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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Belöningssystem och motivation – En jämförelse inom banksektorn 

 

Belöningssystem används av många företag i syfte att rekrytera och behålla kompetent 

personal. Humankapital har blivit allt viktigare inom företag, därmed har det blivit allt 

viktigare att motivera anställda att arbeta i enlighet med företagets övergripande mål. En del 

forskning visar att belöningssystemet har positiv effekt på motivationen. Bankernas 

belöningssystem, i form av bonusar och andra förmåner, har lett till en hel del publikationer. 

Därmed blir det intressant att undersöka om belöningssystemet är en motivation för dem 

bankanställda.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om kundtjänstmedarbetare på SEB respektive 

Handelsbanken upplever att de motiveras av det belöningssystem som finns och hur 

respektive chef uppfattar detta ur medarbetarnas perspektiv. 

Författarna har använt sig av en kvalitativ forskningsansats. Underlag för analys samlades in 

med hjälp av intervjuer och enkäter som de anställda fick svara på inom respektive bank.  

Det författarna kommit fram till i slutsatsen är att belöningssystemet för respektive bank 

uppfattas olika av medarbetarna och därmed blir de motiverade olika mycket. En trolig teori 

till detta ges av författarna utförligt i slutsatsen.  

 

Nyckelord: belöningssystem, motivation, bank, medarbetare, Skandinaviska Enskilda Bank, 

Svenska Handelsbanken  
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1. Inledning 
 

Inledningsvis vill vi beskriva bakgrunden till problemet, problemformuleringen samt syftet 

med uppsatsen. 

 

1.1  Problembakgrund 

 

“Ekonomiska belöningar är ett viktigt medel för att tillfredsställa mänskliga behov.  

Bortom en viss nivå är ekonomiska belöningar dock inte lika viktiga som icke-ekonomiska 

belöningar”1 

 

- Per Arvidsson, 2005 

 
 

Det har skrivits en hel del om bonusregn till banktjänstemän. Men bonusar eller andra 

ekonomiska belöningar är kanske inte den viktigaste motivationen för alla. Icke ekonomiska 

belöningar är kanske minst lika viktiga eller viktigare (Samuelson, 2008).  

Enligt Samuelson (2008) har belöningar varit en stor drivkraft för anställdas motivation. 

Många företag möts idag av medarbetarnas anspråk på högre lön, vilket bemöts genom att 

erbjuda flexibla lönesystem och belöningssystem. Avsikten med ett sådant system är att 

koppla ersättningen till medarbetarnas arbetsinsats och företagets resultat (Samuelson, 2008). 

Med andra ord innebär det att sporra hem extraordinära arbetsinsatser och belöna uppnått 

resultat för att motivera fortsatt arbetsprestation (Smitt, 2002). 

Företagen är beroende av sina medarbetare, deras kompetens och motivation. De anställda ska 

styras till att arbeta i linje med verksamhetens mål. Belöningssystemet bör utformas efter 

verksamhetens behov. Det belöningssystem som finns ska gynna företag samt företagets 

medarbetare och samtidigt vara en motivationsfaktor för de anställda (Samuelson, 2008). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Citat: Samuelson, L.A (2008) - Controllerhandboken  
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Belöningssystemet ska på ett tydligt sätt förstås och uppskattas av dem som berörs, dvs. 

medarbetarna. Systemet påverkar även den långsiktiga relationen mellan företaget och 

anställda (Smitt, 2002).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Företagen har olika tillvägagångssätt för att få sina medarbetare motiverade. Att använda 

belöning som motivationsverktyg har visat sig ha en drivande effekt (Jacobsson & Thorsvik, 

2008). För finanssektorn är belöningssystem numera ett styrmedel för att främst uppnå 

bankens mål genom att uppmuntra personalen med bankens belöningar (Samuelson, 2008). 

Detta kan vara i form av bonusar, förmåner eller annan tillfredställelse som medarbetaren 

uppskattar. Belöning kan ges både i förväg för att motivera och i efterhand på registrerat 

arbetsinsats för att uppmuntra fortsatt motivation (Samuelson, 2008). Belöningar som används 

i syfte att motivera samt tillfredsställa delas in i två kategorier; ekonomiska och icke 

ekonomiska belöningar. Med ekonomiska belöningar menas det belöningar som anställda kan 

få i form av bonus, provision, löneförhöjning och andra förmåner. Medan icke ekonomiska 

belöningar exempelvis kan vara karriär- och utvecklingsmöjligheter, beröm från 

ledning/chefer m.fl. (Bowen & Sadri, 2011).  

