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Sammanfattning

På grund av globalisering och ökad konkurrens försöker företag motivera sina anställda att 

prestera mer och bättre med hjälp av olika belöningssystem. Chefer kan exempelvis använda 

sig av formella och informella belöningar. Syftet med uppsatsen är att jämföra två banker och 

deras sätt att arbeta med dessa två typer av belöningar för att motivera och engagera sina 

anställda. Detta för att få en vidare förståelse för hur två olika företag kan arbeta inom detta 

område. Två frågor användes som utgångspunkt i uppsatsen för att på ett tydligt sätt kunna 

besvara problemställningen. Vilka belöningar använder sig den närmsta chefen av för att 

motivera sina anställda till att prestera bättre? Hur värderar de anställda själva olika typer av 

belöningsformer? De metoder som användes för att utföra studien var enkätundersökningar 

och intervjuer. Författarna valde två olika banker, SEB och Swedbank, och undersökningen 

gjordes på två skilda kontor inom respektive bank. Sammanlagt gjordes fyra intervjuer med 

chefen för respektive kontor samt en enkätundersökning på sammanlagt 34 medarbetare. Den 

största skillnaden mellan bankerna var att SEB:s formella belöningssystem var något mer 

individuellt anpassat. Swedbanks formella belöningssystem var istället mer generellt gällande 

och lika för alla. Utöver de formella belöningssystemen som finns i båda bankerna visade det 

sig att cheferna i Swedbank arbetade mer med olika typer av informell belöning medan endast 

ett av SEB:s kontor arbetade med detta. Vidare använde sig inte någon av bankerna av 

bestraffning. Däremot kunde en konsekvens vara att den anställde blir avskedad eller 

omplacerad inom banken om den gjort något olämpligt. Vad gäller beteenden och belöningar i 

sig var det stor skillnad kontoren emellan. Alla cheferna var eniga om att det är viktigare med 

inre belöningar som feedback och att få de anställda att trivas på arbetsplatsen än det är med 

endast ekonomiska belöningar.
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1.0 Inledning

I detta avsnitt följer en kort inledning för att ge bakgrund till uppsatsen, presentera ämnet och 

ge läsaren rätt perspektiv.

Tack vare ökad globalisering och bättre möjligheter till snabbare utbyte av varor och tjänster 

har marknader breddats världen över. För att överleva på de stora marknaderna och för att 

kunna stå emot det konkurrenstryck som vinstdrivande företag utsätts för idag behöver de 

utveckla ett vinnande koncept. Konceptet kan innebära minskade kostnader, unika produkter 

och unik marknadsföring men det fordras också lojala och drivkraftiga anställda. Hur 

organisationer ska lyckas generera dessa anställda har länge diskuterats.1 En del av företagens 

koncept handlar om att utveckla och behålla kompetent personal. För att minska sina 

kostnader och utvinna så stora vinster som möjligt arbetar företagen idag aktivt med att 

genom motivering och engagemang försöka få sina anställda att stanna i företaget.2 Att 

anställda trivs på sin arbetsplats är en bra start då det finns undersökningar som visar att en 

organisations framgång beror på de anställdas trivsel. Trivseln på arbetsplatsen beror bland 

annat på hur den anställde integreras i den redan befintliga gruppen. Om integrationen i 

gruppen är stark kan detta ge en bättre trivsel för den anställde vilket i sin tur leder till större 

engagemang vilket ökar prestationen.3 Företaget kan engagera sina anställda genom att 

använda belöning som ett motivationsverktyg. Detta har visat sig vara en bra drivande faktor 

som hjälper företaget att nå sina mål.4 Genom att den anställde blir belönad för ett bra utfört 

arbete och att företaget i sin tur når sina mål kan man tala om en ”win-win” situation. En 

bransch som producerar tjänster och som sätter stor tillit till sina anställda är bankerna. De 

anställda har en direkt och personlig kontakt med bankens kunder och deras motivation och 

inställning är avgörande för en god kundrelation. Förutom de formella belöningar (se bilaga 

1) som banker har vore det intressant att ta reda på vilka informella belöningar (se bilaga 1)

som används i organisationen.5 Dessa har visat sig vara ett sätt för företag att, förutom 

intressanta arbetsuppgifter och formella belöningssystem, motivera de anställda att prestera 

bättre och behålla dem inom organisationen. De motivationsverktyg som många chefer tycker 

sig ha kunskap om idag kanske inte längre är motiverande och verklighetsförankrade med 

                                                
1 Jacobsen, Thorsvik, 2002
2 Hansson, 2005.
3 Hofstede, 2006, http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/index.htm
4 Jacobsen, Thorsvik, 2002
5 Ibid
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tanke på den föränderliga värld vi lever i där allt ändras snabbt och globalt. Information finns 

numera lättillgänglig för alla, medvetenheten är stor och medarbetarna vet sitt värde. 

Företagen tvingas mer och mer att förändras och anstränga sig för att kunna behålla 

kompetent personal.

1.1 Bakgrund

För att en organisation ska uppnå gott resultat måste vissa bakomliggande faktorer fungera. 

En av de viktigaste är ett bra arbetsklimat som ska kännas tillfredställande för de anställda. En 

beskrivning av vad arbetsklimatet kan vara är ”Arbetsklimat är individens värderande 

helhetsupplevelse av kommunikationen på arbetsplatsen, en kvalitet i det sociala samspelet i 

framför allt den närmaste arbetsgruppen/teamet.”6 Det är framför allt en helhetsupplevelse av 

den kommunikation som sker i form av samtal, social interaktion och det informationsflöde 

som medarbetarna upplever på arbetsplatsen samt de tankar de har om detta. Arbetsklimatet 

kan förändras och det ser olika ut på olika arbetsplatser och i olika arbetsgrupper. Det finns 

arbetsklimat som flera personer på en arbetsplats delar samtidigt som varje individ alltid har 

en egen personlig uppfattning av hur de upplever detta. Förutsättningarna för ett bra 

arbetsklimat kan vara av både yttre karaktär (tid, resurser, officiella mål, miljö, klienter etc.) 

och av inre karaktär (människors föreställningar, attityder, tankar, beteenden, informella 

samarbetsmönster etc.). Dessa inre och yttre faktorer samt inflytandet från omvärlden krävs 

för att kunna förstå organisatoriska processer och resultat. Gott arbetsklimat i en arbetsgrupp 

brukar formuleras som respekt och liknande, medan ett dåligt beskrivs i termer som avstånd, 

grundlös kritik, ifrågasättande, hamnande utanför, dålig information etc.7 Arbetsklimatet ingår 

i ett komplicerat samspel i organisationen där medarbetarnas välbefinnande i arbetet bland 

annat beror på detta, vilket också påverkar resultatet av arbetet, det vill säga hur väl 

medarbetarna lyckas med sina uppgifter och mål. Arbetsklimatet påverkar resultatet via 

individens välbefinnande. En aspekt av individens välbefinnande är arbetstrivsel vilket är det 

värde som själva arbetet skapar för individen. Arbetsklimatet har alltså en avgörande 

betydelse för individens arbetstrivsel och välbefinnande och påverkar indirekt verksamhetens 

produktivitet och effektivitet. Med ett stimulerande arbetsklimat där arbetstrivseln är hög kan 

                                                
6 Sandberg, 2006
7 Ibid
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man motivera människor till att utföra ett bra arbete vilket leder till ökad effektivitet. 8 Att 

införa belöningssystem på ett företag kan vara ett sätt att öka denna motivation. 

1.1.1 Vad är belöning?

En definition på belöning är ”En rörlig ersättning, positiv återkoppling eller uppmuntran – i 

pengar eller annan tillfredställelse – som ges beroende av ett resultat eller specifik prestation, 

som bestäms i förväg och kan registreras på något sätt i efterhand, och som en individ eller 

en grupp människor åstadkommit”9. För att det enligt definitionen skall vara en belöning 

måste det finnas ett samband mellan resultat och prestation samt återkoppling och belöning. 

En belöning är med andra ord inte något som ”hänger i luften” och som endast är beroende av 

någon annans godtycke. Belöningar sett utifrån företagssynpunkt används för att motivera och 

engagera anställda att utföra bättre arbete. Det finns ett antal olika motiv till att ge belöningar. 

Det kan vara att få människor att prestera mera, skapa trivsel/motivation för grupper och 

individer, behålla viktiga medarbetare i en organisation, belöna effektivitet, få medarbetare att 

känna sig betydelsefulla och låta medarbetarna kontrollera sin arbetssituation.10

Belöningar som helhetsbegrepp kan i sin tur delas in i två grupper: yttre belöningar och inre 

belöningar. Yttre belöningar (materiella) karaktäriseras av att dessa belöningar är kopplade till 

ekonomiska ersättningar som betalas av företaget för till exempel studieresor, 

deltagaravgifter, fria hälsoundersökningar och bonus. Även prestige läggs under denna 

definition som till exempel större tjänsterum, matta på golvet och större tjänstebil. Inre 

belöningar (immateriella) är den egna tillfredställelsen och glädjen som en individ känner 

över en viss situation. Inre belöningar handlar oftast om uppgiften och arbetet i sig. Ett 

exempel på en inre belöning är när en miljökämpe finner tillfredställelse i att ha gjort något 

bra för miljön. En inre belöning kan också vara att ha kontroll över sitt eget arbete, vara 

delaktig i beslut som skall tas samt kunna påverka de beslut som har tagits. Belöningar kan 

vidare delas in i ytterligare två kategorier: fast ersättning och rörlig ersättning. Med fast 

ersättning menas en ersättning som är återkommande och till viss del är oberoende av ens 

prestation. Ett exempel på en fast ersättning är grundlönen för en fast anställd. En anställd har 

en fast grundlön som är återkommande varje månad oavsett den anställdes prestation.11 Med 

rörlig ersättning menas en ersättning som man inte tar för given och som alltså inte är 

                                                
8 Sandberg, 2006
9 Jäghult, 2005 
10 Ibid
11 Jäghult, 2005 
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återkommande. Exempel på en rörlig ersättning kan vara bonusersättning som är beroende av 

ens prestation och som kan variera i summa från månad till månad.12

Ett sätt att ändra riktningen på exempelvis en åsikt, intensiteten av en åsikt eller envisheten av 

någon annans åsikt kan göras genom belöning och bestraffning. ”Operant approach” är en 

modell för hur detta kan göras. Det finns fem definitioner på viktiga termer som modellen 

behandlar. 1) Belöning som är en konsekvens av ett beteende som höjer sannolikheten att ett 

speciellt beteende kommer att upprepas. 2) Bestraffning som är ett sätt att negativt stimulera 

någon till ett önskat beteende och görs bland annat genom att man berövar någon någonting 

önskvärt. Detta minskar sannolikheten att ett speciellt beteende kommer att upprepas. 3) 

Tillfälliga belöningar och bestraffningar som är konsekvenser av ett tillfälligt beteende, till 

exempel om man räddar livet på någon som i sin tur leder till att man efteråt får en 

tapperhetsmedalj. 4) Återkommande belöningar och bestraffningar är inte bara 

sammankopplade till ett speciellt beteende, till exempel månadslönen som kommer oberoende 

av ens prestation. 5) Utrotning innebär att ett beteende som inte är belönande till slut kommer 

att upphöra. 

Forskning visar att ledare som använder ”Operant approach” på rätt sätt kan förbättra 

medarbetarnas motivation och prestation. Forskning visar att belöning fungerar bättre än 

bestraffning om den används på ett tillfälligt sätt. Likaså visar forskning att ledare som 

använder sig rätt av tillfälliga bestraffningar och belöningar höjer sina medarbetares 

prestationsförmåga och produktivitet. Modellen kräver flera steg för att kunna uppnå ökad 

motivation och prestation hos medarbetarna. För det första måste ledaren specificera och 

klargöra vilka beteenden som är önskvärda och viktiga. För det andra måste ledaren 

bestämma om dessa beteenden redan är belönande, bestraffande eller ignorerade. För det 

tredje måste ledaren ta reda på vad medarbetarna anser att belöning och bestraffning är för 

något. För det fjärde får ledaren inte begränsa sig till att endast använda sig av 

organisationens redan godkända belöningar och bestraffningar. För det femte bör ledare 

använda sig av tillfälliga belöningar och bestraffningar så ofta de kan eftersom återkommande 

belöningar och bestraffningar har en väldigt liten inverkan. Med tillfälliga belöningar menas 

de belöningar som inte används systematiskt utan endast vid enstaka tillfällen.13

                                                
12 Ibid 
13 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002
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Motivation och belöning: Motivation, tillfredställelse och prestation har en nära relation till 

varandra. Ett exempel är en anställd som söker sig till ett visst yrke därför att denne är 

motiverad att arbeta just inom den yrkessektorn vilket leder till att denne lägger ner extra 

mycket tid, energi och ansträngning på sitt arbete. Detta innebär i sin tur att den anställdes 

chefer kommer att märka detta och anse att den anställde presterar bra. Prestationen är en 

viktig förutsättning för befordran. Figuren nedan visar en länk mellan arbetstillfredsställelse, 

motivation och effektivitet/prestation. Känslan av tillfredställelse i arbetet leder till att 

personen blir motiverad att utföra ett bättre arbete som i sin tur leder till att effektiviteten 

ökar. Ett bra belöningssystem leder till ett positivt samband mellan dessa tre begrepp. Alltså 

belöningarnas funktion i detta avseende är en förstärkning av motivationen för att öka 

effektiviteten.14

Arbetstillfredsställelse

Belöning

Motivation

Belöning

Effektivitet/prestation

Figur 1. Motivation och effektivitet.15

13 belöningar som anställda värderar: Jerry M. Newman och Frank J. Kryzostofiak har 

genom egen undersökning och andras kommit fram till att det finns 13 typer av belöningar 

som anställda värderar. Dessa typer av belöningar behandlar hela spektrumet av vad belöning 

innebär och kan räknas upp som följande: kompensation (löner och bonus), förmåner 

(semester, sjukförsäkring), social interaktion (trivsam arbetsplats), anställningstrygghet (fast 

tjänst), status/erkännande (respekt, hur man framstår), arbetsvariation (möjlighet att utföra 

varierande arbetsuppgifter), arbetsbörda (tillräckligt med arbete, varken för mycket eller för 

lite), arbetets värde (arbete som värderas högt av samhället), auktoritet/kontroll/autonomi 

(möjligheten att influera andra och styra sitt eget öde), avancemang (möjlighet att avancera 

inom företaget), feedback (kritik som hjälper en att förbättra sin prestation), arbetsmiljön 

(komfortabel och säker miljö) samt utvecklings möjligheter (tillfälle att utveckla nya 
                                                
14 Svensson, Wilhelmson, 1988
15 Ibid
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färdigheter). Genom att ta reda på vilka belöningar som de anställda värderar kan företaget 

eller ledaren bättre styra de anställdas beteenden till att arbeta mer effektivt och motiverat. På 

så sätt kan företagets effektivitet och förutsättningar att nå sina mål öka.16

Problem med belöningar: Problem kan uppstå när belöningar utfärdas. Här följer åtta exempel 

på vilka problem en belöning kan medföra: 1) belöningen upplevs som onödig, 2) pengar 

upplevs inte som en motivationsfaktor, 3) belöningen är för liten eller för stor, 4) belöningen 

går bara till ett fåtal, 5) korttidsavstämning av prestation kontra långtidsavstämning av 

prestation, 6) objektivt mätbart (om någonting blir gjort eller inte) eller subjektivt godtycke 

(när man förlitar sig på en individs omdöme), 7) bestraffningar om inte belöningar infrias, 8) 

belöningar på individbasis är motiverande för den enskilda men ibland inte för gruppen.17

1.1.2 Vad är motivation?

För att få bättre förståelse för belöningssystem måste de bakomliggande faktorerna till vad 

som får människor motiverade förklaras. Författarna kommer därför först att gå igenom 

begreppet motivation. Enligt Weightmans definition är motivation ”ett inre tillstånd som får 

människor att arbeta för att uppnå vissa mål”18. Med andra ord är motivation önskan och 

viljan att göra någonting. En motiverad person kan ha ett långsiktigt mål som att bli en erkänd 

författare eller ett mer kortsiktigt mål som att lära sig att stava ett visst ord.19

Motivation på arbetsplatsen: För chefer och ledare är förståelsen för motivation på 

arbetsplatsen viktig då de ansvarar för att de anställda ska prestera på ett gynnsamt sätt för 

organisationen.  För de anställdas del är det viktigt för att de själva ska förstå sina egna och 

andras beteenden på arbetet. En ledares uppgift är att se till att varje enskild individ är 

tillräckligt motiverad. Detta sker genom att undersöka om människor är villiga att arbeta för 

den belöning som företaget erbjuder.20 Michael Maccoby, en amerikansk psykoanalytiker, har 

en modell för arbetsmotivation. Enligt Maccoby krävs det fyra grundläggande förutsättningar 

som måste vara i balans för att arbetsmotivation ska uppstå. Dessa fyra faktorer är trygghet, 

deltagande, rättvisa och personlig utveckling. Med trygghet menas att kunna känna rimlig 

anställningstrygghet och säkerhet på sitt arbete. Deltagande innebär behovet av att ha ett visst 

