansträngning, prestation och belöning och slutligen sambandet mellan belöningen och 
den individuella måluppfyllelsen (Isaac, m f. l, 2001).  
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4 FöreningsSparbanken 
 
I detta kapitel ger vi en presentation av de intervjuer vi genomfört för vår studie. Vi 
inleder kapitlet med att ge en bakgrund om vårt studieobjekt.  

4.1 Företagspresentation 
FöreningsSparbanken bildades 1991 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman 
och har fram till idag växt till att bli en av de ledande bankkoncernerna i Norden och 
Baltikum med cirka 8,5 miljoner kunder på privatmarknaden och cirka 430 000 kunder 
på företagssidan. Fram till 1997 fanns det dock fortfarande cirka 90 stycken Sparbanker 
som då förvärvades till att bli FöreningsSparbanken.  
 
Det finns idag drygt 750 kontor i Sverige och cirka 280 kontor i Baltikum med cirka 
16 000 anställda. Förutom dessa kontor finns banken även bland annat i Helsingfors, 
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, New York och Moskva.  
 
Bankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag, 
kommuner, landsting, organisationer och lantbruk genom att erbjuda ett kundanpassat 
och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 
 
FöreningsSparbankens har sedan fem år tillbaka haft kollektiva belöningar men från och 
med 2006 har de också infört en rörlig del i belöningssystemet som endast berör de 
anställda inom kontorsrörelsen. Deras belöningar baseras bland annat på företagets 
resultat men också avkastning på det egna kapitalet varje år. Det resultat som företaget 
redovisar varje år i bokslutet jämförs med de största bankerna i norden och baltstaterna. 
Kravet som FöreningsSparbanken har är att räntabiliteten på det egna kapitalet ska 
överstiga genomsnittet för övriga större börsnoterade Nordiska banker.  

4.2 Presentation av respondenterna 
Axel Håkansson har jobbat på FöreningsSparbanken i Luleå sedan 31 år tillbaka. Hans 
nuvarande befattning är kontorschef.  
 
Carina Billegren har jobbat på FöreningsSparbanken sedan 1987 och arbetar sedan 1997 
som banksäljare på företaget.  
 
Margareta Sandberg har jobbat på FöreningsSparbanken i Luleå i 31 år. De senaste fem 
åren har hon jobbat som privatrådgivare och har cirka 600-700 kunder som hon ska 
möta minst en gång om året för att ge ekonomisk rådgivning.  
 
Ulf Forsling har jobbat på FöreningsSparbanken i 31 år. Hans nuvarande befattning som 
företagsrådgivare har han haft de senaste 15 åren. 

4.3 Belöningar 
Håkansson berättade att de har ett generellt belöningssystem som fungerar utifrån olika 
kriterier som koncernstyrelsen sätter. Den största delen av bankens belöningar baseras 
på bankens resultat. Företagets avkastning på det egna kapitalet, men också 
marknadsandelarna jämförs med de stora konkurrerande bankerna i Norden och 
baltstaterna. Ju större avkastningen är, desto bättre utdelning blir det för företaget 
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Belöningarna består i vissa fall av pengar men det vanligaste är att belöningarna är icke 
finansiella, till exempel middagar, biocheckar eller resor. De materiella belöningarna 
som de anställda får av företaget utgår vid bokslutet varje år medan de icke materiella 
belöningarna utgår med jämna mellanrum berättade Håkansson. Forsling menade att det 
är viktigt med både materiella och immateriella belöningar. Han berättade att det är 
viktigt att det finns både belöningar i form av till exempel beröm men också monetära, 
men vad som var viktigast tyckte han var svårt att svara på. En klapp på axeln kanske 
inte är nog alla gånger utan som anställd vill du också ha något mer till exempel ett bra 
pensionssystem inom företaget.  Han påpekar dock att berömmet måste ha en betydelse 
och inte bara vara ord. Sandberg höll med om det som Forsling sagt men tyckte att 
svaret på frågan om vad som var viktigast av icke materiella och materiella belöningar 
var lätt att svara på då hon tyckte att beröm ofta betydde mer än pengar. 