 

Individens arbetsinsats mäts och värderas alltmer, det har visat sig att arbetsinsatsen ökar när 

de anställda känner sig motiverade. Belöningar har blivit ett alltmer vanlig styrmedel för 

chefer att motivera dem anställda, där målen bedöms antingen individuellt eller kollektivt 

(Samuelson, 2008).  

 

Men är detta ett fungerande system som räcker till motivationsökning hos dem bankanställda? 

Eftersom det har debatterats kring bankernas belöningssystem och den ständigt föränderliga 

arbetssituationen för dem anställda. Därmed blir det intressant att undersöka om medarbetarna 

inom bank upplever belöningssystemet som förmedlas ut till dem som motivation. 
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1.3 Problemformulering 

Problembakgrunden leder därmed framtill följande frågeställning: 

- Upplever de bankanställda att de motiveras av bankens belöningssystem? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om bankanställda känner sig motiverade av 

belöningssystemet. Och hur respektive chef uppfattar detta ur medarbetarnas perspektiv. 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att undersöka belöningssystemet utifrån medarbetarnas synvinkel, 

samt chefernas uppfattning huruvida medarbetarna känner sig motiverade av 

belöningssystemet. De valda bankerna är Skandinaviska Enskilda Bank (SEB)2, kontoret i 

Söderhallarna samt Handelsbanken, kontoret i Huddinge och respektive kundtjänstavdelning. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Hädanefter skrivs förkortningen SEB, istället för Skandinaviska Enskilda Bank och Handelsbanken istället för 
Svenska Handelsbanken. Detta för att underlätta för läsarna och eliminera eventuella missförstånd som kan 
uppstå.  
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2. Metod 

I detta kapitel behandlas den vetenskapliga inriktningen som har använts vid studien. Kapitlet 

tar upp metodval, urval, genomförande och en diskussion om tillförlighet av insamlad data. 

 

2.1 Metodval 

2.1.1 Undersökningsansats 

Denna studie är skriven utifrån en abduktiv forskningsansats. Abduktion är en 

forskningsansats som till skillnad från deduktion utgår från empirisk fakta, där empirin under 

processens gång utvecklas och kombineras med tidigare studier samt teorier som 

inspirationskälla för att skapa en förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

2.1.2 Undersökningsstrategi 

Den valda undersökningsstrategin är en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Den 

kvalitativa forskningen innebär att forskarna utgår från individernas uppfattning och tolkning 

av den sociala verkligheten som dessa förhåller sig till. Medan den kvantitativa 

forskningsansatsen innebär att forskarna kvantifierar insamling och analys av data (Bryman & 

Bell, 2005). Den kvalitativa ansatsen har valts för att kunna öppna upp för större diskussion 

av det valda ämnesområdet vid intervjuerna. Då författarna utifrån insamlad data och den 

valda teoretiska referensramen diskuterar om medarbetarna på SEB och Handelsbanken 

upplever att de motiveras av det belöningssystem som finns inom respektive bank. Den 

kvantitativa ansatsen har valts för att kunna kvantifiera och sammanställa enkäterna som 

respondenterna har fått svara på.  

 

Den insamlade data består av primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv 

samlar in data (Bryman & Bell, 2005). Insamling av primärdata består av en personlig 

intervju med SEB:s kundtjänstchef i Söderhallarna samt Handelsbankens ställföreträdande 

kontorschef i Huddinge, personliga intervjuer med tre medarbetare från respektive bank samt 

en omfattande enkätundersökning som medarbetarna på respektive bank fick svara på.  
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Intervjufrågorna (se bilaga 1 & 2) med cheferna och medarbetarna var av semistrukturerad 

karaktär. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att intervjuaren bygger samtalet efter 

ett visst frågeschema, men där ordningsföljden kan variera beroende på intervjuns utformning 

(Bryman & Bell, 2005). Denna metod är vald i syfte att öppna upp en ”diskussion” med 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor till respondenterna, för att kunna skapa en förståelse 

och samla in kunskap om respondenternas upplevelse och ställning till systemet i sig.  

 

Enkäterna (se bilaga 3) som respondenterna fick svara på består av standardiserade 

svarsalternativ, för att kunna öka jämförbarheten i respondenternas svar och sammanställa det 

för analys av resultatet. Ambitionen var att ha personliga intervjuer med alla i kundtjänsten på 

respektive bank, men författarna fick dessvärre inte möjlighet för det på grund av 

kundtjänstmedarbetarnas arbetsbelastning och deras tidsbrist.  

 

Författarna har förutom primärdata använt sekundärdata för att kunna nyansera analysen ännu 

mer. Vid början av forskningsprocessen samlades det in sekundärdata i form av genomgång 

av tidigare kurslitteraturer och andra adekvata litteraturer samt vetenskapliga artiklar via 

högskolans databaser. Sekundärdata är analys av data som forskarna själva inte samlat in utan 

det är data som de tagit del av via offentliga källor (Bryman & Bell, 2005).  