                                                
16 Newman, Krzystofiak, 1998
17 Jäghult, 2005
18 Weightman, 2004
19 Wikipedia, 2007-02-26, http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation
20 Weightman, 2004
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inflytande på beslut. Med rättvisa menas behovet av att känna sig lika bra behandlad som sina 

medarbetare. Personlig utveckling är behovet av att kunna utveckla ens egna möjligheter på 

arbetet. Om dessa fyra faktorer prioriteras kommer människor att trivas på jobbet.21

Sociologen Mats Friberg har framtagit en modell som förklarar vad som motiverar människor 

på jobbet. Han försökte finna svaret på frågan: ”Vad det är som får människor att ställa upp

på kollektiva mål?” Enligt Friberg finns det fyra orsaker till detta: tvång, materiella 

belöningar, inneboende belöningar och normativa belöningar. Tvång finns med som ett 

alternativ endast för att teorin ska bli fullständig. Materiella belöningar är exempelvis lön, 

kost och logi. De inneboende belöningarna är den stimulans man får i huvudet, händerna eller 

själen när man utför sina arbetsuppgifter. De normativa belöningarna är antingen sociala, när 

belöningen utdelas av andra för att man uppför sig enligt deras ideal, eller så är det belöningar 

som utdelas av individen själv när han beter sig enligt sina egna ideal.22

Vidare gjorde två forskare vid namn Hackman och Oldham en studie om arbetsuppgiftens 

betydelse. De ville besvara frågan: ”Hur bör arbetsuppgiften se ut för att resultatet ska 

präglas av hög produktivitet, hög kvalitet, låg personalomsättning och korttidsfrånvaro?” De 

kom fram till en metod som med gott resultat kan avgöra om arbetsuppgiften är ett problem 

eller inte. Under studiens gång upptäckte de att människor gjorde bra ifrån sig om deras arbete 

uppfyllde vissa psykologiska villkor. För det första skulle arbetet kännas meningsfullt, för det 

andra ville man känna ansvar för det man arbetade med och för det tredje att man förstod 

arbetets resultat, det vill säga dess koppling till ens eget beteende. En arbetsuppgift som 

uppfyller dessa psykologiska villkor är varierande, kan identifieras samt att dess betydelse är 

tydlig. Om dessa tre ting uppfylldes upplevde människor att arbetet var meningsfullt det vill 

säga att det första psykologiska villkoret uppfylldes. Det handlade också om att man själv fick 

bestämma hur arbetet skulle utföras, att man upplevde ansvar, vilket var det andra 

psykologiska villkoret. Känner man inte ansvar förlorar man sitt engagemang. Den sista 

egenskapen hos arbetet var feedback. Utan feedback sker inget lärande. Vid manuella arbeten 

skulle feedback dessutom ges redan inom åtta timmar för att vara värd någonting. Genom 

denna studie lyckades Hackman och Oldham koppla samman resultat, människor och 

arbetsuppgift.23

                                                
21 Karlöf, Söderberg, 1991 
22 Ibid 
23 Karlöf, Söderberg, 1991
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1.1.3 Belöningssystem

Teorierna kring belöningssystemens utformande har sin utgångspunkt i att de bör bidra till 

företagets finansiella resultat. Målsättningen med ett belöningssystem är att öka motivationen, 

öka lagkänslan, förbättra samarbetet samt öka kunskapen om företagets resultat. Vidare är 

syftet att belöna individen för god kvalitet, skapa gemenskap, behålla kompetent personal 

samt att belöna goda prestationer.24

1.2 Problemformulering

Hur arbetar företag med ekonomisk och icke ekonomisk belöning för att motivera och 

engagera sina anställda att utföra ett bra arbete? Ser detta olika ut på olika arbetsplatser? Vilka 

belöningar använder sig den närmsta chefen av för att motivera sina anställda att prestera 

bättre och vad anser de anställda själva om dessa belöningar som den närmsta chefen 

använder? Vilka skillnader finns det mellan olika företag och deras sätt att arbeta med 

belöningar? Finns det metoder och belöningar som inte är dokumenterade men som är allmänt 

vedertagna som chefer använder sig av och vad anser de anställda om dessa? Är de anställda 

nöjda eller är det så att det allmänt vedertagna inte är tillräckligt bra och lockande?

1.3 Syfte

Det första syftet med uppsatsen är att jämföra två företag och deras sätt att arbeta med 

belöningar för att motivera och engagera sina anställda. Det andra syftet är att undersöka om 

det finns ett gap mellan vad chefen anser vara en bra belöning och hur de anställda värderar 

dessa olika belöningar.  En fråga används som utgångspunkt i uppsatsen för att på ett tydligt 

sätt kunna besvara problemställningen: vilka belöningar använder sig den närmsta chefen av 

för att motivera sina anställda att prestera bättre? 

1.4 Avgränsning

Författarna har valt att avgränsa sitt arbete till att studera bankbranschen då banker har rykte 

om sig att arbeta med belöning som motivationsdrivare. I Sverige finns det 22 olika banker 

som är verksamma (2007). Författarna har valt att endast undersöka två banker, SEB och 
                                                
24

 Svensson, Wilhelmson, 1988
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Swedbank, där två kontor från vardera bank valdes ut. Alla kontor är belägna inom 

stockholmsområdet. Anledningen till att dessa banker valdes är delvis för att de är två av 

Sveriges största och delvis för att de har olika organisationsstruktur25. Valen av kontor 

grundar sig dels på kontorens stora och breda kundkrets som skulle kunna leda till att fler och 

annorlunda belöningar används och dels på känningar och rekommendationer författarna hade 

på dessa kontor. De slutsatser som kommer att dras från undersökningen kommer inte att vara 

generaliserbara på andra bankkontor inom samma banker, på andra banker eller inom andra 

organisationer än de som ingår i undersökningen. Ytterligare valde författarna att avgränsa sitt 

perspektiv genom att analysera utifrån chefens perspektiv och endast beröra de anställdas 

åsikter genom enkäter för att styrka eller förkasta det chefen säger.

                                                
25 Swedbank, 2007-05-11, http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5800,00.html , SEB, 2007-05-11, 
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
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2.0 Teorier

I detta avsnitt förklaras valda teorier. Författarna har för avsikt att inte använda teorierna på 

ett djupgående analytiskt sätt utan på ett mer överskådligt sätt.

2.1 Behovs- och motivationsteorier

Bland de mest kända motivationsteorierna i arbetssammanhang är Maslows behovshierarki

och Hertzbergs tvåfaktorsteori som är en variant av dessa behov omgjorda till 

”hygienfaktorer” och ”motivatorer”.26 Ett sätt att involvera medarbetare och få dem att hålla 

fast vid sitt beteende är att ta reda på vad deras behov är och tillfredställa dem. Nedan 

kommer vi att redovisa olika behovsteorier. Teorierna har gemensam utgångspunkt genom 

antagandet att alla människor delar samma grundbehov. De skiljer sig däremot gällande vilka 

behov som driver människors beteenden. Enligt dessa teorier kan ledare påverka sina 

medarbetare att bete sig på ett visst sätt och förstärka detta beteende genom att identifiera och 

tillfredställa deras behov. Förväntningsteorin utvecklar detta synsätt och för ett resonemang 

för att förstå den process som leder till ett visst beteende.

2.1.1 Maslows behovshierarki

Enlig Maslow motiveras människor av fem olika behov: att överleva, säkerhetsbehov, att 

känna samhörighet med andra människor, behovet av självkänsla och behovet av 

självförverkligande.27

Figuren nedan visar de olika behoven och hur Maslow rangordnar dem. Maslow menar att 

man kan förstå en människas beteende utifrån vilket behov i hierarkin de försöker 

tillfredställa. Behoven på de lägre nivåerna i hierarkin måste ha tillfredställts innan behoven 

på de högre nivåerna kan användas som motivation. Ledare som vill använda sig av Maslows 

behovshierarki måste veta var i hierarkin deras medarbetare befinner sig och se till att de lägre 

behoven i hierarkin har blivit tillfredställda innan de försöker motivera medarbetarna med 

högre behov som självförverkligande. Det är viktigt att det inte sker omaka matchningar med 

                                                
26 Karlöf, Söderberg, 1991
27 Huges, Ginnett, Curphy, 2002 
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var ledaren tror att medarbetaren befinner sig och var medarbetaren faktiskt befinner sig, 

vilket leder till att ledarens ansträngningar är förgäves.28

Figur 2. Maslows behovshierarki29

2.1.2 Herzbergs två-faktors teori

Herzberg utvecklade sin två-faktors teori genom en rad intervjuer med revisorer och 

ingenjörer. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad som tillfredställde intervjuobjekten i 

deras arbeten. För att få en helhetsbild frågade han även efter vilka faktorer som skapade 

missnöje i deras arbeten. Dessa faktorer skiljde sig radikalt från varandra.30

De faktorer som kunde leda till ökad arbetstillfredsställelse benämndes som motivatorer, och 

består av prestation, erkännande, arbetet i sig, ansvar, befordringsmöjligheter och utveckling. 

De faktorer som upplevdes negativt ledde till missnöje eller likgiltighet och benämndes som 

hygienfaktorer och bestod exempelvis av övervakning, arbetsförhållanden, kollegor, lön, 

tillvägagångssätt och anställningstrygghet.31 De faktorer som upplevdes negativt ledde till 

missnöje, medan faktorer som inte uppmärksammades visade på att de redan var 

tillfredsställda. Ett exempel på detta är att när köket är städat så märker man det ofta inte, men 

när det är stökigt så märks det och leder till missnöje. Herzbergs undersökning visade att 

medarbetarnas motivation inte ökades om chefen försökte förändra hygienfaktorerna. Chefen 

kunde förändra så gott som alla hygienfaktorer utan att detta ledde till en ökad ansträngning 

från medarbetarna. Nyckeln till att förbättra medarbetarnas ansträngningar enligt denna teori 

                                                
28 Huges, Ginnett, Curphy, 2002 
29 Ibid
30 Ibid
31 Ibid 
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är att hålla hygienfaktorerna på en acceptabel nivå och istället fokusera på att öka 

motivatorerna så mycket som möjligt.32

2.1.3 Förväntningsteorin

För att förstå motivation är förväntningsteorin ett rationellt närmande till en förklaring. Den 

bygger på två fundamentala antaganden: (a) motiverad prestation är ett resultat av ett 

medvetet val och (b) människor gör det de tror förser dem med största möjliga belöning. 

Teorin hävdar att chefer kan motivera sina medarbetare om de förstår den process som 

medarbetarna använder för att bestämma om deras beteenden kommer att leda till en önskvärd 

belöning. Det finns tre sannolikhetsuppskattningar inom förväntningsteorin. Den första kallas 

för ”effort-to-performance expectancy”. I likhet med många sannolikheter har den en skala 

från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt och hållet”. Den första uppskattningen handlar om 

att medarbetaren uppskattar sannolikheten av om denne kommer att prestera det önskvärda 

beteendet som krävs för att få belöningen. Den andra sannolikhetsuppskattningen kallas 

”performance-to-outcome expectancy”. Denna handlar om att medarbetarna uppskattar 

sannolikheten av att de kommer prestera tillräckligt för att uppnå det önskvärda målet som i 

sin tur leder till den önskvärda belöningen. Den tredje sannolikhetsuppskattningen handlar om 

att medarbetaren måste besluta om arbetsbördan motsvarar belöningen. Det vill säga om det 

är värt att utföra det arbete som krävs för att få belöningen. Förväntningsteorin säger 

sammanfattningsvis att människor kommer att prestera om tre saker är uppfyllda: (1) att de 

kan utföra uppgiften om de presterar tillräckligt, (2) de blir belönade om de utför uppgiften 

och att (3) de värdesätter belöningen.33

Det finns tre steg som ledare använder sig av för att motivera sina medarbetare enligt 

förväntningsteorin. (1) ledaren är tvungen att klargöra sambandet mellan medarbetarens 

prestationsnivå och det slutgiltiga målet, (2) ledaren bör diskutera hur ett positivt respektive 

negativt resultat kan komma att påverka medarbetaren och företaget om projektet slutförs i tid 

eller inte eller hur pass bra eller dåligt de lyckas hålla budgeten. Det vill säga hur företagets 

resultat påverkar marknadsandelar som företaget kan komma att vinna eller förlora, (3)

Ledaren bör klargöra alla för- och nackdelar till varför man skall slutföra ett arbete, vilket inte 

alltid är uppenbart för alla medarbetare.34

                                                
32 Huges, Ginnett, Curphy, 2002 
33 Ibid
34 Ibid



17

2.2 Teoretisk syntes

Då banker är vinstdrivande och beroende av att vara så konkurrenskraftiga som möjligt är det 

viktigt att de formulerar ett väl genomtänkt belöningssystem för att motivera sina anställda att 

prestera bra. Det är också viktigt för företag att dels behålla medarbetare med hög kompetens 

dels attrahera ny kompetent personal som kan hjälpa företaget att uppnå målen. Företag ser 

ofta till helheten och ser anställda som ett kollektiv. Det viktiga är även att tillgodose de 

individuella behoven då de till stor del styr styrkan i individens handlingar. Då författarna har 

för avsikt att se utifrån chefens perspektiv är Maslows behovshierarki en bra grund att utgå 

ifrån. Genom att använda sig av Maslows behovshierarki kan chefen lära sig hur denne kan 

förbättra en anställds prestation genom att länka ihop en anställds beteende med 

tillfredställelsen av dennes individuella behov.35 Författarna kommer att använda 

behovshierarkin som guide för att utreda om chefen är medveten om att olika personer har 

olika behov samt att dessa behov förändras genom tiden och förändras beroende på vilken 

situation som uppstår.36 Genom att undersöka vilken nivå en individ ligger på i 

behovshierarkin kan författarna ta reda på om denne är mottaglig för det som Herzbergs två-

faktorsteori behandlar, det vill säga vad det är för faktorer som krävs för att få människor att 

trivas och bli motiverade på en arbetsplats. Med andra ord ta reda på vad som kan påverka 

människors beteenden. Författarna vill med hjälp av Herzbergs två-faktorsteori utreda vilka 

belöningar som medarbetare upplever som motiverande och vilka de inte upplever som 

motiverande. Förväntningsteorin hävdar att ledare kan motivera sina medarbetare om de 

förstår den process som medarbetarna använder för att avgöra om deras beteenden kommer att 

leda till en önskvärd belöning. Författarna vill med denna teori utreda om chefen förstår eller 

vet vad det är som motiverar dennes anställda. Då banker är vinstdrivande företag har 

cheferna krav på sig att få sina anställda att utföra sina arbeten på ett sätt som är bra för 

företaget. För att göra detta krävs det att chefen har relevant kunskap om vad som driver 

dennes anställda. Författarna vill ta reda på om cheferna har förståelse för de bakomliggande 

motiven till de anställdas handlingar och om dem utnyttjar den kunskapen för att motivera de 

anställda. 

                                                
35 Pepitone, 1998
36 Ibid
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3. Metod

I detta avsnitt visas tillvägagångssättet som har använts beträffande urval, datainsamling, 

intervjuer och enkäter. Här redovisas också begreppen validitet och reliabilitet som kommer

att diskuteras

3.1 Undersökningsmetod

Problemformulering, syfte samt teori som ska ligga till grund för undersökningen 

formulerades. Därefter utformades enkät- och intervjufrågor för att kunna utföra den 

kvantitativa undersökningen och för att tillföra mer djup i studien. Intervjufrågorna baserades 

på de valda teorierna och modellerna som studien bygger på och utformades på ett sätt som 

ger svar på frågeställningen och detsamma gällde för enkätfrågorna. Efter detta 

sammanställdes svaren från intervjuerna och enkäterna. Därefter gjordes en analys där 

slutsatser från undersökningen drogs. 

3.2 Datainsamlingsmetod

Vid insamlingen av data användes främst ett antal böcker och artiklar. Internet användes 

bland annat för att hämta information om bankerna Swedbank och SEB. Sökorden för 

informationshämtning var motivation, belöning, belöningssystem, motivationspsykologi, 

ledarskap och arbetsmotivation. Främst användes de webbaserade sökverktygen Miks, Libris, 

Google och Stockholms stadsbiblioteks bibliotekskatalog. 

3.2.1. Primärdata och sekundärdata

Primär- och sekundärdata är två olika typer av källor som man får information igenom. 