4.3.1 Sambandet mellan prestation och belöning 
Håkansson trodde inte att belöningarna som delades ut till de anställda gjorde att de 
presterade mer, utan att det var deras egen vilja och färdighet som ledde till ökad 
prestation. Den anställde lägger sig inte på en lagom nivå utan vill hela tiden prestera 
lite extra menar han. De övriga höll med om det Håkansson sagt. De tyckte inte att 
belöningarna ledde till att de presterade mer utan att det bland annat var kravet på att 
tillfredställa kundernas behov som styrde de anställdas prestationer. Alla intervjuade 
höll dock inte med om att deras prestationer motsvarade de belöningar som de fick och 
nämnde bland annat löneförhandlingarna som exempel i detta sammanhang.  
 
De intervjuade var överlag nöjda med de belöningar de får av företaget och att det alltid 
är roligt med lite extra pengar. Sandberg påpekade dock att pressen att prestera bra ökat 
sedan företaget blivit aktiebolag och att de därför skulle vara bra om de fick belöningar 
lite oftare. Forsling och Sandberg menade samtidigt att de som anställd aldrig blir riktigt 
nöjd med sin belöning men att belöningen i sig var ett kvitto på att den anställde gjort 
ett bra jobb. Forsling tyckte att det var svårt att påverka de belöningar han får för sitt 
arbete eftersom de i många fall inte bestämdes på kontoret. Men han påpekade att han 
trivdes bra utifrån de förutsättningar som fanns. 

4.3.2 Information om belöningarna till de anställda 
Både Sandberg och Forsling tyckte att belöningssystemet var lätt att begripa och att det 
var lätt att förstå varför belöningarna utgick samt att informationen om vilka kriterier 
som gällde för att företaget skulle kunna dela ut belöningar var tydliga. Forsling 
medgav dock att han inte var helt säker på vilket syfte banken hade med 
belöningssystemet. Men att han antog att det fanns för att uppmuntra de anställda till att 
göra ett bra jobb. Detta stämde med det syfte som Håkansson förklarat, vilket var att 
öka engagemanget hos de anställda. 

4.3.3 Ändrade beteenden vid införandet av belöningssystem 
Håkansson berättade att han tror att införandet av belöningssystemet leder till ett 
önskvärt beteende hos de anställda men poängterade att det kunde vara svårt att se några 
tydliga effekter eftersom det nuvarande belöningssystemet bara funnits i fem år. Han 
trodde dock inte att belöningarna hade någon större betydelse i företagets utveckling 
eftersom belöningarna inte var något som personalen gick och tänkte på i vardagen. Han 
kunde inte svara på om införandet av de nya individuella belöningarna i form av 
månadslöner kunde komma att påverka mer eftersom de har andra försäljningskriterier 
än dagens belöningssystem.  



EMPIRI 

16 

4.3.4 Målet med belöningssystem 
De mål som banken har satt upp har inga speciella avkastningsmått, utan det handlar i 
första hand om försäljning men även hur de ska öka kundnöjdheten, förbättra 
humankapitalet och så vidare berättade Håkansson. Kundnöjdheten mättes exempelvis 
genom intervjuer som sker centralt på banken en gång om året.  
 
Varje anställd på kontoret har bra insyn i vilka mål som företaget har och de deltar 
delvis i en budgetprocess där de går igenom vad som är rimligt och vad som kan göras 
bättre än föregående år och så vidare berättar Håkansson. De anställda deltar inte i 
framtagande av de stora målen för företaget eftersom det finns en speciell 
”produktflora” för vad som ska säljas. De anställda deltar dock i framställandet av de 
individuella målen. De individuella målen på privatsidan kan till exempel vara förutom 
att sälja, även träffa sin kundbas på 600-700 kunder en gång om året. De som jobbar 
med försäljning kan ha som mål att de ska sälja, kort, telefonbank med mera. Dessa 
individuella mål följs sedan upp månadsvis tillsammans med Håkansson. De anställda 
sätter själva upp sina mål men det finns ett minimum, ett så kallat golv som minst måste 
uppnås eftersom de totalt i gruppen måste prestera upp till ett visst mål berättar 
Forsling. Sandberg tillade också att de individuella målen inte jämförs med vad de 
andra presterat utan bara med de egna resultaten från föregående år. 