Sekundärdata som har använts i undersökningen består dels av bankernas senaste 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Via SEB:s årsredovisning och hemsida 

(www.sebgroup.se) har författarna fått tillgång till SEB:s egna medarbetarundersökningar, 

VOICE där samtliga medarbetare inom koncernen fått svara på frågor om deras syn på 

arbetsförhållanden, trivsel och motivation. Handelsbankens årsredovisningar har dessvärre 

inte publicerat sina egna medarbetarundersökningar. Vid kontakt med Handelsbanken frågade 

författarna om banken har egna interna medarbetarundersökningar som författarna kan få ta 

del av, men det är inget banken får ge ut till utomstående.  
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2.2 Urval 

Urvalet av företag har skett genom ett s.k. subjektivt urval. Efter all litteratur och artikel 

genomsökning valdes företag som utifrån författarna av denna studie ansågs vara 

representativa verksamheter för att kunna besvara frågeställningen. Eftersom 

forskningsområdet är att undersöka belöningssystem valdes det två banker, för att kunna 

jämföra dessa mot varandra.  

 

Bankerna som undersöks är SEB och Handelsbanken. Urvalet av SEB blev ett naturligt urval, 

eftersom författarna tidigare har varit verksamma inom denna bank. Anledningen till att 

Handelsbanken valdes är för att de var snabbast med att återkoppla till författarna med 

besked. Valet av kontor grundar sig till bankkontorets omfattning av personal och av den 

anledningen valdes kontoren SEB Söderhallarna och Handelsbanken Huddinge. Den valda 

avdelningen är kundtjänstavdelningen, där antalet medarbetare är lika. Kundtjänstavdelningen 

är en funktion inom banken som går ut på att möta kunder i kassan, via telefon och bokade 

kundmöten. Arbetsuppgifterna kan variera allt mellan att beställa bankkort till kund, till att 

hantera bolåneärenden. Författarna har gjort en totalundersökning, där samtliga medarbetare 

på kundtjänstavdelningen inom respektive bank har fått delta i undersökningen. 

Respondenterna består av kundtjänstchef på SEB i Söderhallarna samt ställföreträdande 

kontorschef på Handelsbanken i Huddinge och nio kundtjänstmedarbetare från respektive 

bank. För personlig intervju med kundtjänstmedarbetare gjordes det ett slumpmässigt urval av 

de nio som har fått svara på enkätfrågor från respektive bank. Samtliga kundtjänstmedarbetare 

som intervjuades har valt att vara anonyma, se lista nedan.   

 
Tabell 2:1 Lista över intervjupersoner 

Bank: Namn: Befattning: 

SEB, Söderhallarna Lajla Aganovic Kundtjänstchef 

SEB, Söderhallarna SEB Medarbetare 1 Kundtjänstmedarbetare 

SEB, Söderhallarna SEB Medarbetare 2 Kundtjänstmedarbetare 

SEB, Söderhallarna SEB Medarbetare 3 Kundtjänstmedarbetare 

Handelsbanken, Huddinge Marcus Axelsson Stf. Kontorschef 

Handelsbanken, Huddinge Handelsbanken Medarbetare 1 Kundtjänstmedarbetare 

Handelsbanken, Huddinge Handelsbanken Medarbetare 2 Kundtjänstmedarbetare 

Handelsbanken, Huddinge Handelsbanken Medarbetare 3 Kundtjänstmedarbetare 
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2.3 Genomförande 

Genomförandet av studien började med litteratur och artikel genomsökning via högskolans 

bibliotekskataloger och databaser, i syfte att få en förförståelse av tidigare studier och 

adekvata teoretiska modeller. Under studiens gång utvecklades empiri successivt i förhållande 

till den valda teoretiska referensramen och tidigare studier som inspiration. 

 

När författarna därmed fick en förståelse av ämnesområdet kontaktades bankerna. Först 

kontaktades SEB, kontoret i Söderhallarna. Därefter kontaktades Handelsbanken, kontoret i 

Huddinge. Vid kontakt presenterades syftet med uppsatsen och båda bankerna blev 

intresserade av forskningsämnet och ville ställa upp för personlig intervju samt 

enkätundersökning.  

 

Inför intervjuerna med cheferna sammanställdes intervjufrågor och enkätfrågor som 

kundtjänstmedarbetare inom respektive bank skulle få svara på. Intervjuguiden skickades via 

mejl till båda cheferna, för att de skulle få möjligheten att förbereda sig innan mötet.  

Både enkätfrågor och intervjufrågor var identiska för samtliga respondenter.  