Primärdata är förstahandsinformation, det vill säga information som samlas in av personen 

eller personerna som gör undersökningen. Det är information som har samlats in för att få 

underlag till att svara på specifika frågor som man sedan ska kunna dra slutsatser ifrån. 

Primärdata kan samlas in genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Kvalitativa 

metoder avser undersökningssätt som intervjuer där intervjuaren och den intervjuade har en 

interaktion. Det är ofta fråga om data som inte kan uttryckas i siffror som till exempel 

beskrivningar av händelser och människor vad gäller både beteendemönster och betydelser. 

Kvantitativa metoder innebär att man snarare undersöker specifika faktorer. Man jämför data 
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från en stor grupp som svarat på exakt samma frågor, till exempel enkäter och 

surveyundersökningar Sekundärdata är andrahandsinformation. Det är data som redan finns 

dokumenterade men som framtagits för andra syften.37

Uppsatsen bygger på personliga intervjuer med fyra kontorschefer. Intervjuerna består av 22 

semistrukturerade frågor (se bilaga 3). Semistrukturerade frågor innebär att forskaren i förväg 

har en uppgjord lista med frågor som intervjuobjektet skall besvara men där intervjuaren kan 

vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Svaren är öppna och betoningen ligger på 

att den intervjuade fritt får utveckla sina synpunkter. Frågorna testades på flera personer innan 

de ställdes till cheferna. Detta gjordes för att eliminera eventuella missförstånd och 

syftningsfel. Personliga intervjuer innebär att frågorna ställs direkt till intervjuobjektet, 

ansikte mot ansikte, det vill säga inte via exempelvis telefon, brev eller e-post.38

Vidare bygger uppsatsen på en enkätundersökning som omfattar 50 anställda varav 34 

svarade på enkäten. Enkäten (se bilaga 2) är uppbyggd med standardiserade frågor vilket 

innebär att frågorna ställs i samma ordning och ser likadana ut för alla anställda. Enkäten har 

dessutom strukturerade svarsalternativ vilket betyder att de anställda inte själva har möjlighet 

att formulera sina egna svar. Detta gör svaren lättare att jämföra. Frågorna handlar om vad de 

anställda tycker om olika typer av belöningar, det vill säga hur de värderar dessa.39

Författarna försökte utforma frågorna med hjälp av definitioner av olika begrepp för att 

undvika missförstånd. Dessutom prövades enkäten på ett antal personer som kommenterade 

den innan den färdigställdes och delades ut för att undvika eventuella missförstånd. 

Författarna försökte också undvika ledande frågor. Majoriteten av frågorna har fem 

svarsalternativ för att få mer konkreta svar vilket underlättar sammanställningar och 

jämförelsen av enkäterna. Färdiga svarsalternativ underlättar även för respondenterna och 

förkortar svarstiden. Författarna är medvetna om att endast fem valbara svarsalternativ inte 

ger respondenterna lika stora möjligheter att uttrycka sina egna åsikter än om de hade haft fler 

svarsalternativ.40

Sekundärdatan som använts i undersökningen är främst studentlitteratur. Författarna anser att 

detta ökar tillförlitligheten på informationen då bland annat högskolor utvärderat den för att 

                                                
37 Hollensen, 2004
38 Denscombe, 2006
39 Ibid
40 Ibid
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den ska kunna användas i utbildningssyfte. Författarna har även använt sig av vetenskapliga 

artiklar. Internetsidorna som användes kan vara svåra att bedöma pålitligheten av då man inte 

vet i vilket syfte materialet lagts ut. Författarna har främst använt sig av stora och kända 

företags hemsidor, vilket de bedömer styrker tillförlitligheten då informationen granskats.

3.3 Urval

Populationen i dessa två fallstudier består av alla anställda inom respektive arbetsgrupp 

inklusive kontorscheferna på de fyra utvalda bankkontoren. Med fallstudie menas att 

undersökningen inriktar sig på ett fåtal undersökningsenheter i syfte att erhålla djupgående 

redogörelser för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i dessa.41

SEB Stureplan har 20 anställda, SEB Sundbyberg privat åtta anställda, Swedbank Huddinge 

Företag åtta anställda och Swedbank Huddinge Privat 14 anställda. Därmed utgör de totalt 50 

anställda undersökningens totalpopulation. SEB Stureplan valdes då en av författarna kände 

chefen, valet av SEB Sundbyberg var det slumpen som avgjorde, Swedbank Företag fick 

författarna kontakt med via en bekant och Swedbank Privat rekommenderades av Swedbank 

Företag.  

3.4 Undersökningens genomförande

Enkätundersökningarna genomfördes vid ett tillfälle per bankkontor. Av praktiska skäl 

skickades enkäterna i förväg till cheferna som själva valde tidpunkt för när de anställda skulle 

svara på den. Ingen av cheferna hade några synpunkter på frågornas innehåll eller på syftet 

med undersökningen. Då cheferna själva valde när enkäten skulle genomföras kan ha gjort att 

de anställda slapp känna stress över att det fanns för lite tid för att svara på enkäten utan 

kunde i lugn och ro fylla i den. På tre av kontoren samlade cheferna in enkäterna som de 

sedan överlämnade till författarna. På ett av kontoren fick en anställd denna uppgift.  Att 

chefen själv samlade in enkäterna kan ha påverkat respondenterna kring hur de svarade på 

enkäten men författarna anser ändå att frågorna inte var av känslig natur och därför inte 

påverkade sanningshalten i svaren. Alla svar behandlades anonymt genom hela 

undersökningen. Inga namn eller andra uppgifter som skulle kunna identifiera respondenten 

efterfrågades.

                                                
41 Denscombe, 2006
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Varje intervju tog cirka en timme med utrymme för ytterligare frågor och förtydliganden. 

Författarna ville uppnå en komfortabel och öppen dialog med tillit för att få så ärliga och 

öppna svar som möjligt från de intervjuade cheferna. Författarna fördjupade sig i ämnet innan 

intervjuerna ägde rum för att kunna diskutera valda ämnen med respondenterna. 

Intervjufrågorna skickades till dem i förväg så att de skulle kunna förebereda sig och tänka 

igenom sina svar innan intervjuerna ägde rum. Fördelen med detta är att respondenterna fick 

möjlighet att informera sig om svaren som de kanske tidigare inte hade kunskap om. 

Nackdelen är att respondenterna då kan undvika att ta med viss information som annars skulle 

kunna ha kommit fram spontant. Intervjuerna spelades in med bandspelare för att underlätta 

för respondenten så denne kunde tala fritt utan avbrott men också för att underlätta för 

författarna så de inte skulle missa något som sagts. Slutligen har författarna valt att 

sammanfatta intervjuerna för att läsaren på ett enklare sätt ska kunna följa dem

3.4.1 Sammanställning av enkäterna

Författarna sammanställde det erhållna materialet från de fyra bankkontoren separat. 

Svarsalternativen omvandlades till siffror som senare räknades om till genomsnittliga värden. 

De fem svarsalternativen fick en siffra mellan 1 och 5 där 1 hade lägst angelägenhetsgrad och 

5 högst. Svarsalternativet ”Inte alls” fick siffran 1 ”lite” 2, ”varken mycket eller lite” 3, 

”mycket” 4 och ”jättemycket” 5. De genomsnittliga värdena användes för att lättare kunna 

jämföra kontoren. Totalt var det 50 enkäter som delades ut i hela undersökningen. Av dessa 

50 var det 28 enkäter som tilldelades SEB varav 17 individer svarade på den. I Swedbank var 

det totalt 22 utdelade enkäter varav 17 individer svarade. 

3.4.2 Bortfall 

Bortfall innebär i detta fall att alla anställda på kontoren inte svarade på enkäten.42 Internt 

bortfall är när en respondent inte har besvarat en eller flera av de ställda frågorna. Externt 

bortfall innebär att respondenten inte alls svarat på enkäten vilket blir ett bortfall i urvalet av 

undersökningen. Genom bortfall blir observationsmaterialet mindre än det var tänkt. Om 

bortfallet blir alltför stort leder det till att de faktiskt erhållna svaren blir mindre representativa 

för undersökningen.43 Undersökningen innehöll inga interna bortfall. Däremot går det inte att 

avgöra om de anställda missuppfattat någon fråga eller svarsalternativsskalan eller om de 

svarat sanningsenligt. Det var totalt 16 externa bortfall. Ett bortfall var på SEB Sundbyberg, 

                                                
42 Nationalencyklopedin, 2007-05-16 
43 Denscombe, 2006
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tio på SEB Stureplan och fem på Swedbank Privat. På en totalpopulation bestående av 50 

anställda med ett bortfall på 16 bedömer författarna att resultatet ändå kan generaliseras på de 

fyra bankkontoren.  

3.7 Mätfel 

3.7.1 Validitet

Mätfel är de brister som uppkommer med den valda mätmetoden. Det finns två olika sätt att 

mäta brister, nämligen validitet och reliabilitet. Att mäta det som avses mätas innebär att 

undersökningen har en hög validitet. Hög validitet kräver med andra ord ett starkt samband 

mellan mätobjekt och mätindikator, det vill säga att mäta utan systematiskt störande faktorer. 

Validiteten går att mäta genom att göra om undersökningen med en annan metod. Om även 

den andra metoden ger samma resultat är validiteten hög44. Författarna anser att frågorna är 

utformade på ett sätt som mäter det som undersökningen avser att mäta vilket ökar validiteten. 

Frågorna formulerades med hjälp av uppsatsens teorier, modeller, syfte och 

problemformulering. Om frågorna skulle ha varit felformulerade och inte mäta rätt begrepp 

skulle studien ha haft lägre validitet. För att öka validitet ytterligare har författarna testat 

enkäterna och intervjufrågorna på ett antal personer innan de användes. Bland annat användes 

undersökningen ”13 belöningar som anställda värderar”45 för att utforma enkät- och 

intervjufrågorna för att få med alla belöningsområden. 

3.7.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att de observationsdata som använts vid en undersökning är tillförlitliga.

Hög reliabilitet innebär att samma objekt mäts i samma tillstånd vid flera tillfällen och samma 

resultat fås. Slumpmässigt störande faktorer går att utesluta och därmed blir mätmetoden mer 

precis för att få hög reliabilitet46. Reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga fel som i en

kvalitativ undersökning skulle innebära till exempel feltolkning av en text och missförstånd. 

Tack vare testenkäten och definitioner av begrepp i enkäten har många missförstånd undvikits 

vilket leder till att undersökningen utfördes på ett mer tillförlitligt sätt. Det är dock ändå svårt 

att avgöra hur de anställda tolkat frågorna och svarsalternativskalorna. Det faktum att 

cheferna själva samlade in enkäterna kan ha påverkat val av svarsalternativ. Det vill säga om 

                                                
44 Johanssen, Tufte, 2003 
45 Newman, Krzystofiak, 1998
46 Johanssen, Tufte, 2003
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den anställde vet att dennes chef eventuellt kan läsa enkätsvaren kanske denne påverkas att 

svara på ett visst sätt vilket då skulle minska reliabiliteten. Författarna anser dock att frågorna 

inte var av känslig natur och tror inte att de anställda påverkats nämnvärt av att chefen 

samlade in enkäterna.
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4.0 Empiri

Detta avsnitt är en sammanställning av fyra intervjuer med chefer och resultaten från 

enkätundersökningar på respektive kontor. Intervjuerna är sammanfattade under områdes-

rubriker för att underlätta för läsaren. 

4.1 Bakgrundsfakta SEB

SEB bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856) 

och Skandinaviska Banken (grundad 1864). SEB är idag en nordeuropeisk finansiell koncern 

som har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Koncernen finns 

representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Fler än hälften av 

dessa finns utanför Sverige. SEB:s vision är att vara högt rankade av kunder inom utvalda 

marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Målen enligt SEB skall nås 

genom motiverade medarbetare och ökad samordning mellan koncernens olika delar och 

koncernens gemensamma stabs- och affärsstödsfunktioner. Då SEB:s framgång beror på 

personalens engagemang och professionalism har ett ersättningssystem bildats.47

Ersättningssystemet skall svara mot SEB:s finansiella mål och den totala ersättningen skall 

vara konkurrenskraftig på varje marknad där SEB är verksam för att motivera, attrahera och 

behålla kunnig personal. Ersättningsnivån för individen skall baseras på kompetens, ansvar, 

erfarenhet och utförande. Vidare består den övergripande ersättningsstrukturen i SEB av 

grundlön, kortsiktig prestationsbaserad ersättning, långsiktiga prestationsbaserade ersättningar 

till högre chefer och andra nyckelpersoner samt pensioner och övriga förmåner. 

Grundlönen baseras på arbetets svårighetsgrad och individens kompetens, erfarenhet och 

arbetsinsats.48

”De flesta av SEB:s anställda är berättigade till kortsiktig prestationsbaserad ersättning. 

Denna baseras på utfallet av de i förväg uppsatta målen, individuella och för koncernen, 

kvalitativa och kvantitativa. I Sverige kan exempelvis alla anställda få en ersättning på 

maximalt 30 000 kronor baserat på koncernens resultat samt ytterligare 18 000 baserat på

resultatet för respektive division och/eller  lokal enhet samt individ och/eller grupp under 

2006. Chefer och andra nyckelpersoner har oftast individuella överenskommelser om 

                                                
47 SEB, 2007-05-16, http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
48 SEB, 2007-05-16, http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
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incitament, vanligtvis begränsade till antingen en viss procentsats av grundlönen eller en 

fastlagd summa. Pensionsvillkoren varierar från land till land. I Sverige regleras 

pensionsvillkoren i kollektivavtal. Endast ett litet antal personer i koncernledande befattning 

har villkor som går längre än kollektivavtalet.”49

Intervjuer SEB: Intervjun med Anders Dahlström genomfördes den 13 april 2007. Dahlström 

är kontorschef på SEB-kontoret i Sundbyberg och han har arbetat sammanlagt 19 år i banken 

varav sex år som kontorschef. Tidigare arbeten han har haft inom banken som har anknytning 

till chefspositioner innefattar tjänster som ställföreträdande kontorschef och 

privatmarknadschef. Som kontorschef är det Dahlström som bestämmer på kontoret och 

därigenom bestämmer han om vilka typer av belöningar som man använder sig av på 

kontoret. Han har en säljcoachen på kontoret som hjälper till att ge förslag till hur man kan 

belöna de anställda för att motivera dem.  Intervjun med Fredrik Ljungblad genomfördes den 

2 maj 2007. Fredrik Ljungblad är kontorschef på SEB-kontoret på Stureplan i Stockholm. Han 

har elva års erfarenhet av att arbeta som chef inom SEB. Som kontorschef är det han som 

bestämmer vilka typer av belöningar som de ska använda sig av på kontoret. 

4.2 Bakgrundsfakta Swedbank

Sveriges första sparbank bildades 1820. 1992 bildades Sparbanken Sverige och 1997 slogs 

Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och bildade Föreningssparbanken. 2006 

ändrade banken namn till Swedbank 2006. Swedbank är idag huvudsakligen verksamma i 

Sverige och Baltikum men även i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, 

Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. Swedbank tror att koncernens 

starka resultat beror på ett ökat internationellt erkännande, en prestationsinriktad kultur, öppen 

och tydlig kommunikation, förändringsbenägenhet samt ett starkt engagemang från 

medarbetarna. Att erbjuda en konkurrenskraftig ersättningsnivå som direkt är relaterad till 

medarbetarens prestation inom verksamheten är något som Swedbank strävar efter. Swedbank 

anser vidare att lönebildningen skall ske mot bakgrund av koncernens uthålliga 

lönsamhetsutveckling och medarbetarnas medverkan till denna.50 De resultatandelssystem 

som finns i Swedbank skall enligt banken ha ett långsiktigt bolagsintresse som huvudsyfte. 

Policyn för dessa system inom banken förutsätter att det finns en absolut nivå för den rörliga 

                                                
49 SEB, 2007-05-16, http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
50 Swedbank, 2007-05-16, http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html
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ersättningen, att fastställda mål är objektiva och mätbara samt att utfallet grundas på verklig 

prestation.51 Resultatandelssystemet Kopparmyntet omfattar alla anställda inom Swedbank i 

Sverige. Systemet innebär att varje anställd som arbetat heltid under det år då resultatet 

uppkommit har en andel av det belopp som avsätts till stiftelsen. Andelen är lika för alla 

anställda i banken men baseras beroende på tjänstgöringsgrad och anställningstid. 

”Huvudprincipen för resultatandelssystemet är att Swedbanks räntabilitet måste överträffa 

det vägda genomsnittet för de börsnoterade bankkoncernerna Handelsbanken, SEB, Nordea, 

Danske Bank och DnB NOR.”52  Den maximala utdelningen till Kopparmyntet för 2005 har 

styrelsen i Swedbank beslutat om skall uppgå till 1,5 prisbasbelopp. Detta innebär en 

utdelning om 60 000 kronor för den heltidsanställde medarbetaren i Sverige.  