4.4 Kollektiv och individuell belöning 
Håkansson berättade att det sedan fem år tillbaka endast har haft kollektiva belöningar 
inom banken. Det vill säga att alla har fått lika mycket. Men att det från och med i år 
också finns en rörlig del av belöningen. Denna belöning innebär att de på kontorssidan 
får möjlighet att tjäna upp till en månadslön extra om året beroende på hur bra de 
presterar. Anledningen till att det bara är de på kontorssidan som fått denna möjlighet 
beror på att de har hand om försäljningen och därför påverkar bankens resultat.  
 
Den del av belöningen som sätts i en stiftelse i upp till fem år kommer dock att fortsätta 
delas ut till alla anställda inom banken berättar Håkansson. De pengar som den anställde 
får i belöning sätts i personalstiftelsen som sedan köper aktier för pengarna. Eftersom 
den anställdes del är en del av banken så vill den anställde att banken ska gå bra. 
Aktieandelen blir en morot som berör individen själv menar han. Jobbar den anställde 
bra så blir dennes andel större nästa år och så vidare. Detta gör att alla anställda jobbar 
för att göra sitt bästa. Men trots detta påpekar han att det kan uppstå situationer då 
anställda bara ”hänger med” och drar fördel av att de andra jobbar bra.  
 
Håkansson förklarar att det är bäst att ha både individuella och kollektiva belöningar då 
gruppen ska prestera mål som är uppbyggda kring de individuella målen. Fördelen med 
individuella belöningar är att den enskilda anställde blir sedd, men nackdelen är att det 
kan uppstå irritation bland de anställda eftersom de arbetar med så olika saker på 
arbetsplatsen. Fördelen med kollektiva belöningar är att det skapas en starkare 
gruppkänsla men att vissa anställda kan dra fördel av gruppens gemensamma 
prestationer och då åka snålskjuts på de andra. Han tror därför att en kombination av 
individuell och kollektiv belöning fungerar bäst. Sandgren höll inte riktigt med om detta 
då hon föredrog mer kollektiva belöningar eftersom det fanns olika arbetsuppgifter på 
banken vilket kunde innebära att belöningarna blev orättvisa. Hon menade att alla 
anställda var lika viktiga för att banken skulle fungera. Kollektiva belöningar ledde 
också till en rolig tävling mellan kontoren berättade Billegren.  
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Ingen av de tre anställda som vi intervjuade trodde att det fanns anställda som drog 
fördel av att andra jobbade bra och därmed jobbade mindre själva, utan att alla 
presterade sitt bästa. Forsling påpekade dock att det kunde vara svårt att se om dessa 
problem fanns eftersom de inte kunde se vilka belöningar de andra fick. 

4.5 Motivation 
Motivationen och delaktigheten har ökat i och med belöningssystemets införande 
berättar Håkansson. Det blir extra påtagligt då det handlar om större pengar menade 
han. När den anställde börjar se storleken på belöningen vill den anställde själv hjälpa 
till att bidra till resultatet så mycket som möjligt. De rörliga belöningarna är nya för i år 
och därför är det svårt att se vilket utfall det kommer att ge förklarade han. 
 
Det viktiga för att skapa motivation hos den anställde är att visa med en uppföljning hur 
företaget ligger till. Andra saker som motiverar personalen är exempelvis bekväma 
arbetstider, bra miljö, bra interutbildning och att företaget satsar på friskvård berättade 
Håkansson. Banken är mycket frikostig med sin personal vilket var en bidragande orsak 
till motivationen menade han. De anställda tyckte att belöningarna var en bidragande 
faktor till att arbeta bättre, men att det inte var det enda som påverkade utan att det även 
fanns andra saker som exempelvis arbetsmiljö som kunde öka motivationen.  
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5 Analys och slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra den teori vi har behandlat med det material vi 
samlat in genom våra intervjuer. 