 

Enkätfrågorna var av strukturerad karaktär med svarsalternativ. Det bifogades även en kort 

presentation av författarna och en beskrivning av syftet med uppsatsen, för att respondenterna 

skulle få en förståelse. Innan intervjuerna med cheferna delades enkäterna ut till samtliga 

kundtjänstmedarbetare som var på plats. Totalt blev det nio besvarade enkäter från respektive 

bank. Därefter sammanställdes intervjuerna och enkäterna för analys.  

 

Enkätundersökningen kompletterades med personliga intervjuer för att kunna samla in mer 

nyanserat material. Det valdes slumpmässigt ut tre kundtjänstmedarbetare från respektive 

bank. Intervjufrågorna baserades dels utifrån ett frågeschema som sammanställdes innan 

intervjuerna och dels utifrån deras enkätsvar. På så sätt fick författarna möjligheten att ta del 

av medarbetarnas uppfattning och tolkning av belöningssystemet. Efter sammanställning av 

intervjuerna med cheferna och medarbetarna från respektive bank skickades intervjuutdrag till 

respektive för att få godkännande och eventuell komplettering av sammanställningen.  
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2.4 Tillförlitlighet 

Bedömning av kvalitativa undersökningar sker i termer av trovärdighet i den meningen av 

bl.a. studiens tillförlighet och överförbarhet (Bryman & Bell, 2005). Att studien är tillförlitlig 

innebär att resultatet som forskarna har kommit fram till inte varierar om den utförs vid ett 

annat tillfälle eller att resultatet inte är beroende av vem som utför den (Denscombe, 2002). 

En annan aspekt som Bryman & Bell (2005) påpekar är resultatets överförbarhet till en annan 

miljö, med avseende på huruvida resultatet kan genereras till andra sociala miljöer och 

situationer.  

 

Litteraturer, artiklar och teorier har valts utifrån författarnas tolkning av ämnesområdet. Detta 

kan leda till en mer snäv och subjektiv forskning. För att kunna stärka studiens tillförlitlighet 

har författarna kritiskt granskat källorna och använt sig av vetenskapliga artiklar som har 

publicerats och studentlitteraturer vid utformning av den teoretiska referensramen. Även vid 

insamling av empiri har författarna försökt att vara objektiv och försiktiga vid 

sammanställning av data.  

Innan intervjuerna presenterades och förklarades ämnesområdet och syftet med 

undersökningen för att klargöra för både cheferna och kundtjänstmedarbetare vad som 

förväntas. Under intervjuerna upprepades intervjufrågorna eller eventuellt förklarades för att 

undvika misstolkning. Dessvärre spelades intervjuerna inte in, vilket kan försvåra att reda ut 

eventuell misstolkning eller om författarna inte hunnit anteckna allt som sagts. Däremot 

medförde detta till ett naturligare samtal och diskussion med varje respondent. Vid inspelning 

av intervjuerna skulle respondenterna kanske känna sig hämmade och inte diskutera lika fritt.  

De personliga mötena med cheferna och kundtjänstmedarbetarna var av hög kvalitativ och 

kunskapsrik karaktär, eftersom författarna förutom givande intervjuer fick en nyanserad 

helhetsbild av arbetsmiljön, respondenternas uppfattning och ställning till ämnet. Vid 

personlig intervju med en av medarbetarna på Handelsbanken valde respondenten att inte 

svara på ett antal frågor, vilket beror på att hon saknade uppfattning och valde att inte 

kommentera.  

Efter enkätundersökningen gjordes det en bortfallsanalys (Trost, 2007). Enkäterna bestod av 

icke öppna frågor med svarsalternativ för att underlätta för respondenterna och minska 

bortfall. Samtliga utdelade enkäter har besvarats av respondenterna. Dock fanns det totalt två 

interna bortfall (se tabell 4:1, Enkätresultat SEB), där två respondenter har undvikit att kryssa 

i ett svarsalternativ på fråga 10 (se bilaga 3 för enkätfrågor).   
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3. Teori 

I detta avsnitt redogörs det för den teoretiska referensramen och modellerna som har använts 

som utgångspunkt och inspiration vid analys av empiri.  

 

3.1  Vad är motivation? 

Motivation kan beskrivas som en psykologisk process för att styra en individ mot ett mål. 

Individer motiveras i syfte att få denne att bete sig på ett speciellt sätt eller att utföra en viss 

aktivitet på önskat vis (Bowen & Sadri, 2011). Psykologerna Maslow (1943), McGregor 

(1996) och McClelland (1961) har utvecklat teorier som menar att människan kan styras om 

den får uppleva inre motivation. För att den enskilde individen ska uppleva inre motivation 

bör den enskildes behov tillfredsställas (Wiersma, 1992). Detta argument presenteras mer 

djupgående längre fram i uppsatsens disposition.  