Intervjuer Swedbank: Intervjun med Sören Söderback utfördes den 14 april 2007. Sören 

Söderback är kontorschef på företagssidan på Swedbankkontoret i Huddinge utanför 

Stockholm. Totalt har han arbetat som chef i cirka sju år. På kontoret är det Söderback som 

bestämmer vilka typer av belöningar som de ska använda sig av men när det gäller större 

pengar måste han prata med sin chef. Intervjun med Stefan Renold utfördes den 24 april 2007. 

Stefan Renold är kontorschef på privatmarknadssidan på Swedbankkontoret i Huddinge 

utanför Stockholm. Totalt har han arbetat som chef i cirka sex år. Det är Renold som 

bestämmer på kontoret om vilka typer av belöningar som skall användas och när de ska 

användas. 

4.3 Sammanställning av intervjuer 

4.3.1 Belöningssytem

SEB Dahlström: Enligt Dahlström har banken inget uttalat belöningssystem där det står att om 

man gör så här och uppnår vissa mål och resultat så får man en viss summa i bonus. Det som 

dock finns är förmånsbaserat. De belöningar och bonus som finns är individuellt anpassade 

och det är upp till närmsta chefen att bestämma om den anställde skall få bonus och om hur 

stor bonusen i så fall ska vara för varje medarbetare individuellt. Kontorsrörelsens sätt att 

arbeta kan skilja sig från de interna avdelningarna vad gäller bonus trots detta finns det ett 

officiellt bonussystem för hela banken. Här anser Dahlström att det finns ett stort behov av att 

chefer utvecklas och blir bättre på att se och bedöma hur de anställda arbetar och hur de sedan 

                                                
51 Swedbank, 2007-05-16, http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html
52 Swedbank, 2007-05-16, http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html
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skall premieras. Bonusdelen i kronor är lönemässigt beräknad och omfattar alla i banken. Alla 

har rätt att löneväxla denna summa till tjänstepension och på så sätt inte beskattas lika mycket 

i lönekuvertet. Dahlström saknar idag att banken inte har ett direkt belöningssystem, ett 

premieringssystem men det finns dock ett stort antal förmåner. Alternativt skulle han vilja ha 

något system som hjälper till att lättare välja vilken belöning som skall ges samt när man skall 

ge den. Ett mer generellt hjälpmedel för chefer. 

SEB Ljungblad: Vad gäller bankens belöningssystem säger Ljungblad att det finns en SEB-

bonus som är lika för alla oavsett om man har nått sina mål eller inte. Men den kan inte han 

påverka. Utöver det har man en individanpassad del som man kan fördela utifrån om man till 

exempel har nått sina mål, jobbat engagerat eller om man har en attityd som är rätt. Vissa 

delar är bestämda utifrån hur det går för banken och är olika för alla, därutöver är det 

individanpassat. Ljungblad säger att det är både lön och bonus som de jobbar med i SEB som 

är penningmässigt motiverande. Vidare förklarar han att banken har ett belöningssystem som 

bygger på olika kriterier vilka ibland kan ändras, till exempel när man får ny VD. Han tycker 

det är bra med ett belöningssystem där man utifrån olika bedömningar kan ge mer eller 

mindre till skillnad från andra banker som har lika rakt av. Problemet med detta, menar 

Ljungblad, är att om en medarbetare kämpar hårt och en annan inte, och båda ändå får lika 

mycket i belöning hela tiden, då kanske den medarbetaren undrar varför denne ska engagera 

mig mer än den andre. Det kan hända att personen då tappar gnistan. Den andre däremot 

kanske känner att varför ska denne engagera sig då denne fortfarande tjänar lika mycket och 

ligger på samma nivå? Därför tycker Ljungblad att det är bra att det kan skilja sig åt mellan 

medarbetarna i belöning. Han tycker också att det är bra att de kan använda bonusen på 

samma sätt, att de kan få ut den kontant eller i tjänstepensioner. På SEB kan de alltså istället 

dela upp den på det sätt de vill ha ut den.

Det som inte är bra med bankens belöningssysten idag tycker Ljungblad är att de kan uppleva 

att det skiljer sig för mycket mellan olika enheter i SEB. De vet att det till exempel inom 

Merchant kan vara fantasisummor för dem i Retail vad gäller bonusfördelningar. Skillnader är 

bra men de får inte bli för stora för då främjar det inte ett SEB. Han tycker vidare att det är bra 

att de har en SEB-bonus då den främjar ett SEB. Det vill säga att man till exempel ger 

varandra affärer och hjälper varandra vilket leder till att kunden är nöjd vilket ju är bra.
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Swedbank Söderback: Vad gäller bankens belöningssystem berättar Söderback att de anställda 

kan få högre lön och belöningar i form av avsättningar till pensionsfonder om banken går bra. 

Alla större belöningar är likadana i hela banken, förutom Market. Pensionsavsättningarna 

beräknas procentuellt av lönen. Sedan finns det också tillfällen då alla får samma summa som 

också grundar sig på prestation. Söderback anser att det generellt är ett ganska bra 

belöningssystem som alla har möjlighet att ta del av. Sedan skulle han vilja ha en ännu mer 

konkret belöning i förhållande till prestation, vilket han nog tror kommer att komma i 

framtiden. Vad man själv lyckas göra för affärer i kronor och ören ska kunna påverka ens 

rörliga lönedel i större utsträckningsgrad. I en grupp på till exempel 20 personer så kanske det 

är 2-3 personer som är oerhört duktiga och framgångsrika i sitt jobb men de får dra på 17 

andra som är lite ”tröttare”.

Swedbank Renold: Renold berättar att det finns ett belöningssystem i banken men att det inte 

är fristående, om banken går bra eller dåligt, utan banken jämförs med andra banker på en 

generell basis. Jämförelsen görs genom att Swedbank jämförs med en hel bransch vartefter 

belöningen sätts, det vill säga bonusen för var individ i banken. Systemets kriterier för 

belöningen ändras från år till år och därför kan det ändå vara svårt att säga att det finns ett 

system i banken. Renold tycker inte att det finns något dåligt med bankens belöningssystem. 

Han ser inte heller någon baksida i att ha belöningssystem. Han menar vidare att ingen tackar 

nej till en bonus som leder till mer pengar i plånboken. 

4.3.2 Belöningar  

SEB Dahlström: Enligt Dahlström har han försökt i den mån det har gått att arbeta med 

belöning som motivation men inom de givna ramarna. Belöningen i sig kan skifta väldigt 

mycket beroende vem den är avsedd för och om den anställde värderar den. Enligt Dahlström 

utvärderar man inte om en belöning har gett önskad effekt eller inte. Det gäller för chefen att 

lära känna de anställda för att kunna göra en individuell bedömning om vad som motiverar 

varje enskild medarbetare för att på så sätt belöna varje individ individuellt. Exempel på 

belöningar kan vara presentkort, restaurangbesök, vinflaskor och biobiljetter. Det finns 

belöningar som utdelas från kontorsrörelsen efter så kallade säljtävlingar av något slag. Dessa 

tävlingar brukar pågå under en längre tid och omfattar oftast hela kontorsrörelsen. Dessa 

belöningar kan skilja sig markant från de som kontoret individuellt kan ge. Ett exempel på en 

sådan belöning kan vara en resa. Enligt Dahlström använder man inte återkommande 

belöningar på kontoret. 



29

Vidare framhåller Dahlström att banken håller på att förändras till att bli en mer säljinriktad 

organisation i jämförelse med tidigare. En säljmiljö leder till att om man gör något visst så får 

man en viss summa eller sak för det. För att kunna avgöra vem som är värd en belöning, säger 

han att man som chef ibland måste sitta bland de anställda och se hur de arbetar och om de 

gör något speciellt som bör belönas. Om man som chef sitter instängd i ett rum är denna 

utvärdering något som kan vara svårt att göra då man inte är insatt i vad det dagliga arbetet 

har inneburit och vilka komplikationer som uppstått och lösts och som är värda att belönas. 

Dahlström menar att det inte bara är ekonomiska belöningar som är viktiga utan det är lika 

viktigt att finnas där och ge muntlig feedback och uppmärksamma de anställdas arbete. En 

belöning som inte har fungerat eller som har uppfattats negativt har Dahlström inte någon 

erfarenhet av. Det kan möjligtvis finnas någon åtgärd som har gjorts som inte varit bra men 

det har man fått återkoppling på direkt från anställda. Det kan också ha funnits tillfällen då 

anställda själva vet om att även någon annan har gjort något bra och därför också borde 

belönas. Detta är något som kanske inte händer så ofta men det är viktigt att det händer då det 

visar på att de anställda inte är själviska utan att de också uppmärksammar andras arbeten. 

Ett exempel som Dahlström själv tycker är bra vad gäller extra lyckade tillfällen när det gäller 

motivation och belöning är då banken hade en tävling som hette ”Maraton” där priset var en 

resa till Kina. En anställd på Sundbybergskontoret var rankad bland de 15 bästa i banken men 

vann inte men hon fick dock vara med på en tillställning där de främsta säljarna i banken 

träffas och gick på seminarier och föreläsningar samt åt lunch och middag tillsammans med 

bland annat ledningen. Under middagen belönade man de som hade lyckades extra bra under 

tävlingen eller gjort något extraordinärt under tävlingen. Den anställda på 

Sundbybergkontoret var en av de som blev belönade under middagen för ett bra utfört arbete 

inom ett specifikt område. För henne var detta något väldigt viktigt och en riktig ”trigger” för 

motivationen. Att ha blivit sedd och uppmärksammad bland en så stor konkurrens var mycket 

roligt och bra för hennes del. Detta är ett exempel på när en belöning kan vara riktigt bra för 

motivationen. Det är inte viktigt vilken belöning man får utan det ät belöningen i sig och 

uppmärksamheten som är viktig. Det ultimata vad gäller belöning vore enligt Dahlström att ha 

en palett av olika belöningar som individen själv får välja mellan. Den kan innehålla 

biobiljetter, vin, presentkort till någon affär, presentkort, restaurantbesök, profilprodukter som 

banken tillhandahåller med mera. På så sätt får individen själv välja det som motiverar denne 
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mest och är mest intressant för denne. Dessutom kanske man inte alltid vill ha samma sak i 

belöning och då kan det vara bra att ha olika belöningar som individen kan välja mellan.

SEB Ljungblad: I distriktet som Ljungblad arbetar i använder de sig inte av återkommande 

säljtävlingar och liknande för att belöna goda prestationer utan snarare tillfälliga tävlingar. Att 

belöna tillfälligt görs inte längre på kontorsnivå utan sker numera distriktsmässigt. Beroende 

om det är ett bra kontor eller inte för medarbetarna så kan det bli stora skillnader dem 

emellan. De anställda kan uppfatta en av cheferna som väldigt givmild och en annan som 

väldigt tuff som aldrig använder det instrumentet. Här tycker Ljungblad att de måste likrikta 

sig. Oavsett var man jobbar så ska det vara lika i distriktet. Ljungblad tror personalen 

uppskattar att det inte är så stora skillnader. Han berättar att de tidigare hade mera sådana 

återkommande aktiviteter för att ge extrabelöning men de upplevde att det blev väldigt stirrigt 

då personalen inte visste vad som gällde, vad de skulle fokusera på, så de har dragit ner på det 

avsevärt eftersom det tyvärr inte får någon effekt. Ljungblad säger att de inte gör någon 

regelrätt utvärdering på om en belöning gett önskad effekt. Däremot så får de ofta positiva 

eller negativa effekter ganska snabbt efter ett belöningssamtal. 

En lyckad belöning har till exempel varit en middag ute, en spa-behandling, biobiljetter och 

NK-checkar. Vad gäller middagen så blir det extra trevligt då man får ta med sin käresta ut 

och äta. Han säger att alla de här sakerna som han sagt är sällan förekommande nu och att de 

försöker vara mera återhållsamma på det för att de ska fokusera på en sak i taget. 

Ledningsgruppen har bestämt belöningen för den nuvarande säljtävlingen som 

kontorsrörelsen har. Dock har inte frågan ställts om vad medarbetarna önskar för belöning. Ett 

exempel då en belöning uppfattats negativt skulle kunna vara om man tycker att man får en 

för liten belöning eller att det finns avundsjuka i gänget. Att ’ljungblad belönar en anställd 

men inte an annan som inte förstår varför. En lyckad belöning som de gjorde för många år 

sedan var när de utnämnde månadens medarbetare i distriktet men där de inte hade något pris 

utan att bara utmärkelsen i form av ett diplom. Det var väldigt starkt. Man får medarbetarna 

mer engagerade i varandra genom att nominera någon anställd som man upplever som väldigt 

stark eller duktig. Ljungblad berättar att de även sitter med på varandras kundbesök ibland 

vilket är bra då man ju ofta bara bedöms efter resultatet, inte tillvägagångssättet. Det är bättre 

än aktiviteter som innebär att man är borta hemifrån ännu mer. Det var länge sedan de körde 

säljtävlingar för det blir tjatigt om man kör dem för ofta. Det Ljungblad anser ger effekt är att 

man ser medarbetarna, man följer upp dem och ger ris och ros och en klapp på axeln i det 
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vardagliga. Det är jätteviktigt tycker han och det ger dessutom mer än en biobiljett. Att bara 

dunka ut pengar och aldrig se de anställda kommer aldrig att fungera anser Ljungblad. Han 

säger att de kan göra punktinsatser vissa gånger under året om de vill ha extra fokus någon 

gång men de har det inte som stående punkt i en agenda. 

Swedbank Söderback: Beroende på vad som har presterats använder Söderback olika 

belöningar. Det kan till exempel vara belöningar utifrån att de generellt sett har haft ett bra 

och lyckosamt år eller att någon har gjort extra bra ifrån sig. Han har även satt igång tävlingar 

där den som till exempel presterat bäst har vunnit. Den vanligaste varianten att få ett högre 

fast lönepåslag i banken är om man gör väldigt bra ifrån sig och presterar utöver det vanliga. 

Ett bra utfört arbete premieras med höjning av lönen. Det finns också småbelöningar som de 

använder sig av i form av till exempel biobiljetter eller teaterbiljetter. Söderback säger att han 

ganska snabbt märker om en person som fått en belöning tycker att belöningen var bra och är 

beredd att springa lite fortare eller om denne glömt bort belöningen efter tre dagar. Han jobbar 

dagligen med sina medarbetare och märker vad som uppskattas. De använder sig inte av 

återkommande belöningar. Han menar att då blir det en förväntan att gör man det här så ska 

man få det där. Någon gång har de delat ut till exempel teaterbiljetter till årets medarbetare 

men då var det inte Söderback som bestämde vem som skulle få utmärkelsen utan det gjorde 

övriga kollegor. De bestämde då vem som har stuckit ut mest under året. 

Ibland, om någon har jobbat hårt med något under en längre period eller gått någon 

utbildning, så kanske han delar ut en biobiljett eller något. Belöningarna är olika, alltså 

individuella istället för generella. Den som är sportintresserad kanske hellre vill ha ett 

presentkort på Stadium än ett på Duka. Söderback tycker att det är ganska lätt att hitta 

belöningar som passar individen. Medarbetarna får dock inte belöningar som sprids en här en 

där utan det ska vara för att man gjort en prestation utöver det vanliga. Vad gäller belöningar 

som inte har uppskattats så har det hänt att någon kommenterat att varför ska bara en person 

få en belöning när de andra i gruppen också presterat bra. Däremot så har ingen belöning fått

någon negativ effekt, att personen har presterat sämre eller inte velat fortsätta göra ett bra 

jobb. En belöning som generellt har fungerat bra tycker Söderback är när kollegorna har utsett 

årets medarbetare. Då får man uppskattning av sina kollegor. Det handlar inte alltid om vem 

som har gjort flest affärer utan det kan vara vem som helst i vilken yrkesroll som helst. En 

belöning som fungerar bra är biljetter efter eget intresse. Speciellt om det är biljetter som är 

lite svåra att få tag i.
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Swedbank Renold: Renold använder belöning ibland individuellt och ibland på gruppnivå 

beroende på vad mål varit. Hur Renold utvärderar om en belöning varit uppskattad beror på 

vilken belöning man talar om. Han menar att man ser och märker hur de anställda agerar och 

på så sätt ser om de uppskattar belöningen eller inte. Genom att man känner individen efter att 

ha arbetat ihop ett tag lär man sig vad som uppskattas och vad som inte uppskattas. Renold 

påpekar att han inte brukar ha några belöningar inplanerade på det sättet att de blir 

återkommande. Banken som helhet har inte heller några sådana återkommande belöningar 

som alla kan beröras av förutom möjligtvis bonusen. Den får alla varje år men den är inte 

förutbestämd med summa eller kriterier förrän det året bonusen skall gälla. Renold använder 

sig av tillfälliga belöningar beroende på vad han vill uppnå på kontoret. Han kan exempelvis 

ha en tävling under en kortare period som i så fall ger en tillfällig belöning om man uppnår 

målet. Han kan sätta upp ett mål för en hel grupp för vad som skall uppnås under en viss 

tidsperiod och därefter får alla i gruppen den belöning som utlovats. Den metod som Renold 

föredrar att använda vad gäller belöning är att ge den spontant där individen inte förväntar sig 

något. Han tror att det ger mer motivation. 