5.1 Belöningar 
Samtliga anställda som vi intervjuade trodde inte att deras prestationer ökade till följd 
av bankens belöningar. Detta stämmer inte överrens med Svenssons (2001) teori som 
menar att belöningarna är en viktig drivkraft för att öka prestationen bland de anställda. 
Han menade att företag använder belöningar för att de anställda inom företaget ska 
arbeta mer effektivt. Inom banken var det istället kunderna som ofta styrde hur mycket 
den anställde presterade. Belöningarna var dock viktiga för att de anställda skulle få ett 
kvitto på att de presterat bra. Bruzelius och Skärvad (2005) visade på att det inte bara 
var pengar som kunde fungera som incitament för att arbeta effektivare utan att även 
andra förmåner behövdes. På FöreningsSparbanken visade det sig att både de materiella 
och de icke materiella belöningarna var viktiga, men att de icke materiella belöningarna 
i form av exempelvis beröm ofta betydde mer än en mindre summa pengar eller en 
biobiljett.  
 
Utformningen av belöningssystemet är av stor betydelse för att ett företag ska förstärka 
sin utveckling. För att utveckla ett belöningssystem som passar med företagets affärsidé 
och strategi är det viktigt att bestämma målen, vilka resultat som ska uppnås, metoder 
och vilka belöningar som kommer att utdelas om målet uppnås (Svensson, 2001). Den 
information som fanns om belöningssystemet på banken var lätt att förstå och gav 
tydliga kriterier på vad som krävdes av de anställda för att belöningarna skulle utgå. De 
kunde dock inte se något riktigt samband mellan de tydliga målen och bankens 
utveckling eftersom belöningar inte var något de anställda gick och tänkte på dagligen. 
Svensson (2001) tar i teorin upp det viktiga i att informera varje anställd om vad som är 
ett önskvärt beteende för att organisationen ska nå sitt mål men att det även är viktigt att 
varje individ känner att deras belöning betyder något för dem. Detta önskvärda beteende 
fick banken fram genom att låta personalen vara med vid utformningen av de 
individuella målen och låta dem jämföra sina resultat mellan åren för att få ett så 
individuellt mål som möjligt. Belöningarna kunde på så sätt bli individuella beroende på 
hur bra de utförde sitt arbete. 

5.2 Individuell och kollektiv belöning 
Inom FöreningsSparbanken hade företaget både individuella och kollektiva belöningar. 
Den individuella belöningen baserades på den enskildes uppnådda mål och var beroende 
av hur bra den anställde gjorde. Varje anställds andel av aktier inom företaget ökade för 
varje år om han gjorde ett bra jobb. Andelssystemet blev därmed en ”morot” för att öka 
sin egen prestation. Balkin och Dolans (1997) teori visar på att detta system är ett bra 
sätt att motivera sina anställda eftersom det är viktigt att det finns möjligheter att 
påverka belöningen genom den egna insatsen. Dock är det viktigt att komma ihåg att 
den anställde belönas efter förtjänst, det vill säga att belöningen styrs efter hur mycket 
han själv påverkat resultatet.   
 
För att en grupp ska uppstå och känna samhörighet mellan varandra måste det finnas ett 
beroendeförhållande mellan de som jobbar på arbetsplatsen. Det krävs också att 
individerna kan kommunicera och prata med varandra (Bruzelius & Skärvad, 2005). På 
banken kunde vi se en klar skillnad mellan vad de anställda tyckte om kollektiva och 
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individuella belöningar. Någon förordade individuella belöningar medan andra föredrog 
de kollektiva belöningarna. Anledningen till att de kollektiva belöningarna var att 
föredra berodde på att banken då kunde undvika orättvisor och irritation bland de 
anställda. De individuella belöningarna ensamma skapade inte den samhörighet och det 
beroendeförhållande som teorin tar upp som en viktig faktor, utan det krävdes också 
kollektiva belöningar för att få fram det beteende och resultat som var målet för banken.  

5.3 Motivationsteorier 
Motivationen ökar inte bara av de monetära belöningarna, även andra förmåner som 
beröm är motivationshöjande. Denna teori stämde bra överrens med bankens 
motivations- höjande faktorer som bland annat var bekväma arbetstider, 
internutbildning och friskvård. De monetära belöningarna fick större betydelse för de 
anställda då det började handla om större summor pengar. Teorin skiljer sig på ett 
avseende från empirin eftersom bankens belöningar inte var den viktigaste faktorn till 
ökad motivation.  
 