 

3.2  Motivation & motivationsteorier 

Under Taylorismens tid skiljde organisationerna mellan planering av arbete/processer och 

utförande av arbete/processer, vilket resulterade i låg motivation hos anställda, ökad frånvaro 

och dåligt utförda arbeten. I samband med detta började man att ta hänsyn till den enskilde 

anställdes behov och önskemål. Motivationsforskningen tog fart i samband med 

Hawthornestudien, som innebar att kartlägga de anställdas produktivitet inom 

industriavdelningen. Det användes flera olika psykologiska teorier för att motivera de 

anställda och därmed effektivisera produktiviteten. Forskarna av Hawthornestudien kom fram 

till att motivation och tillfredställelse av arbetet berodde på agerande och beteende i 

organisationer. Arbetsgruppens värderingar ansågs vara viktigare än företagsledningen och att 

deras värderingar och normer styrde produktiviteten, där faktorer som trygghet, känslan av att 

tillhöra en grupp, att få kontrollera och styra över sitt arbete var mer väsentliga än de 

materiella förhållandena på arbetsplatsen (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Dessa studier inledde Human relations-rörelsen3 (HR-rörelsen) vilket ledde till att forskning 

kring motivationsfaktorer fick ett stort genomslag (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Human relation rörelsen är en arbetsrörelse där forskare studerade både den enskilde individens beteende och 
gruppbeteenden i olika arbetsgrupper. Studien gick ut på att studera huruvida produktiviteten påverkades vid 
förändrade arbetsförhållanden (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012) 



	  
	  

 
10 

3.2.1 Maslows behovshierarki 

Psykologen, Abraham H. Maslow utvecklade en teori som sedan kom att kallas Maslows 

behovshierarki som bygger på idén om motivation genom tillfredställelse. Människan 

betraktas av god natur där behoven delas in i fem steg; fysiologiska, trygghet, sociala behov, 

behov av status och prestige samt behov av självförverkligande. Maslow menar att de 

fysiologiska behoven, dvs. de lägre behoven måste tillfredsställas först för att i sin tur 

tillfredsställa behoven högre upp i hierarkin. Genom att tillfredsställa de lägre behoven 

motiveras människan att sikta högre upp i hierarkin (Bowen & Sadri, 2011).  

Bowen & Sadri (2011) menar att Maslows behovshierarki dock kan användas som ett verktyg 

för att identifiera motivationsfaktorer för att tillfredsställa den enskilde anställdes behov. Då 

forskarna liksom Maslow menar att individens psykologiska behov bör tillfredsställas i första 

hand för att kunna motivera dessa med ekonomiska belöningar. 

Figur 3:1 Maslows behovshierarki (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012) 
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3.2.2 Hertzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Hertzbergs tvåfaktorteori bygger på Maslows behovshierarki.  Tvåfaktorteorin 

särskiljer mellan tillfredställelse och motivation, som även kallas för hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Där motivationsfaktorerna är olika från person till person, dvs. att 

motivationen påverkas av individens egna önskemål som därmed bestämmer ens 

tillfredställelse. Motivationsfaktorer är enligt Hertzberg; prestation, arbetet i sig, 

ansvarstagande och karriärmöjligheter. Dessa faktorer ska bidra till ökad 

arbetstillfredsställelse. Faktorer som kan ge upphov till missnöje och påverka den enskilde 

negativt kallas för hygienfaktorer. Hygienfaktorer kan förknippas med företagspolicys och 

administration, ledning/tillsyn, lön, mellanmänskliga relationer och arbetsförhållanden, dvs. 

faktorer som ligger utanför arbetsuppgiften. För att de anställda ska bli nöjda med sina 

arbetsförhållanden måste hygienfaktorerna att tillfredsställas, men för att kunna motivera till 

arbete krävs det att motivationsfaktorer uppfylls (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012).  

 

3.2.3 Prestationsteori, förväntningsteori & jämviktsteori 

McClellands prestationsteori presenterar och betonar individens motivationsgrunder med 

avseende på inre faktorer. Enligt McClelland har människan tre grundbehov; den första 

handlar om att människan har behov av makt och kontroll. Med det menas det att människan 

eftersträvar status och prestige och söker efter situationer där de kan visa upp sig. Ett annat 

behov som människan har är kontakt och samhörighet, dessa människor är beroende av nära 

relationer med andra medarbetare och söker vänskap. Medan andra är efter utmaningar och 

förändring, det är ett så kallat prestationsbehov, dessa människor vill gärna ha kunskap om sin 

prestation och motiveras genom belöning (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012).  