Banken som helhet använder ytterst sällan tävlingar för att motivera. På grund av detta känner 

inte de på kontoret att de har flera tävlingar som pågår samtidigt eller att det finns tävlingar 

som konkurrerar med varandra. Vidare anser Renold att det inte skiljer sig så mycket åt vad 

som driver människor på samma arbetsplats. Alla har klart för sig vilka mål de har att jobba 

mot och om detta inte är en stark del hos individen är det inget bra. Renold påpekar att detta 

måste vara den starkaste drivfaktorn. Han har erfarenhet av att en belöning inte har gett 

önskad effekt. Han berättar att det finns tävlingar av olika slag som vissa anställda inte gillar. 

De tycker att de kan arbeta bra ändå. Men i dessa fall kan man strunta i tävlingen säger 

Renold, och bara jobba vidare. Han menar att ha en belöning som motivation naturligtvis 

bygger på att man ligger på en bra nivå vanligtvis också och inte att man ligger på en låg nivå 

bara för att det inte finns en belöning i slutändan. Det är alltså viktigt att se belöningar som en 

extra motivationsdrivande faktor. Renold har inget konkret exempel på ett extra lyckat tillfälle 

när det gäller belöningar för att motivera anställda. Han anser att det handlar mycket om 

individerna på samma arbetsplats, att man drar åt samma håll och att man har kul på jobbet. 

Det är i grunden mer viktigt än en belöning.  Detta är något som alla anställda på kontoret 

pratar och diskuterar om kontinuerligt och veckovis, om hur de ska arbeta och ha kul. Det 

finns inte någon generellt bra belöning menar Renold. En bra belöning kan vara vad som 
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helst, till exempel biobiljetter eller en middag ute. Det är beroende på vem individen är. Det 

kan ge mer att bara uppmärksamma personen och visa att den är sedd än vad en belöning som 

biobiljetter kanske gör.

4.3.3 Bestraffning 

SEB Dahlström: Enligt Dahlström används inte bestraffning i den formen att man bestraffar 

någon. Det som kan användas är olika åtgärder för att exempelvis stoppa ett icke önskvärt 

beteende. Det som är viktigt är att prata om vad som händer och vad som är rätt och fel så att 

ett beteende inte går över styr. Den enda bestraffning, om man nu kan kalla det bestraffning, 

är enligt Dahlström att få avsked, men för att komma så långt måste individen ha gjort något 

olaglig eller något som på annat sätt är straffbart. När det ändå leder till avsked så är det en 

lång process dit och sker väldigt sällan. Det som ofta kan hända är att man blir omplacerad 

inom företaget. Enligt Dahlström är det viktigt att ta tag i ett beteende som inte är bra och 

styra det genom att prata med personen om vad denne gör fel, vad som kan ha påverkat detta 

beteende och på så vis försöka lösa problemet. Det är viktigt enligt Dahlström att förtydliga 

att det inte är ett personangrepp mot individen när man tar upp ett sådant problem utan att 

man som chef vill belysa vilka beteenden som är acceptabla i banken/kontoret och vilka som 

inte är det. Det är viktigt att individen tar kritiken som konstruktiv och inte som destruktiv. 

Något som man gör på SEB-kontoret i Sundbyberg för att förebygga beteenden som inte är 

önskvärda är att man diskuterar tillsammans på kontoret. Man har en öppen dialog om vad 

alla tillsammans anser att ett bra beteende är och så vidare. Som chef vill Dahlström även att 

de anställda skall känna förtroende och kunna tala om för honom när något händer dem 

personligen så att man kan ta hänsyn till personens förändring i humör och stämning. 

SEB Ljungblad: Vad gäller bestraffningar på kontoret så talar man snarare om konsekvenser. 

Dessa kan vara att om någon gör något olagligt eller lurar banken så får personen sparken.

Om man inte klarar sina mål, är oengagerad och inte bryr sig eller inte kommer överens med 

kunder eller kolleger så finns det olika grader av konsekvenser menar Ljungblad. Det kan bli 

återkommande samtal, skriftliga varningar eller omplacering. Det tar dock ganska lång tid för 

att detta skall ske. Man vill gärna få personen att komma till rätta genom ett coachingsamtal. 

Konsekvenser blir det om man fortsätter och inte vill och inte kan förbättra sig. Ljungblad 

tycker att detta är fördelen med banken och en stor koncern eftersom de har så många 

arbetstillfällen. Om en medarbetare till exempel inte passar att arbeta mot kund så kan denne 

istället arbeta internt på exempelvis it-sidan, marknadsföringssidan eller med backoffice. 



34

Ljungblad säger att en annan konsekvens kan vara att medarbetaren inte får någon 

löneförhöjning eller att denne inte får den individanpassade bonusen. Oönskade beteenden 

kan förändras när man förstår konsekvenserna. Ett exempel är om medarbetaren förstår att 

denne inte har fått löneförhöjning på grund av att denne inte uppnått vissa mål under det 

föregående år kommer detta att ge en stark effekt det nästkommande året. Medarbetaren inser 

att denne måste göra det den sagt att denne ska göra och det denne kommit överrens om med 

chefen. Detta är en negativ konsekvens för medarbetarna då denne har arbetat hela året men i 

slutändan inte får någon löneförhöjning. När medarbetaren väl förstår detta och det sjunker in 

så är detta en jättestark motivationsdrivande faktor.

Swedbank Söderback: Bestraffning kan ske om du överträder dina befogenheter eller gör ett 

tjänstefel säger Söderback. Bestraffning som kan komma i fråga är uppsägning. Dock sker 

inte uppsägning om man inte lyckas prestera enligt sin budget. Om man däremot är långt ifrån 

det man förväntas prestera i sin yrkesroll så kanske man ska byta arbetsroll och göra 

någonting annat i banken. Detta tycker Söderback inte är en egentlig bestraffning utan det 

handlar om att komma rätt i företaget. Det kan däremot uppfattas som en bestraffning om 

chefen inte tycker att man ska fortsätta med det arbete man har i banken. Söderback säger att 

de flesta på kontoret själva känner när de har gjort en dålig prestation. Medarbetaren kan till 

exempel ha gått miste om en viktig kund för att denne handlat fel. Då tycker Söderback att 

han inte behöver bestraffa medarbetaren något extra eftersom denne redan lider tillräckligt 

ändå. 

Swedbank Renold: Bestraffning används normalt sett inte på kontoret berättar Renold. Alla 

gör fel och detta är mänskligt. Så länge man jobbar med att reda upp felet och inte har gjort 

fel med avsikt finns det inga direkta bestraffningar påpekar han. Vid grova brott kan det dock 

leda till bestraffning i den mån att man blir avskedad men innan det går så långt finns det 

lagar och regler om hur man skall handskas med problemet. Han tycker inte att vissa 

beteenden som inte är önskvärda har försvunnit genom att de bestraffats eller inte belönats. 

Han menar att man inte kan belöna bort ett beteende. Det är dessutom svårt att använda 

bestraffning i en organisation som bank. 

4.3.4 Beteende

SEB Dahlström: Framför allt är det enligt Dahlström viktigt att som chef själv leva efter det 

han säger så att det inte går stick i stäv med det han gör. Att tänka på att bete sig mot andra så 
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som man själv vill bli bemött är viktigt. Banken i sig har inga direktiv om hur man ska 

påverka icke önskvärda beteenden men det är något som är viktigt och som han som chef i sin 

tur tar upp med sin chef om hur man skall arbeta och vad man vill åstadkomma i banken. 

Indirekt, menar han, talar man om det i banken men det finns ingen struktur eller plan för 

vilka beteenden som banken vill att cheferna skall påverka sina anställda till. En annan sak 

som Dahlström tar upp är att det är viktigt att vara professionell. Man behöver inte tycka om 

alla man arbetar med eller tycka om alla kunder men när man kommer innanför dörren till 

kontoret gäller det att uppföra sig professionellt och korrekt mot varandra och med respekt. 

SEB Ljungblad: Ljungblad säger att de på banken tänker på hur man skall påverka sina 

anställda till ett önskvärt beteende. Han har uppföljning varannan vecka med medarbetarna på 

kontoret där medarbetarna ”äger” mötet. De går igenom hur det går för den anställde, hur 

denne mår den dagen, de problem denne har, hur denne ser på framtiden och så vidare. 

Tanken med dessa möten är att Ljungblad ska hjälpa, stötta och påverka de anställda att gå i 

rätt riktning. Antingen att man ska göra någonting annat eller att man ska utveckla den roll 

man redan har på kontoret. Han säger att det är jätteklara direktiv från företagets sida hur man 

ska påverka sina anställda och att de måste göra det. Det är inte så detaljerat att det gäller att 

förändra beteenden. Det Annika Falkenberg (VD för SEB 2007) vill är att det ska vara ett 

SEB. Sedan ska det skilja sig åt mellan avdelningar inom vissa delar. 

Swedbank Söderback: Söderback säger att banken tänker på hur man skall påverka de 

anställda till ett önskvärt beteende. Detta gör han genom att behandla alla olika. Det som 

”triggar” den ena kanske inte ”triggar” den andra. Söderback använder sig av coachingsamtal 

och det som de arbetar mycket med under dessa samtal är beteende mot kund. När de är på 

gemensamma kundbesök på ett företag så kan Söderback efteråt kommentera hur kollegan 

kunde ha gjort istället till exempel vilka ytterligare frågor denne kunde ha ställt eller om 

kollegan kunde ha ställt frågan på ett annat sätt för att få fram mer information. Han menar att 

det är ett coachingarbete som pågår hela tiden för att medarbetarna ska kunna bli ännu bättre. 

Söderback säger att han blir coachad på samma sätt av sin chef och att banken är en lärande 

organisation på det sättet. Om det till exempel är två personer i gruppen som inte kommer 

överens så pratar han tillsamman med dem om det. Han anser att det i nio fall av tio rör sig 

om kommunikationsfel, att man pratar förbi varandra. Om man gör fel rent praktiskt, då 

handlar det om att hitta instruktioner och rätta till det man har gjort fel. Detta säger Söderback 

att medarbetarna gör själva utan att han behöver tillrättavisa. Gör man fel så får man rätta till 
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det. Söderback sammanfattar att man inte kan ändra beteenden genom belöning men att han 

däremot kan få någon att bli ännu bättre.

Swedbank Renold: Att tänka på hur man skall påverka sina anställda till ett önskvärt beteende 

är något som Renold säger att han gör hela dagarna. Det är inte vad man säger som är det 

viktiga utan vad man gör. Han anser att han måste föregå med gott exempel hela tiden. Till 

viss mån påverkas man av banken, hur banken vill att man skall vara. Arbetssättet säger han, 

är något som påverkas direkt inifrån banken då man vill att arbetssättet på kontoren generellt 

skall vara likartat då de arbetar i samma företag. Det finns med andra ord ett uttalat arbetssätt 

hur de skall arbeta. Renold förklarar att om han som chef vill förändra något så måste han 

förändra i den riktning som företaget arbetar mot och inte i motsatt riktning. Han tänker på 

och arbetar aktivt med beteenden hos anställda och sig själv. När det gäller att ett beteende är 

”fel” hos en person löser han det genom att samtala med den personen och inte med hela 

gruppen.

4.3.5 Arbetsmiljö

SEB Dahlström: Enligt Dahlström påverkar arbetsmiljön, som arbetsredskap, ventilation, 

städning med mera, definitivt de anställda. Om det däremot påverkar till den mån att det 

motiverar är en annan fråga. Möjligtvis kan arbetsmiljön påverka under en kort period men 

inte långsiktigt. Ett exempel kan vara att om man får nya dataskärmar på kontoret så kan man 

under en väldigt kort period känna större motivation, men så småningom så blir även den 

skärmen en del av vardagen och motivationen försvinner. 

SEB Ljungblad: Ljungblad anser att arbetsmiljön påverkar motivationen hos de anställda. 

Förut var Stureplanskontoret till exempel uppdelat på tre olika fysiska enheter men har nu en 

enhet där alla sitter tillsammans. Ljungblad nämner också att möblerna tidigare var väldigt 

slitna och personalen upplevde att man inte satsade på dem när man inte satsade på stolar, 

skrivbord och belysning. Tidigare var man inte stolt över sin arbetsplats vilket man är idag. 

Nu tycker medarbetarna att det är fint när man kommer in i kundrummet, lunchrummet och 

fikarummet. Det är en känsla av att någon ser en och att någon satsar på en. Ljungblad säger 

att de jobbar med investeringsplaner hela tiden och att de gör en arbetsmiljörond en gång per 
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år där de går igenom att alla har höj- och sänkbara bord, bra stolar, bra belysningen, hur det är 

med säkerhetsfrågan, ventilationen, mobbning och så vidare.

Swedbank Söderback: Enligt Söderback så påverkar arbetsmiljön motivationen hos de 

anställda. Han förklarar att det finns två typer av arbetsmiljö, en fysisk och en psykosocial. 

Den fysiska berör bland annat öppet landskap. Innan satt de i varsitt rum. Han anser att det 

blir en mycket mer dynamisk miljö med öppet landskap då man hör man vad som händer. 

Man hör när kollegan diskuterar priser, man hör vilka finansieringar och placeringar som är 

på gång och så vidare. Söderback tycker att det på så sätt blir en mycket bättre och lärande 

organisation. Det är lättare att fråga en kollega om en sak utan att behöva ränna runt. Vad 

gäller stolar, belysning med mera så ska det bara fungera. Det är mer den psykosociala 

arbetsmiljön som påverkar prestationen. I en liten gruppering så räcker det med att det är en 

som är fel för att kunna förstöra en hel grupp. Sedan menar Söderback, kan man försöka räkna 

in vad som är fel för det behöver inte bero på att man är okunnig utan det kan handla om ett 

förhållningssätt eller ett sätt att agera gentemot övriga. Idag, förklarar han, så är alla i en 

sådan gruppering som de har, beroende av varandra i olika yrkesroller och då måste man 

kunna samarbeta. Försöker man köra sitt eget race och inte vill ha in någon eller ta hjälp av 

någon så fungerar det inte i längden.

Swedbank Renold: Arbetsmiljön är något som absolut påverkar de anställdas motivation 

menar Renold. Det är både han och de anställda som kan ta upp och diskutera om något är fel 

med arbetsmiljön. Han ser inte alltid om det finns ett problem med något eller hur en anställd 

tycker att det är arbetsmiljömässigt. Men han är öppen för förslag om förbättring. Vidare 

säger Renold att om man går i samma fotspår väldigt länge så ser man inte om något är fel.

4.3.6 Övrigt 

Dahlström: Av de tretton belöningsformerna ansåg sig Dahlström kunna påverka 

kompensation, förmåner, socialinteraktion, status/ erkännande, arbetsvariation, arbetsbörda, 

auktoritet/ kontroll/ autonomi, avancemang, feedback, arbetsmiljön och 

utvecklingsmöjligheter. 

Ljungblad: Av de tretton belöningsformerna ansåg sig Ljungblad kunna påverka

kompensation, social interaktion, anställningstrygghet (delvis beroende på hur han planerar 

till exempel kan han hålla på en tjänst när de blir en lucka och vänta på att någon ska komma 
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tillbaka), status/erkännande (status nej, erkännande ja) arbetsbörda, auktoritet/kontroll/ 

autonomi, avancemang, feedback, arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheter. 