Genom att ge personalen information och uppföljning av bankens resultat och hur de 
ligger till kunde de öka motivationen. Att få denna information som anställd gav ett 
inflytande i företaget som gjorde att individen kunde känna sig delaktig. När den 
anställde känner sig delaktig blir företagets resultat som bäst (Svensson, 2001). Banken 
ökade även de anställdas motivation genom att låta dem vara med och diskutera 
förändringar för att få en bättre arbetsplats vilket kan påverka resultatet . 

5.4 Förväntningsteorin 
De personliga förväntningarna, att prestationen är av ett individuellt värde för den 
anställde och att den uppnådda prestationsnivån kommer att resultera i ett specifikt 
resultat för individen är viktiga faktorer för att företaget ska kunna förverkliga de 
uppsatta målen (Isaac, m.fl., 2001). De anställda på banken var medvetna om att deras 
egen prestation var viktig för att företaget skulle nå sina mål. De anställda förväntade 
sig en belöning om de presterade bra. Detta var dock inte den huvudsakliga orsaken till 
varför de blev motiverade till att prestera mer, det var istället den personliga drivkraften 
och färdigheten som motiverade dem att prestera bättre.  
 
När de anställda tillsammans med chefen satt upp de individuella målen så hade både 
arbetsgivaren och den anställde förväntning om att målen skulle uppnås. Det kan 
kopplas till teorin där de vanligaste förväntningarna från arbetsgivaren är att den 
anställde gör ett bra resultat (Lindblom, 1996). De vanligaste förväntningarna från den 
anställde är i teorin att de ska få en belöning vilket inte stämmer med empirin (ibid). 
 
Problem som kunde uppstå i samband med förväntningarna från den anställde var att de 
inte kunde påverka belöningarna så att de skulle motsvara deras individuella behov 
eftersom dessa belöningar inte bestämdes på kontoret. Detta kan tydligt kopplas till 
teorin där det framgick att det var ett problem om inte den anställde kunde veta att han 
skulle få en belöning som inte motsvarade dennes förväntningar. Enligt teorin skulle 
detta kunna leda till att motivationen minskade eller försvann helt (Robbins, 2003). 
Detta var något som de anställda på banken också tog upp som ett troligt problem. 

5.5 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om införandet av belöningssystem leder till 
ett önskvärt beteende samt om arbetsgivaren bör belöna individuellt eller kollektivt för 
att nå bästa resultat. För att komma fram till detta studerade vi FöreningsSparbanken 
som har ett belöningssystem. 
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Denna studie tyder på att de anställda på FöreningsSparbanken inte ökade sin prestation 
genom belöningarna, utan det var istället kunderna som var en viktig drivkraft för att 
öka prestationen. Studien visade dock att belöningarna ändå var viktiga då det blev en 
bekräftelse till den anställde att han gjort ett bra jobb.  
 
Utifrån den studie vi gjort visade det sig att det var viktigt med både materiella och icke 
materiella belöningar. Detta eftersom de icke materiella belöningarna utgick mer ofta 
och gav en snabbare respons på den anställdes prestationer. De icke materiella 
belöningarna var ibland inte tillräckliga för att ge den bekräftelse som den anställde 
förväntade sig. Arbetsgivaren kompenserade då den anställdes prestation med materiella 
belöningar. 
 
Inom FöreningsSparbanken hade de både individuella och kollektiva belöningar. 
Studien visade på att de anställda hade olika uppfattningar om vad som var att föredra. 
Vi anser att en kombination av individuella och kollektiva belöningar är det bästa 
alternativet eftersom individens egna prestationer lättare går att mäta, den anställde 
belönas efter förtjänst, laganda skapas, det blir mer rättvist samt att irritationen bland de 
anställda minskar.  
 
Denna studie visade också på att det är många faktorer som påverkar de anställdas 
motivation. Vi såg bland annat att relationen mellan arbetsgivaren och den anställde och 
relationen mellan de anställda var en av de viktigaste faktorerna för att öka 
motivationen. Men även arbetsmiljön, arbetsuppgifter, kunderna samt lönen hade stor 
inverkan på de anställdas motivation.  
 
Utifrån denna studie kan vi konstatera att belöningssystem både ur ledarskaps och 
medarbetar perspektiv har en ringa betydelse på de anställdas betende, det är istället en 
kombination av andra faktorer som exempelvis arbetsmiljö och arbetstider och 
arbetsuppgifter som påverkar de anställdas prestation.  Vi kan också dra slutsatsen att de 
icke materiella belöningarna har en större effekt på de anställdas beteenden än de 
materiella belöningarna.  