 Victor H. Vrooms (1964) förväntningsteori, den enskilde anställdes prestation är beroende 

av huruvida ens förväntningar besvaras. Det innebär att den enskilde förväntar sig ett värde 

för presterat resultat. Men svårigheten med det är att de anställda värderar sina insatser och 

resultat på olika sätt och därmed är det svårt för en chef att tillfredsställa dess förväntningar, 

då chefen kanske värderar de anställdas insatser på ett ”felaktigt” sätt. 

 Liksom förväntningsteorin, bygger jämviktsteorin på att prestation ska ersättas på ett 

rättvist sätt. Den enskilde anställde vill ha lika mycket tillbaka som han/hon har presterat. 

Ersättning för ens prestation kan förutom lön, innebära högre status/befattning, mer ansvar 

eller statussymboler. En alltför hög ackordslön kommer att leda till låg produktivitet men hög 

kvalitet, men en hög timlön leder till både hög produktivitet och kvalitet. Allt ska vara i 
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jämvikt, tillskillnad från förväntningsteorin menar man att den anställde kommer att prestera 

mindre både tids- och kvalitetsmässigt, ta ledigt och öka på frånvaron eller till och med kan 

säga upp sig vid orättvis behandling.  

 Förväntningsteorin och jämviktsteorin vidareutvecklas och byggs på av Edward E. Lawler, 

där han betonar lönenivåns betydelse för de anställda. Lawler poängterar lönen som 

motivationsfaktor och menar att den är kopplat till produktiviteten. Ju mer den enskilde 

producerar, desto mer belöning (ibid).  

 

3.3 Belöningssystemet 

3.3.1 Vad är belöning? 

Belöning kan anta flera olika former beroende på huruvida den uppfattas och accepteras av 

mottagaren. Belöning är till största del lönen som anställda får, men kan även vara en rörlig 

ersättning (bonus) eller annan tillfredställelse som anställda kan få som bekräftelse på 

presterat resultat. Syftet med systemet som nämnt tidigare är att uppmuntra engagemang och 

motivation samt främja mål (Gatu, 2006). Nedan presenteras tre olika former av belöningar, 

nämligen lönesystemet, bonus och förmåner.  

 

Lönesystemet: Som nämnt ovan består den största delen av belöningen av lön. En definition 

på lön enligt Gatu (2006) är att ”lön är priset för arbete”4, med andra ord innebär det en 

ersättning för utfört arbete. Företag använder lönen som styrmedel och försöker att locka, 

behålla och motivera med den. Humankapital är enligt Gatu en vara eller tjänst som säljs på 

marknad. Betydelsen av arbete ökar och därmed blir löneutvecklingen för de anställda allt 

mer viktig för att de ska kunna uppleva uppskattning av det arbete de utför (Gatu, 2006). 

 

Bonus: En del av belöningen kan erbjudas i form av bonus. Bonus är rörlig lön eller 

ersättning utöver grundlönen som erbjuds till de anställda. Syftet med bonussystemet är att 

engagera medarbetarna och uppmuntra motivation. Bonusen kan vara både av kollektiv eller 

individuell karaktär. Den kollektiva bonusen belönar gruppens uppnådda resultat och mål 

eller verksamhetens resultat. Bonusen som tilldelas då är lika stor för hela gruppen. Medan 

den individuella bonusen är prestationsbaserad och belönar den arbetsinsats som den anställda 

uppvisar. Systemet kan även välja att belöna både långsiktigt och kortsiktigt (Gatu, 2006).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Citat: Gatu, H. (2006) – Belöna räcker inte, sid. 4  
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Förmåner: Till skillnad från kontanter är förmåner en ersättningsform som ska tillfredsställa 

och uppmuntra motivation hos anställda. Förmåner är med andra ord en indirekt ekonomisk 

eller icke ekonomisk kompensation. Enligt Gatu (2006) kan ekonomiska förmåner tilldelas i 

form av fritt kaffe, lunchkuponger, hälsovård, pensioner m.m. Medan icke ekonomiska 

förmåner kan vara anställningstrygghet, arbeta hemifrån och andra stimulerande faktorer som 

tillfredsställer och gynnar anställdas trivsel och motivation på arbetsplatsen (Gatu, 2006).  

 

3.3.2 Företagets mål och belöningssystemet som styrmedel 

Dagens näringsliv präglas av frekventa organisatoriska förändringar. Organisatoriska 

förändringar innebär även förändrade ansvarsförhållanden. Styrningen av organisationer 

påverkas och det förutsätts att verksamhets- och ekonomistyrningen på ett effektivt sätt kan 

anpassa sig efter de förändrade villkoren och förutsättningarna. Det är viktigt att 

kommunicera ut det till medarbetarna, för att dessa ska kunna skapa en mental beredning för 

verksamhetens styrning, få en förståelse av chefernas förväntningar samt skapa egna 

förväntningar (Samuelson, 2008).  