Söderback: Av de tretton belöningsformerna ansåg sig Söderback kunna påverka 

kompensation (nej det mesta är ju så reglerat som lön och bonus), social interaktion, 

status/erkännande (Ja, varje individ bestämmer vad de vill göra, de har olika roller) 

Arbetsbörda, arbetets värde (folk måste förstå att de är beroende av varandra), 

auktoritet/kontroll/autonomi, avancemang (ja vid utvecklingssamtal, han kan hjälpa folk åt det 

håll de vill), feedback, arbetsmiljö (nja, det finns folk som tar hand om stolar och belysning 

etcetera, det finns också en säkerhetsansvarig samt att man förbereds på eventuell rånrisk), 

utvecklingsmöjligheter. Eget tillägg: En punkt som Söderback ville tillägga var vikten av 

engagemang som han ansåg vara oerhört viktigt och minst lika viktigt som belöning. Som 

chef är det viktigt att vara engagerad i sina medarbetares arbetsuppgifter och deras egna 

affärsresor och Söderback gör vad han kan för att skapa affärsmöjligheter. Om någon inte 

känner sig delaktig och inte känner engagemang från främst chefen, så är det förödande för 

prestationen anser Söderback. Han säger att de är många som tror att det är pengar och olika 

typer av gratifikationer som biljetter som är den enda belöningsfaktorn men det handlar också 

om att tala om att de anställda har gjort ett bra jobb. Vissa anställa väntar sig jätteovationer 

när de har presterat bra medan andra vet själva att de har gjort en bra prestation och nöjer sig 

med detta. Här kan alla bli mycket bättre tycker Söderback och han skulle enligt honom själv 

också kunna bli vassare på det och kanske haussa vissa prestationer ännu mer. Om någon har 

gjort en bra prestation och ingen talar om det för personen, då får personen tala om det för sig 

själv. Han anser att det är en psykologisk träning och att detsamma gäller om man gör något 

dåligt. 

Renold: Av de tretton belöningsformerna ansåg sig Renold kunna påverka kompensation, 

social interaktion, anställnings trygghet, status/erkännande, arbetsvariation till en viss del, 

arbetsbörda, auktoritet/kontroll/autonomi, avancemang, feedback, arbetsmiljö och 

utvecklingsmöjligheter.



39

4.4 Sammanställning av enkäter från de anställdas perspektiv

1. Är du: Man Kvinna Totalt
SEB Sundbyberg (SEB Sdbg) 2st 5st 7st
SEB Stureplan (SEB Stp) 2st 8st 10st
Swedbank företag Huddinge (SfH) 5st 3st 8st
Swedbank privat Huddinge (SpH) 2st 7st 9st

2. Hur pass motiverad gör dig den kompensation (löner, bonus) du får för det arbete du
    utför?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4 4,1 4,3 4,2

3. Hur pass viktiga är de förmåner (semester, rabatter, träningskort, pensionssparande)     
    som banken erbjuder dig?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,7 4 4,3 4,1

4. Hur pass viktigt är det för dig att din arbetsplats är trivsam för att du skall känna dig   
    motiverad? 

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4,4 4,4 4,5 4,9

5. Hur viktigt är det för dig att känna anställningstrygghet (stabil och fast tjänst)?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4,4 4,3 4,3 4,2

6. Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får erkännande från
    omgivningen för det arbete du gör?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,7 4 4,3 3,6

7. Hur pass viktigt är det för dig att du har variation i arbetet för att du ska känna dig 
    motiverad? 

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,4 4,1 3,9 4,7

8. Anser du att din motivation blir påverkad av din arbetsbörda, dvs. hur mycket/lite du 
    har att göra?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,8 3,8 4 4,1
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9. Anser du att det är viktigt att ditt arbete värderas högt av samhället? Ex. på högt 
    värderat arbete är läkaryrket.

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
2,8 3,4 3,1 3

10. Hur viktigt är det för dig att ha möjligheten att kunna påverka beslut och vad som 
      händer på arbetsplatsen? 

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4 4 4,5 4,6

11. Hur viktigt är det för dig att kunna avancera inom företaget?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,1 4,2 3,6 4,4

12. Tycker du att det är viktigt att få konstruktiv kritik/feedback från chefen?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4,5 4,7 4,6 4,4

13. Hur pass viktig är arbetsmiljön för dig? (komfortabel och säker miljö  dvs. bra 
      belysning, stolar, inga farliga redskap)

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,8 4,2 4,3 4,2

14. Är det viktigt för dig att du ska ha möjlighet att utvecklas och få nya färdigheter på 
     ditt arbete?

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
4 4,6 4,4 4,4

15. Finns det någon typ av belöning som använts tidigare men som inte används idag 
      och som du tyckte motiverade dig till att utföra ett bra arbete?

Ja Nej Vet ej
SEB Sundbyberg (SEB Sdbg) 1st 2st 4st
SEB Stureplan (SEB Stp) 3st 4st 3st
Swedbank företag Huddinge (SfH) 1st 5st 2st
Swedbank privat Huddinge (SpH) 0st 4st 5st

Om ja, vilken/vilka?
Pensionsavsättning, större del av bonus individuellt.(SEB Sdbg), träning på arbetstid (Stp), 
beröm uppmuntran (Stp), vinstandelar i form av aktier i bilaget (Stp),  löneväxling dvs. 
modern lön(SfH),
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16.  Trivs du med ditt arbete/arbetsuppgifter? 

SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,7 4,6 4,4 4,2

17. Trivs du på din arbetsplats? 
SEB Sdbg SEB Stp SfH SpH
3,7 4,6 4,6 4,2

18. Är du generellt nöjd med bankens befintliga belöningssystem som helhet?

SEB Sdbg SEB St SfH SpH
4,1 4,1 3,3 3,4
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5.0 Analys och diskussion

Detta avsnitt är baserat på intervjuer och enkätundersökningar som kopplats till de modeller 

och teorier som valts. De kommer att jämföras, analyseras och diskuteras och från detta 

kommer slutsatser dras.

5.1 Bankerna  

SEB och Swedbank är internationellt stora banker som finns i många länder. Båda bankerna 

har mål formulerade kring hur de förväntas arbeta samt hur de skall uppnå de mål som satts 

upp. Genom att motivera sina anställda vill bankerna nå sina mål. Swedbank vill ha en 

prestationsinriktad kultur och att ersättningsnivån är direkt relaterad till medarbetarens 

prestation.53  SEB vill å sin sida att deras framgång skall bero på personalens engagemang och 

professionalism.54 Båda bankerna tycks ha en väl utarbetad plan samt en förståelse av hur 

viktigt det är med motiverade medarbetare. Det kan vara så att båda bankerna är väl medvetna 

om att de kan minska sina kostnader genom att aktivt arbeta med motivering och engagemang 

för att få sina anställda att vara kvar på företaget.55 Jacobsen och Thorsvik anser att belöning 

är ett motivationsverktyg som är en bra drivande faktor för företaget att nå sina mål.56 Båda 

bankerna visar att de har applicerat det Jacobsen och Thorsvik kommit fram till. Bankerna 

arbetar aktivt med detta och visar att de är väl medvetna och uppdaterade kring hur motivation 

kan påverka bankens mål och resultat samt att belöningssystem har en stor inverkan på 

företaget. Vidare visar båda bankerna att de belöningar de använder sig av består av både fast 

och rörlig ersättning. Med fast ersättning avses fast lön, medan rörlig ersättning är bonus och 

andra förmåner.57

Eftersom att företagen har förväntningar på sina anställdas prestationer är det viktigt att de 

förstår de bakomliggande faktorerna till vad som gör att medarbetarna tar ett visst beslut. Med 

andra ord vad som gör medarbetaren mer motiverad att prestera bättre. Förväntningsteorin 

hävdar att ledare kan motivera sina medarbetare om ledaren förstår den process som 

medarbetare använder för att avgöra om dennes beteende kommer att leda till en önskvärd 

                                                
53 Swedbank, 2007-05-16, http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html
54 SEB, 2007-05-16, http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
55 Hansson, 2005
56 Jacobsen, Thorsvik, 2002
57 Jägehult, 2005
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belöning. Genom att använda sig av den kan företaget komma närmare sina anställda och på 

så sätt skapa bättre belöningssystem eller andra sätt som får deras medarbetare att bli mer 

motiverade.58 Dock kan det vara svårt för en stor organisation att skapa ett individanpassat 

och rättvist belöningssystem då alla individer drivs av olika saker och har olika 

tillvägagångssätt att komma fram till olika val och beslut. Genom att generalisera procedurer 

vad gäller olika individers sätt att komma fram till olika beslut kan företaget nå en större del 

av sina anställda och på så sätt påverka dem i den riktning som företaget vill att de skall gå. 

Författarna konstaterar att skillnaderna mellan SEB och Swedbank inte är så stora när det 

gäller dess chefers sätt att arbeta och använda belöning. Alla cheferna har visat sig ha ett antal 

års erfarenhet av att arbeta som chef i respektive företag. Eftersom alla cheferna har tidigare 

erfarenhet bör de ha stor förståelse för hur man motiverar anställda. Detta gör också att deras 

svar kan ställas mot varandra och att det blir en mer rättvis jämförelse. Trots att alla cheferna 

har ett antal års erfarenhet av chefsarbete kan erfarenheterna skilja sig emellan dem. Alla 

chefer är huvudansvariga när det kommer till att bestämma om belöningar på kontoret. 

Dahlström (SEB) är den ende chefen som har en säljcoach som kommer med idéer och förslag 

på hur de kan belöna för att motivera de anställda. De andra cheferna har ingen sådan 

medarbetare som de bollar idéer med vad gäller belöning. Att Dahlström (SEB) en sådan 

medarbetare kan tyda på att han är mer öppen för förslag och arbetar närmare sina anställda 

än de övriga cheferna. Man kan tänka sig att en säljcoach på de andra kontoren känns 

överflödig då dessa chefer kanske bedömer att de är för få anställda för att en säljcoach skulle 

göra någon större nytta. De kanske anser att de själva har bra koll vad som driver de anställda. 

5.2 Belöningssystem 

Teorierna kring belöningssystemens utformning har sin utgångspunkt i att de bör bidra till 

företagets finansiella resultat. Det är små skillnader mellan belöningssystemen hos SEB och 

Swedbank. Båda belöningssystemen bygger på bankens mål och i vilken grad dessa uppnåtts 

och omfattar alla anställda i respektive företag i Sverige. Vidare är belöningssystemen i båda 

bankerna individuellt anpassade beroende på prestation (SEB) och tjänstgöringsgrad samt 

anställningstid (Swedbank). Teorin kring belöningssystemens utformande säger att 

målsättningen med systemen är att motivera, öka lagkänslan, öka kunskapen samt öka 

                                                
58 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
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samarbetet mellan interna avdelningar.59 Båda bankerna visar sig ha god kunskap om vad 

syftet med ett belöningssystem är. På bådas hemsidor står det om hur viktigt det är att skapa 

gemenskap, behålla kompetent personal, öka konkurrenskraften samt belöna goda 

prestationer. Att ha kunskap om detta anser författarna var en viktig grund för att banken skall 

fungera. Det är viktigt i sin tur att alla medarbetare på alla chefsnivåer skall förstå hur detta 

fungerar för att det skall kunna appliceras på rätt sätt och vara så rättvist som möjligt. Om 

kunskapen exempelvis fattas på någon avdelning kan detta påverka resultatet på ett negativt 

sätt och skapa missämja bland anställda. Summan som belöningssystemen i respektive bank 

utdelade under 2006 kan inte jämföras då Swedbank inte utgett denna på sin hemsida utan 

fortfarande har kvar 2005 års siffror. Det är dock fortfarande intressant att nämna siffrorna för 

att kunna bilda sig en uppfattning om hur stor summa det rör sig om för respektive individ i 

respektive bank. För SEB gäller summan 48 000 kr per person och år, medan Swedbanks 

summa var 60 000 kr per person och år.  Genom att jämföra dessa två summor kan en 

utomstående skapa sig en uppfattning om hur dessa kan komma att påverka individen som 

berörs av att tillhandahålla en bonus. Författarna anser att man skulle kunna generalisera och 

säga att, ju större summa pengar desto mer motiverad bör individen vara men att detta ändå 

inte är allt.

De båda cheferna för SEB talade under intervjun om att de använder sig av två typer av 

belöningssystem. Den ena är förmånsbaserad och individuellt anpassad där den närmsta 

chefen bestämmer hur stor bonus medarbetaren skall få eller inte få. Den andra är en bonusdel 

som är lönemässigt beräknad och omfattar alla i banken. Dahlström (SEB) och Söderback 

(Swedbank) anser dock båda att de belöningssystem som finns i vardera bank inte är 

tillräckliga då det inte rör sig om premieringssystem, där varje handling och mål registreras 

för att ge ett visst utfall av belöning/ersättning, det vill säga ett system som bygger på konkret 

belöning i förhållande till prestation. Då belöningssystemen i de båda bankerna inte ger 

konkreta direktiv för hur mycket varje individ skall belönas med för ett visst utfört arbete blir 

det istället upp till chefen att bestämma hur mycket medarbetaren skall belönas. Detta skapar 

problem och orättvisa mellan medarbetarna samt skapa problem mellan chefen och 

medarbetarna.60 Det kan vara så att det finns andra variabler som påverkar chefens beslut om 

hur stor belöning medarbetaren skall få. Det kan bland annat handla om personkemin mellan 

chefen och medarbetaren samt om någon konflikt nyligen utspelat sig mellan dessa två. 

                                                
59 Svensson, Wilhelmson, 1988
60 Karlöf, Söderberg, 1991
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Ljungblad (SEB) berättade att SEB:s belöningssystems kriterier kan ändras från år till år 

beroende på vad som händer i företaget, till exempel om företaget får en ny VD. Ljungblad 

anser vidare att det är bra med skillnader inom bankens belöningssystem men att de inte får 

bli för stora då detta inte skulle främja ett SEB. Söderback (Swedbank) menar att i Swedbank 

är alla större belöningar lika i hela banken, förutom på Market sidan. Renold (Swedbank) 

utvecklar genom att belysa att belöningssystemets kriterier för belöning ändras från år till år 

och därför kan det vara svårt att ha ett system i banken. För att återkoppla till det som 

cheferna för de båda bankerna anser om belöningssystemen i banken visar 

enkätundersökningen att SEB:s anställda är ganska nöjda med bankens befintliga 

belöningssystem. Medelvärdena för SEB:s två kontor var 4,1 medan medelvärdena för 

Swedbank:s kontor var 3,4. Detta visar att de anställda i Swedbank inte har någon klar åsikt 

om bankens belöningssystem. Är de missnöjda eller har vissa bara inte hunnit bilda sig en 

egen uppfattning om saken eller anser de kanske att belöningssystemet är så ineffektivt och 

inte påverkar dem på något avsevärt sätt att de inte reflekterat kring meningen med det? Kan 

det vara så att den generalisering som banken gör då den skapar ett belöningssystem inte går 

att applicera på de anställda i Swedbank, att majoriteten av dem faller utanför den majoritet 

som hela banken vill nå? Enligt definitionen av en belöning måste det finnas ett samband 

mellan resultat och prestation som leder till belöning. Man kan här diskutera om ett sådant 

samband verkligen existerar. Känner de anställda istället att de får en belöning i form av 

bonus oavsett vad de presterar? Om så är fallet så fallerar bankens belöningssystem med 

avseende på syftet med att ha ett sådant.

5.3 Belöningar  

För att motivera andra människor kan en chef använda sig av Maslows behovshierarki som 

guide. Denna hierarki bygger på att medarbetarna har olika behov och att dessa behov 

förändras genom tiden och förändras även beroende på vilken situation medarbetarna befinner 

sig i. Människor är motiverade att utföra ett bra arbete när det hjälper dem att närma sig ett 

eller flera av deras personliga behov. Det är därför viktigt att en chef vet vad som driver 

dennes anställda till att prestera mer, det vill säga vilka belöningar som driver de anställda.61

Alla chefer utom Ljungblad (SEB) säger att belöningar kan skifta väldigt mycket beroende på 

vem belöningarna är avsedda för och om de värderar den. Man skall som chef lära känna de 
                                                
61 Hughes, Ginnett, Curphys, 2002
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anställda för att veta vad som driver dem. Dahlström (SEB) gör detta genom exempelvis att 

ibland sitta och arbeta bland sina anställda och på så sätt se hur de arbetar. Ljungblad (SEB) 

nämner å sin sida inte att han skiljer individer åt eller vikten av att arbeta nära sina anställda. 

Han berättar vidare att de i hans kontorsrörelse arbetar tillsammans och mer generellt med 

belöning. Maslows teori visar att tre av cheferna tänker utifrån vilka behov individen har och 

vad som motiverar denne. Att Ljungblad (SEB) inte talade i samma termer som de andra 

cheferna kan antingen bero på att han inte arbetar på samma sätt med belöning då hans rörelse 

arbetar tillsammans och använder sig utav mer generella metoder eller så kan det vara så att 

han helt enkelt inte tänkte utifrån det perspektivet när intervjun utfördes. Den generella 

skillnaden banker emellan går inte att göra då de båda cheferna på SEB inte arbetar på samma 

sätt med belöning och av samma anledning är det svårt att generalisera Swedbankkontoren. 