5.6 Egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
I början av vår studie trodde vi att belöningar påverkade prestationen och motivationen 
hos de anställda. Vi trodde att de monetära belöningarna hade störst påverkan på 
prestationen och motivationen bland de anställda. Detta för att vi trodde att pengar hade 
en stor betydelse för individen. Under studiens gång uppmärksammade vi dock att detta 
inte stämde. Det är istället de externa drivkrafterna såsom kunder som har störst 
påverkan på de anställdas motivation och prestation. Vi är dock inte säkra på om detta 
gäller generellt eftersom vi endast genomfört vår studie på FöreningsSparbanken. 
Därför tycker vi att det skulle vara intressant att ytterligare fördjupa oss i varför 
belöningssystem har en liten betydelse på de anställdas beteende på 
FöreningsSparbanken. Det kan också vara intressant att studera hur ett belöningssystem 
ska utformas för att det ska ha betydelse på de anställdas beteenden. Ett alternativt 
tillvägagångssätt är att utforma enkäter som delas ut till både ledning och anställda för 
att få en bredare bild. 
 



 

 

Källförteckning 

Artiklar 

Balkin, D, B & Dolan, S. (1997).  Reward for team contributions to quality. Journal of 
compensation & benefits, volume 13, p41, 6p. 

Bonner, S.,E & Sprinkle, G.,B. (2002). The effects of monetary incentives on effort and 
task performance: theories, evidence, and a framework for research. Accounting, 
Organizations and Society, volume 27, 303-345 
 
Isaac, R.G. Zerbe, W.J. Pitt, D.C. (2001). Leadership And Motivation: The Effective 
Application of Expectancy Theory. Journal of managerial Issues, vol 13 (2), pp. 15 & 
212 
 
Jensen, M.,C & Meckling, W., H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3, 305-360. 
 
Stum, D.L (2001). Maslow Revisited: Building the employee commitment pyramid. 
Strategy & leadership. Vol 29. 
 
Tompkins, C. (2001). Interdependencies, trust and information in relationships, 
alliances and networks. Accounting, Organizations and Society, volume 26, 161 -191. 
 
 
Böcker 
 
Bruzelius, L.H. (2005). Integrerad organisationslära. Studentlitteratur: Lund. 
 
Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wägnerud, L. (2002). Metodpraktikan, konsten 
att studera samhälle, individ, och marknad. Nordstedts juridik: Stockholm. 
 
Eggeby, E & Söderberg, J. (1999). Kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund. 
 
Eriksson, L.T & Wiedersheim, P. (2001). Att Utreda, Forska och Rapportera. Liber 
ekonomi: Malmö. 
 
Gustavsson, B. (2003). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur: Lund. 
 
Lindblom, H. (1996). Lön och belöning. Konsultförlaget i Uppsala AB: Uppsala. 
Palm, A. (2000). Affärsstödjande lönebildning, individuell lönesättning i praktiken. 
Ekelids förlag: Stockholm. 
 
Persson, B. (1994). Incitamentlöner: Lönepolitik, Arbetsmotivation, Produktivitet. SNS 
förlag: Stockholm. 
 
Robbins, S.P (2003). Organizational behavior. Upper Saddle River: Prentice- Hall inc. 
 
Robbins, S.P. (2005). Organizational behavior. Upper Saddle River: Prentice-Hall Inc 



 

 

 
Smitt, R. Wiberg, L. Olwig, B. Riegnell, G. Sjöstrand, M. (2002). Belöningssystem, 
nyckeln till framgång. Nordstedts juridik: Stockholm. 
 
Thorpe, R & Homan, G. (2000). Strategic Reward Systems. Pearson Education Limited: 
England. 
 
Wiedersheim, P & Eriksson, L.T. (1987). Att Utreda och Rapportera. Liber: Stockholm. 
 
Winter, J. (1992). Problemformuleing, undersökning och rapport. Almqvist & Wiksell 
förlag AB: Köpenhamn. 
 