 

Organisering innebär även att rekrytera lämplig personal samt att utforma adekvata 

belöningssystem. Organisationer är numera kunskapsintensiva och det mänskliga kapitalet är 

betydelsefull för verksamhetens överlevnad. Därför är det viktigt för organisationer att 

bemanna befattningarna med lämpliga medarbetare. Avsikten med belöning är därmed att 

rekrytera och behålla kompetent personal. Systemet i sig har blivit ett kommunikationsmedel, 

ett sätt att erbjuda möjligheter till belöning och karriär. Detta kan även ses som en bekräftelse 

för utfört arbete och därmed motivation för framtida prestation (Samuelson, 2008).  

 

Belöningssystemet bygger på en relation mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Relationen 

innebär att det ska ge utbyte. Medarbetarna belönas för att motiveras till arbete och företaget 

”garanteras” att arbetet utförs. När medarbetarna bidrar med sin arbetsinsats i enlighet med 

företagets förväntningar bör det besvaras av företaget med goda arbetsförhållanden, 

karriärmöjligheter, belöningar i form av bonus och andra förmåner. Därmed motivera till 

fortsatt motivationsökning (Gatu, 2006).  
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3.3.3 Individuell och kollektiv belöning 

Ett belöningssystem kan vara både individuellt och kollektivt. Det kollektivt baserade 

systemet innebär att en grupp anställdas prestation utvärderas och bedöms för att i sin tur 

belöna gruppens arbetsinsats. Med det individbaserade systemet menas det att individens 

arbetsinsats belönas, som bedöms med antingen mätsystem eller bedömning av 

måluppfyllelse (Smitt, 2002). En individuell belöningsstruktur har fokus på medarbetarnas 

kompetens och arbetsresultat.  

 

Det kan finnas både positiva och negativa karaktärsdrag med båda systemen. Ett kollektivt 

belöningssystem kan stärka lagarbetet. En grupp anställda kan gemensamt bidra till att uppnå 

företagets långsiktiga mål, genom varje individs kompetens bidrag, samverkan och därmed 

skapa en god arbetsmiljö (Gatu, 2006). Medan ett individbaserat system kan leda till intern 

rivalitet mellan medarbetarna. Detta kommer att bidra till goda kortsiktiga arbetsresultat, men 

på bekostnad av företagets långsiktiga mål (Kohn, 1993).  

 

3.3.4 Ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar 

Belöningar kan skiljas mellan ekonomiska och icke ekonomiska belöningar. Ekonomiska 

belöningar är rörliga ersättningar utöver grundlönen. Den ekonomiska belöningen kan vara av 

både direkt och indirekt karaktär. Belöningen kan betalas ut i form av bonus (kontanter eller 

aktier), övertidsersättning m.fl. En belöning kan även bestå av indirekt ekonomisk 

kompensation. Exempel på dessa är fika, lunchförmåner, gymkort, rabatter till vissa butiker 

och andra förmåner. Medan den icke ekonomiska belöningen är goda arbetsförhållanden, 

möjligheten till flextider, ledighet, karriär-& utvecklingsmöjligheter och arbetslösningar som 

passar den enskilde anställda (Gatu, 2006).  

 

För att kunna bygga upp ett framgångsrikt belöningssystem som motiverar medarbetarna att 

samarbeta mot ett gemensamt mål kan företag utforma ett belöningssystem som ger bonus i 

förhållande till individens prestation och bonus för den utveckling den visar över tid. Att 

enbart koppla bonus till monetära resultatutfall kan ha bristande effekt på den motivation som 

önskas (Samuelson, 2008).  
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Ekonomiska belöningar antas ha två olika effekter, både en positiv och en negativ effekt på 

den enskildes motivation beroende på hur denne uppfattar syftet med belöningen. Wiersma 

(1992) skriver i sin artikel att ekonomiska belöningar kan minska medarbetarnas inre 

motivation att utföra en arbetsuppgift om belöningen uppfattas som ett verktyg för att styra 

och begränsa individen. Men om belöningen används i syfte att behålla medarbetarna, då 

deras kompetens och erfarenhet anses vara av mening för verksamheten och det 

kommuniceras ut på ett tydligt sätt kan belöningen öka medarbetarnas inre motivation. Ett 

exempel på det ges av forskaren Joaquín Gómez-Miñambres (2012) som för ett resonemang 

om att motivation kan uppnås genom målarbete och belöna det.  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras insamlad empiri. Där avsnittet är uppdelat efter bank för sig.  

Först redogörs det för en kort presentation av banken, därefter deras belöningssystem och en 

sammanställning av intervjuer samt enkätundersökning.  