Alla cheferna nämner att det inte bara är ekonomiska belöningar som är viktiga utan det är 

lika viktigt att ”finnas” där och ge muntlig feedback. Här konstaterar författarna att cheferna 

använder forskarna Hackman och Oldhams resonemang att utan feedback finns inget 

lärande.62 Söderback (Swedbank) nämnde också vikten av engagemang, där han anser att det 

är lika viktigt som belöning. Att det är viktigt att han som chef är engagerad i sina 

medarbetare och deras uppgifter. Han menar att om någon inte känner sig delaktig och inte 

känner engagemang från sin närmsta chef så är det förödande för prestationen. De andra 

cheferna nämnde inte detta om engagemang men det gick att utläsa av hela intervjun att alla 

tyckte samma sak. 

Av enkäterna framgår att Swedbanks anställda (4.0) anser att det är viktigare att känna status 

och erkännande än SEB:s anställda (3,9). Genom att titta på enkätsvaren kan det diskuteras 

huruvida cheferna tror att engagemang är viktigare än vad de anställda själva anser. 

Medelvärdet för bankerna låg på 3,85 och 3,95 vilket tyder på att anställda inte värderar detta 

med högsta poäng. Det visar mer på att det finns ett glapp mellan chefernas kunskap om vad 

anställda värderar och vad de anställda själva faktiskt värderar. Vidare diskuterades extra 

lyckade tillfällen som gett extra mycket motivation. Alla cheferna nämnde olika saker men 

där den gemensamma faktorn bland tre av cheferna var att både belöning och erkännande 

måste ingå. Dahlström (SEB) nämner en tävling där motivationen låg i att en anställd på hans 

kontor blev belönad tillsammans med andra som var högt rankade med en utmärkelse på en 
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middag dit ledningen och de bästa i kontorssrörelsen var bjudna. Detta menar Dahlström 

(SEB) gjorde medarbetaren sedd och uppskattad. Ljungblad (SEB) och Söderback 

(Swedbank) berättar å andra sidan om ett tillfälle då medarbetarna på deras kontor själva 

utsåg månadens medarbetare i distriktet/kontoret genom att ge ett diplom. Renold (Swedbank) 

berättar att han anser att det är viktigare att individerna på samma arbetsplats drar åt samma 

håll och har kul ihop på arbetsplatsen än vad belöning i sig är. Tre av dessa exempel vittnar 

om att samtidigt som medarbetaren får en belöning är det viktigt att denne får erkännandet 

också. Författarna drar slutsatsen att för att medarbetaren skall känna sig som mest motiverad 

genom belöning skall båda belöningsformerna belöning och erkännande finnas med. Enkäten 

styrker denna slutsats då enkäten visade att medarbetarna i båda bankerna ansåg att det är 

viktigt att kunna utvecklas och få variation i sin yrkesroll på arbetsplatsen för att känna sig 

motiverad. Lika så styrker enkätfrågorna om kompensation och förmåner författarnas slutsats 

där siffror visar på att det är viktigt. SEB låg på 4.0 medan Swedbank på 4,2. Dessa siffror 

visar på att Swedbanks anställda anser att detta är något viktigare än vad SEB:s anställda 

anser. 

Vidare menar Söderback (Swedbank) att om någon har gjort en bra prestation och ingen talar 

om det för personen, då får personen tala om det för sig själv. Den inre belöningen som 

handlar om arbetet i sig63 anser han är en psykologisk träning vare sig denne gör något bra 

eller något dåligt. Detta är något som författarna har urskiljt hos de andra cheferna också, 

dock inte direkt uttalat men genom olika exempel och under olika ämnesområden. Det kan 

också diskuteras i hur stor utsträckning cheferna gör som de säger. Märker cheferna allt som 

händer runtomkring dem eller handlar det mycket om att man arbetar på ett visst sätt i mån av 

tid. Har cheferna möjlighet att avsätta tid för detta eller blir det något som de får tillfälle att 

koncentrera sig på i mån av tid. 

Belöning genom olika tävlingar är något som nämndes av både Dahlström (SEB) och 

Ljungblad (SEB). De berättade att SEB använder sig av tävlingar som omfattar hela 

kontorsrörelsen och som pågår under en längre tid där belöningen är av större värde än vad ett 

enskilt kontor skulle kunna ge. Vidare utvecklar Dahlström (SEB) att SEB håller på att 

förändras till att bli en mer säljinriktad organisation i jämförelse med tidigare. 

Swedbankcheferna berättar att Swedbanks kontorsrörelse inte använder sig utav tävlingar för 
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att motivera eller gör det ytterst sällan. Detta menar de är bra för att de anställda inte skall 

tappa fokus då rörelsens tävlingar och kontorets tävlingar inte ska kunna konkurrera med 

varandra. Däremot har alla cheferna använt sig av tävlingar på kontorsnivå även om det på 

vissa kontor sker mer sällan än på andra. Varför SEB Stureplan inte använder sig av tävlingar 

i samma mån som tidigare kan diskuteras. Beror detta på att erfarenheten chefen hade visade 

på att de anställda kanske inte uppskattade belöningarna eller kan det ha att göra med att 

kostnaden för belöningarna var stor eller var det helt enkelt så att det blev för rörigt och för 

många tävlingar samtidigt? 

Exempel på belöningar som uppskattas av de anställda kan enligt cheferna vara exempelvis 

restaurangbesök, vinflaskor, biobiljetter. Dahlström (SEB) utvecklar vidare att det ultimata 

när det gäller att belöna är att använda sig utav en palett med olika belöningar där 

medarbetarna själva kan välja vad som är mest värt för dem. Swedbankcheferna arbetar å 

anda sidan med belöning genom att de själva försöker välja ut den belöning de tror passar 

medarbetaren eller gruppen som skall belönas. Dock använder sig Ljungblad (SEB) sällan av 

tillfälliga belöningar på kontoret, då han anser att de inte har någon effekt. Slutsatsen man kan 

dra från vad de olika cheferna sagt är att alla tänker olika gällande hur man skall använda 

belöning och vad som är en bra belöning. Det går inte heller här att dela upp de båda bankerna 

genom att säga att den ena bankens riktlinjer är på ett visst sätt det är väldigt individuellt vad 

respektive chef själv anser. Det är viktigt enligt författarna att då det är på detta sätt i båda 

bankerna att cheferna är välutbildade när det gäller ledarskap och motivation för att de på 

bästa sätt skall kunna motivera sina anställda. Om cheferna inte har kunskap har de heller inte 

möjlighet att utnyttja hela potentialen hos sina medarbetare. Enkäten visade att fem av de 

anställda ansåg att det fanns belöningar som de tidigare haft men inte används längre som de 

anser vara motiverande. Dessa kan exempelvis vara pensionsavsättning, större del av bonus 

individuellt, träning på arbetstid, beröm och uppmuntran, vinstandelar i form av aktier i 

bolaget och löneväxling. Det man skulle kunna konstatera är att dessa exempel endast avser 

ett fåtal av de medarbetare som svarade på enkäten och därför inte kan generaliseras. Inget 

exempel togs upp två gånger på ett och samma kontor. 

På frågan om cheferna hade erfarenhet av en belöning som uppfattats negativt svarade tre av 

cheferna relativt lika. De menar att den enda negativa belöningen, om man nu kan kalla den 

negativ, skulle vara om en medarbetare anser att en kollega också skulle belönats under 

samma tillfälle som denne själv blev belönad. Renold (Swedbank) å andra sidan menar att det 
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finns tävlingar som vissa anställda inte gillar då de tycker att de kan arbeta bra ändå. Renold 

säger också om en belöning skall fungera som den är tänkt det vill säga ge ökad motivation 

utöver det vanliga, måste medarbetaren hela tiden hålla en acceptabel motivationsnivå och 

inte endast arbeta produktivt när det finns en belöning att få. 

5.4 Bestraffning

Enligt den del i ”Operant approach” som behandlar bestraffning har det visat sig att ledare 

som använder sig av rätt tillämpning av tillfälliga bestraffningar höjer sina medarbetares 

prestationsförmåga. På grund av detta bör chefer använda sig av tillfälliga bestraffningar så 

ofta de kan.64 Ingen av de fyra cheferna håller med modellen om att bestraffning bör 

användas. Ingen av dem gör det personligen. De säger att bestraffning över huvud taget inte 

används inom banken. Den enda form av bestraffning skulle kunna vara avsked som den 

yttersta konsekvensen av ett dåligt arbete. För att det skall leda till avsked måste medarbetaren 

gjort något olagligt eller på annat sätt straffbart. Något som kan uppfattas som en bestraffning 

utifrån medarbetarens perspektiv skulle kunna vara att denne blir omplacerad om denne inte 

utför ett bra arbete i den yrkesroll denne har eller liknande. Bestraffning är något som kan 

diskuteras mycket om och på vilket sätt man skulle kunna bestraffa någon. Författarna vill här 

lyfta fram att bestraffning kan yttra sig på många olika sätt och är inte alltid synligt. 

Bestraffning kan exempelvis vara en form av mobbing där man blir utfryst, inte informerad, 

blir hårdare granskad i sitt arbete, högre krav på sig än andra och så vidare. Dessa 

bestraffningar är dock inga som banken kan styra över utan detta är något som händer 

inofficiellt mellan en chef och en medarbetare eller medarbetare emellan och som oftast är 

svårt att upptäcka eller bevisa. 

Dahlström (SEB) anser att det är viktigt att ha en öppen dialog med sina anställda om vilka 

beteenden som är acceptabla och vilka som inte är det. Att anställda skall känna förtroende 

och kunna tala om för honom när något händer dem personligt gör att han kan ta hänsyn till 

detta vilket är en viktig del i en chefs arbetsroll. Ljungblad (SEB) menar på att ett oönskat 

beteende kan förändras när medarbetaren förstår konsekvenserna av sitt handlande. Söderback 

(Swedbank) berättar att han anser att om någon gjort en dålig prestation lider denne redan av 

att ha presterat dåligt, så han behöver inte bestraffa denne ytterligare. Vad som däremot är 

viktigt och som ger ökad produktivitet, menar alla chefer, är att ge feedback och ha en bra 
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dialog med de anställda. Man måste få dem att förstå vilka saker de redan gör bra, samt vad 

de kan bli ännu bättre på. Detta kan inte ske med hjälp av bestraffning menar cheferna.

5.5 Beteende

För att en organisation skall uppnå ett bra resultat måste arbetsklimatet vara tillfredställande 

för de anställda. Definitionen av arbetsklimat är i detta fall en helhetsupplevelse av den 

kommunikation som sker i form av samtal, social interaktion och det informationsflöde som 

medarbetare upplever på arbetsplasten samt de tankar de har om detta. Beteendet är något som 

är beroende av arbetsklimatet på arbetsplatsen, då det påverkas av det sociala samspelet på 

arbetsplatsen. Gott arbetsklimat kan formuleras som respekt och liknande medan dåligt 

arbetsklimat beskrivs i termer som avstånd, grundlös kritik, ifrågasättande etcetera.65 När man 

talar om beteende nämnde Dahlström (SEB) och Renold (Swedbank) att det är väldigt viktigt 

att det man säger inte går stick i stäv med det man gör, att man skall föregå med gott exempel 

och behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Dahlström (SEB) under stryker sitt 

resonemang med att säga att det är viktigt att vara professionell, att innanför dörren till 

kontoret skall man uppföra sig korrekt och med respekt för varandra. 

Hackman och Oldhams studie redogör för tre psykologiska villkor som måste vara uppfyllda 

för att produktivitet skall ske: att arbetet känns meningsfullt, ansvar för det arbete man utför 

samt feedback. Feedback är något som är viktigt sett utifrån bankernas perspektiv. Om 

medarbetaren känner att arbetet är meningsfullt blir denne mer motiverad och presterar bättre 

vilket leder till att företaget gör en högre vinst.66 Utan feedback sker inget lärande menar 

Hackman och Oldham. Söderback (Swedbank) berättar att han arbetar mycket med coaching 

på olika sätt. Detta kan vara via samtal, arbeta ihop och samt ge feedback på gemensamma 

kundbesök. Han menar att genom att han också blir ”coachad” är Swedbank en lärande 

organisation. Renold (Swedbank) berättar att om han vill förändra något på kontoret är det 

viktigt att ta hänsyn till vad banken har för mål och på så sätt förändra i samma riktning. Båda 

cheferna i Swedbank visar på att de förstår vikten av feedback och betydelsen av en lärande 

organisation. 

                                                
65 Sandberg, 2006
66 Karlöf, Söderberg, 1991
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Enligt Hansson67 är det en stor del i företagets koncept att behålla kompetent personal och 

utvecklas framåt, att lära och utveckling är något som man bör sträva efter. Enkäten visade att 

anställda på de fyra kontoren ansåg att feedback var väldigt viktigt. De fyra kontorens 

medelvärden låg mellan 4,4 och 4,7. Författarna menar att man kan fråga sig huruvida SEB 

cheferna inte ansåg att feedback var viktigt eller bara glömde nämna detta under intervjun. 

Ljungblad (SEB) och Renold (Swedbank) förklarar att vardera bank har klara direktiv för hur 

den vill att medarbetarna skall arbeta. Detta kan förklaras genom att det finns lagar samt yttre 

och inre regler som anställda måste följa för att det inte skall uppstå fel i hanteringen av 

ärenden. Vidare betonar båda att arbetssätten på kontoren generellt skall vara likartade på 

respektive företag där man arbetar. Ljungblad (SEB) tillägger dessutom att Annika 

Falkenberg som är chef för SEB koncernen vill att det skall vara ett SEB och därför försöker

likarta hela banken, dock till den mån att det inom vissa delar fortfarande kommer att finnas 

vissa skillnader mellan olika delar i banken. Att det är likartat på alla kontoren kan diskuteras 

om det är bra. Sett utifrån bankens perspektiv anser författarna att detta är något att sträva 

efter då anställda blir utbytbara, att det blir lättare att kontrollera medarbetarna samt utföra 

kontroller på det arbete medarbetarna utför. Sett utifrån medarbetarnas perspektiv kan man 

undra om det inte vore bättre att ha möjlighet att arbeta utifrån individens förutsättningar, där 

alla får utveckla sin egen variant av arbetet som gör att de arbetar mer produktivt och på det 

sätt som passar dem. Dock under förutsättning att man skall hålla sig inom ramen av vad 

tjänsten och uppgiften kräver. 

Genom att tillämpa Maslows behovshierarki kan man diskutera huruvida chefen kan förbättra 

en anställds prestation genom att länka ihop en anställds beteende med tillfredställelsen av 

dennes individuella behov. Frågan är kan man göra det i detta fall då banken strävar efter att 

likrikta hela arbetsprocessen i banken. Blir det inte då så att den individuelle medarbetarens 

behov ger vika för det generella. Vidare kan diskuteras i hur stor utsträckning 

generaliseringen av arbetet faktiskt har implementerats i banken. Kan det vara så att det är en 

vision i banken att det skall vara så men att det inte riktigt har implementerats eller går att 

implementera då chefer och medarbetare är väl medvetna om individens betydelse och inte är 

lika villiga att släppa detta. Vidare kan diskuteras om inte detta går stick i stäv med vad 

banken skriver på sin hemsida om vad deras vision samt mål är och hur de vill arbeta. 

                                                
67 Hansson, 2005
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5.6 Arbetsmiljö

Alla fyra cheferna är överens om att arbetsmiljön påverkar motivationen. Det skall helt enkel 

bara fungera med stolar, bord, belysning med mera. Alla anser dessutom att detta är något 

som de själva kan påverka. Söderback (Swedbank) förklarar att det finns folk som tar hand 

om dessa saker samt att finns en säkerhetsansvarig på kontoret och att nyanställda får en 

genomgång i hur man skall agera om ett rån mot banken skulle inträffa. Dahlström (SEB) och 

Renold (Swedbank) förtydligar att arbetsmiljö endast kortsiktigt påverkar motivationen då en 

förändring, till exempel en ny dator, till slut blir en del av vardagen vilket leder till att 

motivationen försvinner att man efter ett tag inte märker om något är fel. Herzberg`s 

tvåfaktorsteori handlar om att det finns två olika typer av faktorer som påverkar motivationen. 

Den ena är motivatorer som upplev positivt och består av exempelvis prestation, erkännande, 

ansvar och så vidare och den andra hygienfaktorer som upplevs negativt som består av 

exempelvis övervakning, arbetsmiljö, lön, kollegor och så vidare. Herzbergs undersökning 

visade att medarbetarnas motivation inte ökades om chefen försökte ändra hygienfaktorerna.68

Författarna vill dra en koppling mellan teorin och det som Dahlström (SEB) och Renold 

(Swedbank) berättade om hur arbetsmiljön kan påverka medarbetarnas motivation eller inte. 