 
Internet 
 
https://nationalencykolpedin.se 
 
http://www.foreningssparbanken.se 
 
 
Intervjuer 
 
Axel Håkansson, FöreningsSparbanken 
 
Carina Billegren, FöreningsSparbanken 
 
Margareta Sundberg, FöreningsSparbanken 
 
Ulf Forsling, FöreningsSparbanken 
 
 

https://nationalencykolpedin.se
http://www.foreningssparbanken.se


BILAGA 1 

 

Frågor till Axel Håkansson på FöreningsSparbanken 
 

1) Namn 
2) Vad är din nuvarande befattning? 
3) Hur länge har ni arbetat inom företaget? 
4) Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet? 

 
                Belöningar 

 
5) Hur ser era belöningar ut? 
6) Är belöningarna materiella eller icke materiella? 
7) Vad baserar ni ert belöningssystem på? 
8) Hur ofta utgår belöningarna till de anställda? 

 
Sambandet mellan prestation och belöningar 

 
9) Leder belöningarna till att den anställde presterar utöver det normala, jobbar 

över etc.? 
10) Har ni uppnått de uppsatta målen? 
11) Om Ja, tror ni att belöningarna påverkat resultatet? 
12) Är de anställda medvetna om det huvudsakliga syftet med belöningssystemet? 

 
Ändrade beteenden vid införandet av belöningssystemet 

 
13) Anser ni att införandet av belöningssystem har lett till ett önskat beteende hos de 

anställda? 
14) Anser ni att införandet av belöningssystem har påverkat företagets utveckling? 
 

Målet med belöningssystem 
 
15) Vilka mål har ni inom banken? 
16) Hur utformar ni bankens mål? 
17) Hur informerar ni de anställda om vilka mål som satts upp? 
18) Får de anställda vara med vid utvecklandet av de mål ni satt upp? 
19) Hur har de anställda i sådana fall fått medverkat och påverkat framtagandet av 

målen? 
20) Vilka mål belönas? 
 

Kollektiv och individuell belöning 
 
21) Har ni individuell eller kollektiv belöning? 
22) Vilka omfattas av detta belöningssystem? 

 
Motivation 

 
23) Anser du att belöningarna leder till ökad motivation inom arbetet? 
24) Om Ja, varför tror du det? 
25) Hur får ni de anställda att känna sig motiverade? 
26) Hur motiverar ni de anställda till att en bra prestation också leder till en 

personlig vinst? Är belöningarna individuellt framtagna? 
 



BILAGA 2 

 

Frågor till Margareta Sundberg, Karina Billegren och Ulf Forsling 
 
1) Namn 
2) Befattning 
3) Hur många år har du arbetat inom företaget? 
4) Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 
Belöningar 

 
5) Hur ofta får du belöningar? 
6) Vad belöning du får av? Är den finansiell/ icke finansiell? 
7) Är du nöjd med belöningen? 
8) Hur viktig är belöningen för dig? 

 
Sambandet mellan prestation och belöningar 

 
9) Leder belöningarna till att du presterar mer än det normala? 
10) Anser du att belöningarna motsvarar dina prestationer? 
11) Tycker du att belöningarna passar dig bra? Skulle du hellre vilja ha någon annan 

belöning? 
12) Upplever du belöningarna som rättvisa? Det vill säga, är belöningen jämförbar 

med din egen prestation? 
 

Information om belöningarna till de anställda 
 
13) Uppfattar du belöningssystemet som lätt eller svårt att förstå? 
14) Vet du vilket mål och syfte som banken har med belöningssystemet? 
15) Tycker du att ni fått tillräckligt med information om de mål som satts upp? 

 
Ändrade beteenden vid införandet av belöningssystemet 

 
16) Känner du att din personliga utveckling är i takt med företagets utveckling? 

 
Målet med belöningssystem 

 
17) Har du fått medverka och påverka utformningen av företagets uppsatta mål? 
18) Om du fick vara med vid utformningen, hur fick du då medverka? 
 

Kollektiv och individuell belöning 
 

19) Tycker du att alla medarbetare presterar lika mycket för att få belöningarna eller 
upplever du det som att vissa åker ”snålskjuts” på er andra? 

 
Motivation 

 
20) Tycker du att belöningarna leder till en ökad motivation? 
21) Anser du att till exempel beröm och uppskattning motiverar i lika hög grad som 

annan belöning? 
 

 
 