Om man utgår från teorin så stämmer detta med hur Dahlström (SEB) och Renold 

(Swedbank) arbetar och vad de själva anser påverkar och motiverar deras anställda. Det kan 

dock diskuteras huruvida detta stämmer överens med vad de anställda själva tycker. En av 

enkätfrågorna som behandlade arbetsmiljö visade att medelvärdet bland Renolds (Swedbank) 

medarbetare som var 4,2 att detta var något som var mycket viktigt för dem. Dahlströms 

(SEB) medarbetare å andra sidan visade ett medelvärde på 3,8 därav låg det mellan oviktigt 

och mycket viktigt. Man kan dra slutsatsen här att Dahlströms (SEB) medarbetare faktiskt 

anser samma sak som han i att arbetsmiljön inte påverkar motivationen på lång sikt medan 

Renolds (Swedbank) medarbetare anser att det för dem är en viktig del för att de skall känna 

sig motiverade. 

Ljungblad (SEB) berättar att de på hans kontor gör en arbetsmiljörond en gång om året där 

han går igenom allt från säkerhetsfrågor till mobbing. Söderback (Swedbank) och Ljungblad 

(SEB) berättar vidare att de båda tycker att förändringen som kontoren gjorde från separata 

kontor till ”öppna landskap” var något positivt och gav en mer dynamisk miljö då 

medarbetarna och information blev mera lättillgängliga. Söderback (Swedbank) understryker 

                                                
68 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002
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vidare att den psykosociala delen är viktig då ”fel” person i en grupp kan förstöra för hela 

gruppen. Alla fyra chefer verkar arbeta enligt Herzbergs teori om att nyckeln till att förbättra 

medarbetarnas ansträngningar är att hålla hygienfaktorerna på en acceptabel nivå och istället 

fokusera på motivatorerna som är prestation, eget ansvar och utvecklingsmöjligheter på 

arbetet.69 Alla cheferna sade att de kunde påverka möjligheten för de anställda att kunna 

influera andra och att styra sitt eget öde Detta understrykes av de anställda som en viktig 

punkt då de ansåg att en trivsam arbetsplats är viktig för motivationen samt att det är viktigt 

att kunna påverka beslut och vad som händer på arbetsplatsen. Swedbank kontorens 

genomsnitt var högre på båda dessa punkter, 4.7 respektive 4.6 mot SEB-kontorens 

motsvarande genomsnitt på 4.4 respektive 4.0. Swedbanks anställda ansåg alltså att dessa 

frågor var av större vikt än vad SEB:s anställda ansåg.

5.7 Sammanfattning

Den största skillnaden mellan bankerna var att SEB:s formella belöningssystem var något mer 

individuellt anpassat. Swedbanks formella belöningssystem var istället mer generellt gällande 

och lika för alla. Utöver de formella belöningssystemen som finns i båda bankerna visade det 

sig att cheferna i Swedbank arbetade mer med olika typer av informell belöning medan endast 

ett av SEB:s kontor arbetade på detta sätt. Vidare använde inte någon bank sig av 

bestraffning, den enda bestraffning som båda bankernas chefer anser skulle kunna vara en 

bestraffning eller konsekvens är att den anställde blir avskedad eller omplacerad inom banken. 

Vad gäller beteenden är det stor skillnad kontoren emellan. Detta kan ha att göra med att alla 

cheferna har olika erfarenhet samt olika uppfattning kring hur man skall arbeta med beteende 

och hur viktigt det är. Lika så hur de värderar vad ett bra beteende är. Det som är bra för en 

individ kan vara dåligt för någon annan. Vad gäller belöning i sig är det stora skillnader 

kontoren emellan. Kanske detta är något som man bör se positivt på då detta tyder på att 

cheferna försöker individanpassa belöningarna. Men även här kan det vara så att det helt 

enkelt bara handlar om olika individuella uppfattningar chefer emellan. Kunskap, erfarenhet 

och egna värderingar spelar kanske störst roll. Vidare anser alla cheferna att det är viktigare 

med inre belöningar så som feedback och att få anställda att må bra och trivas på arbetsplatsen 

än det är med endast ekonomiska belöningar

                                                
69 Ibid 
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Bilaga 1. Definitioner

Nedan följer förklaringar på huvudsakliga begrepp som använts i uppsatsen:

Motivation - Enligt Weightman ”ett inre tillstånd som får människor att arbeta 

för att uppnå vissa mål”70. Med andra ord så är motivation önskan 

och viljan att göra någonting.

Belöning - ”Rörlig ersättning, positiv återkoppling eller uppmuntran - i pengar

eller i annan tillfredsställelse - som ges beroende av ett resultat 

eller en specifik prestation, som bestämts i förväg och kan 

registreras på något sätt i efterhand, och som en individ eller en 

grupp människor åstadkommit.”71

Belöningssystem - System för belöning och sanktionering av medlemmarna i en

organisation.72

Yttre belöningar - Värden som är kopplade till ekonomiska ersättningar, exempelvis 

lön, provision, bonus och extraförmåner.73

Inre belöningar - Värden som fås genom inre tillfredsställelse, exempelvis beröm, 

uppskattning, egen glädje och goda relationer.74

Ekonomiska belöningar - Belöningar som finns dokumenterade i företaget, exempelvis 
bonus och lön.75

Icke ekonomiska  Belöningar som inte finns dokumenterade i företaget men som
belöningar - chefer kan använda sig av utöver de formella belöningarna. Till 

exempel beröm, biobiljetter, presentkort och extra ledighet.76

                                                
70 Weightman, 2004
71 Ibid
72 Svensson, 1988
73 Jägehult, 2005
74 Ibid
75 Ibid
76 Jägehult, 2005 
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Prestation - Prestation beskriver de ansträngningar som en person lägger ner 

för att nå organisationens mål.77

Effektivitet - Man mäter effektiviteten av ett visst utifrån fastställda standards 

inom en organisation eller grupp.78

Arbetstillfredsställelse - Hur väl man är tillfreds med det arbete eller den arbetsuppgift som 

man utför. Arbetstillfredsställelse kan kopplas till en persons 

attityder och känslor gällande arbetet, lönen, möjligheter till 

befordran och utveckling, kollegor, arbetsbörda och så vidare.79

                                                
77 Ibid
78 Ibid
79 Ibid
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Bilaga 2. Enkät 

Åsikter kring belöning

Vi är två stycken studenter från Södertörns Högskola som skriver en uppsats om hur man som 
chef motiverar anställda genom olika slag av belöningar samt hur dessa belöningar uppfattas 
av de anställda. Vi uppskattar att ni tar er tiden att besvara vår enkät och hjälper oss med att 
utföra vår undersökning. Vi vill understyrka att ni och era svar kommer att behandlas 
anonymt.

Vi är hjärtligt tacksamma för er medverkan! 
Marija och Lina

1. Är du: Man (    ) Kvinna (    )

2. Hur pass motiverad gör dig den kompensation (löner, bonus) du får för det arbete du
    utför?

(    )Jättemycket
(    )Mycket 
(    )Varken mycket eller lite (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite
(    )Inte alls

3. Hur pass viktiga är de förmåner (semester, rabatter, träningskort, pensionssparande)     
    som banken erbjuder dig?

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

4. Hur pass viktigt är det för dig att din arbetsplats är trivsam för att du skall känna dig   
    motiverad? 

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

5. Hur viktigt är det för dig att känna anställningstrygghet (stabil och fast tjänst)?
(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

6. Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får erkännande från
    omgivningen för det arbete du gör?

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt
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7. Hur pass viktigt är det för dig att du har variation i arbetet för att du ska känna dig 
    motiverad? 

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

8. Anser du att din motivation blir påverkad av din arbetsbörda, dvs. hur mycket/lite du 
    har att göra?

(    )Jättemycket
(    )Mycket 
(    )Varken mycket eller lite (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite
(    )Inte alls

9. Anser du att det är viktigt att ditt arbete värderas högt av samhället? Ex. på högt 
    värderat arbete är läkaryrket.

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

10. Hur viktigt är det för dig att ha möjligheten att kunna påverka beslut och vad som 
      händer på arbetsplatsen? 

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

11. Hur viktigt är det för dig att kunna avancera inom företaget?
(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

12. Tycker du att det är viktigt att få konstruktiv kritik/feedback från chefen?
(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

13. Hur pass viktig är arbetsmiljön för dig? (komfortabel och säker miljö  dvs. bra 
      belysning, stolar, inga farliga redskap)

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt
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14. Är det viktigt för dig att du ska ha möjlighet att utvecklas och få nya färdigheter på 
     ditt arbete?

(    )Jätteviktigt
(    )Mycket viktigt
(    )Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)
(    )Lite viktigt
(    )Inte alls viktigt

15. Finns det någon typ av belöning som använts tidigare men som inte används idag 
      och som du tyckte motiverade dig till att utföra ett bra arbete?

(    ) ja (    ) nej  (   ) vet ej 

Om ja, vilken/vilka?

16.  Trivs du med ditt arbete/arbetsuppgifter? 
(    )Mycket bra
(    )Bra
(    )Varken bra eller dåligt
(    )Dåligt
(    )Mycket dåligt

17. Trivs du på din arbetsplats? 
(    )Mycket bra
(    )Bra
(    )Varken bra eller dåligt
(    )Dåligt
(    )Mycket dåligt

18. Är du generellt nöjd med bankens befintliga belöningssystem som helhet?
(    ) Mycket nöjd
(    ) Ganska nöjd
(    ) Ingen åsikt
(    ) Ganska missnöjd
(    ) mycket missnöjd

Övriga kommentarer:
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Allmänt
1. Hur många anställda är ni på kontoret?
2. Hur länge har du arbetat som kontorschef på det här kontoret?
3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som chef?
4. (5)Är du den som bestämmer på kontoret när det gäller att ge olika belöningar? Dvs. 

godkänner du alla belöningar som tilldelas på kontoret? Eller tilldelar du ansvaret till 
exempelvis till kundtjänstchefen att själv välja de belöningar han/hon finner lämpliga 
för sina närmsta medarbetare? 

Belöningssystem
5. (6) Vilka belöningssystem har banken? 
6. (7) Hur är belöningssystemet utformat? Är det olika utformat för olika enheter eller 

följer samtliga medarbetare samma system?
7. (21) Vad tycker du är bra respektive dåligt med bankens belöningssystem? 

Belöning
8. (4) Har du på något av dina tidigare arbeten/befattningar använt belöningar i någon 

form gentemot andra för att motivera dem?
9. (8) Hur utvärderar du dig av om en belöning gett önskad effekt och om den var 

uppskattad?
10. (10) Använder du dig av återkommande belöningar?
11. (11) Använder du dig av tillfälliga belöningar? Exempel: Använder du dig av 

ekonomiska belöningar (biobiljetter) och icke ekonomisk belöningar (feedback)?  Kan 
du ge exempel på dessa?

12. (14) Har du upptäckt något som generellt är en bra belöning och som fungerar på de 
flesta medarbetarna? 

13. (19) Har du någon erfarenhet som har visat på motsatsen, dvs. en belöning som inte 
har fungerat som motivationsfaktor utan uppfattats negativt istället?

14. (20) Har du själv några exempel på extra lyckade tillfällen när det gäller motivation? 
Användes någon typ av belöning vid det tillfället? 

Bestraffning
15. (9) Används bestraffning av något slag när någon gör något fel, eller handlar på ett 

icke önskvärt sätt? 
16. (12) Använder du dig av återkommande bestraffningar på kontoret? 
17. (13) Använder du dig av tillfälliga bestraffningar på kontoret?
18. (15) Har du/ni märkt att vissa beteenden som inte är önskvärda har försvunnit genom 

att de bestraffades eller inte belönades? Är detta något som man aktivt tänker på?

Beteende
19. (16) Tänker du som chef på hur du skall påverka dina anställda till ett önskvärt 

beteende från företagets sida sett? 
20. (17) Är detta något som man arbetar aktivt med i företaget och inte endast på detta 

kontor? 
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Arbetsmiljö
21. (18) Tycker du att arbetsmiljö på arbetsplatsen påverkar de anställdas motivation? Ex. 

bra stolar, bra ljus, ljudnivå, bra golv. 

Övrigt 
Eget tillägg 

Vilka av dessa nedanstående belöningsformer använder du när det gäller att få anställda så 
nöjda och motiverade som möjligt. 

(    ) Kompensation - Löner och bonus.

(    ) Förmåner - Semester, sjukförsäkring 

(    ) Social interaktion - Trivsam arbetsplats

(    ) Anställnings trygghet - Stabil och fast tjänst

(    ) Status/Erkännande - Respekt, framstående

(    ) Arbetsvariation - Möjlighet att utföra varierande arbetsuppgifter

(    ) Arbetsbörda - Tillräckligt med arbete (ej för lite och ej för mycket)

(    ) Arbetets värde - Arbete som värderas bra av samhället

(    ) Auktoritet/Kontroll/Autonomi - Möjligheten att influera andra och styra sitt eget öde

(    ) Avancemang - Möjlighet att avancera inom företaget

(    ) Feedback - Kritik som hjälper en att förbättra sin prestation

(    ) Arbetsmiljön - Komfortabel miljö och säker miljö

(    ) Utvecklings möjligheter - Tillfälle att utveckla nya färdigheter

(    ) Eget alternativ - __________________________________________
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Bilaga 4. Sammanställning enkäter

SEB Sundbyberg

Fråga 1. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

- - - - - -   -

Fråga 2. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          3          2           7                  4,0

Fråga 3. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1           1          4          5           7                 3,7

Fråga 4. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          4           3           7                 4,4

Fråga 5. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          4          3            7                 4,4

Fråga 6. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1           -          6          -            7                 3,7

Fråga 7. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1          2          4          -            7                 3,4

Fråga 8. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          -            7                 3,8

Fråga 9. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          2           4          1          -           7                 2,8

Fråga 10. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          7          -             7                 4,0

Fråga 11. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          2           2          3          -            7                3,1

Fråga 12. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          3          4             7                4,5

Fråga 13. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1           1          3          2            7                3,8

Fråga 14. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -          1          5          1             7                4,0

Fråga 15. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          -          -               -                  -
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Fråga 16. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          5          -             7                3,7

Fråga 17. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           3          3          5            7                3,7

Fråga 18. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          6          1             7                4,1

SEB Stureplan 

Fråga 1. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-           -          -           -          -             -                    -

Fråga 2. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1          -           6          3           10               4,1

Fråga 3. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          8          1           10               4,0

Fråga 4. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -           7          3           10               4,4

Fråga 5. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -           7          3           10               4,3

Fråga 6. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           3          4          3           10               4,0

Fråga 7. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          9           1           10               4,1

Fråga 8. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          8          -            10               3,8

Fråga 9. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           6          4          -            10               3,4

Fråga 10. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          10          -           10               4,0

Fråga 11. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          3           10               4,2

Fråga 12. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          3          7            10               4,7

Fråga 13. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          3           10               4,2
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Fråga 14. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -          -            4         6            10               4,6

Fråga 15. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          -          -               -                  -

Fråga 16. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          4           6           10               4,6

Fråga 17. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          2          7           10               4,6

Fråga 18. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          7          2           10               4,1

Swedbank Företag Huddinge

Fråga 1. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-           -          -          -           -             -                  -

Fråga 2. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-           -          1          3          4           8                 4,3 

Fråga 3. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          1           8                 4,3

Fråga 4. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          2          4           8                 4,5

Fråga 5. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          2          4           8                 4,3

Fråga 6. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          4          3           8                 4,3

Fråga 7. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          5          1           8                 3,9

Fråga 8. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           2          4          2           8                 4,0

Fråga 9. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1           5          2          -           8                 3,1

Fråga 10. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -           4          4           8                 4,5

Fråga 11. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           5          1          2           8                 3,6
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Fråga 12. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          3           5           8                 4,6

Fråga 13. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          6          2            8                 4,3

Fråga 14. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          3          4           8                 4,4

Fråga 15. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          -          -               -                  -

Fråga 16. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          3          4           8                 4,4

Fråga 17. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -           3          5           8                4,6

Fråga 18. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

1          1          1          5          -            8                 3,3

Swedbank Privat Huddinge

Fråga 1. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-           -          -          -           -             -                 -

Fråga 2. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-           -          -          7          2            9                4,2 

Fråga 3. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          2            9                4,1

Fråga 4. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          1          8            9                4,9

Fråga 5. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1          -            4         4            9                4,2

Fråga 6. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

1          -          3          3          2            9                3,6

Fråga 7. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          3          6            9                 4,7

Fråga 8. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          6          2           9                 4,1
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Fråga 9. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

1          -           6          2          -           9                 3,0

Fråga 10. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -           4          5           9                 4,6

Fråga 11. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          5           4           9                 4,4

Fråga 12. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          5           4           9                 4,4

Fråga 13. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          5          3           9                 4,2

Fråga 14. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          5          4            9                 4,4

Fråga 15. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           -          -          -               -                  -

Fråga 16. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          5          3            9                4,2

Fråga 17. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          -           1          5          3            9                4,2

Fråga 18. 1          2          3          4          5          Antal          Medel

-          1          3          5          -             9                3,4