 

4.1 Skandinaviska Enskilda Bank 

4.1.1 Historik och fakta om SEB 

År 1856 grundades Stockholms Enskilda Bank av André Oscar Wallenberg som Sveriges 

första privatbank. Under cirka 150 års engagemang och utveckling har SEB ett 20-tal 

etablerade verksamheter runt om i världen, bl.a. de skandinaviska länderna, Baltikum, 

Tyskland m.fl. Med 292 kontor i Sverige och Baltikum (www.sebgroup.se).  

I årsredovisningen år 2012 redovisades det ett netto resultat på 11 654 miljoner kronor.  

SEB har idag cirka 18 168 anställda, varav 8 876 i Sverige. Banken betjänar mer än fyra 

miljoner privatkunder, vilka erbjuds rådgivning och tjänster för att kunna hjälpa med deras 

ekonomi i bred utsträckning (Årsredovisning, SEB, 2012). 

Visionen är ”att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner” 

(www.sebgroup.se). SEB är en bank som högt prioriterar sina kunder och vill hjälpa både 

privat- och företagskunder att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda de tjänster och 

finansiell rådgivning som behövs på vägen till målen. Detta lyckas de med genom att bygga 

upp långsiktiga relationer med engagerade medarbetare som förmedlar verksamhetens vision 

och strategi (Årsredovisning, SEB, 2012). 
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4.1.2 SEB:s medarbetare 

För att kunna möta kundernas behov och förväntningar rekryterar SEB medarbetare med 

omsorg. Det är viktigt att de är motiverade, har rätt kompetens och utvecklingspotential för att 

kunna förmedla ut bankens värderingar och betjäna kunder på ett professionellt sätt. SEB:s 

medarbetarstrategi bygger på fyra hörnstenar som de kallar det för, nämligen; goda ledare, 

professionella medarbetare, högpresterande team och effektiv organisation. Dessa fyra 

grundvalar är enligt SEB en bra grund och strategi för att möta den föränderliga miljön och 

omvärldens förväntningar (Årsredovisning, SEB, 2012).  

 

År 2012 utsågs SEB bland unga yrkesverksamma ekonomer som Sveriges mest attraktiva 

arbetsgivare (Hållbarhetsredovisning, SEB, 2012).  

Enligt banken är nyckeln till framgång att rekrytera talanger och behålla dessa. Banken 

erbjuder sina medarbetare karriär- och utvecklingsmöjligheter i bred utsträckning. En av de 

populäraste utbildningarna som erbjuds är bland annat bankens traineeprogram 

(Årsredovisning, 2012, SEB). Att bli trainee på ett företag kan innebära genvägen till 

drömjobbet. Annika Falkengren, utbildad civilekonom, gick traineeprogrammet år 1987 och 

är idag SEB:s VD sedan 2005 (www.sebgroup.se). 

 

SEB är en bank som ständigt går igenom förändringar och utveckling. Medarbetarna erbjuds 

utveckling och möjligheten för rörlighet mellan divisioner och affärsområden. Minst en gång 

om året får medarbetarna träffa närmsta chef för bedömning av prestation och utveckling. 

Tillsammans med chefen sätts det upp individuella mål och plan för kompetensutveckling. 

Detta försöker man att uppnå med målarbete, arbetsträning och interna utbildningar. Därefter 

förekommer det regelbundna samtal för personlig återkoppling, mål uppföljning och 

bedömning. Syftet med dessa samtal är att säkerställa ett långsiktigt plan för medarbetaren 

som är kopplad till bankens målsättningar och därmed bidra till att skapa värde. 

(Årsredovisning, SEB, 2012).  
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4.1.3 SEB:s medarbetarundersökning, VOICE 

Sedan tio år tillbaka genomförs det en medarbetarundersökning, Voice. Syftet med 

undersökningen är att få en uppfattning av medarbetarnas synpunkter på verksamheten, 

arbetssituation och arbetsmiljö. SEB är en verksamhet med ambitionen att ständigt utvecklas 

och behålla sin ledande position. Det kan de endast uppnå med motiverade och kompetenta 

medarbetare, som är bankens representanter. Enligt Voice-undersökningen under år 2011 

visade resultatet i jämförelse med tidigare år en avsevärt ökat personalnöjdhet.  

Majoriteteten av medarbetarna har svarat att de har förtroende för bankens vision och mission. 

Resultatet tyder även på förbättringar med hänseende på effektiviteten inom verksamheten, 

vilket enligt banken är ett resultat av SEB:s program, SEB Way5. Undersökningen visar att 

medarbetarna trivs och känner att de är delaktiga i arbetet och verksamheten i sin helhet.  

Mer än 70 procent av medarbetarna skulle rekommendera för bekanta att jobba på SEB 

(Årsredovisningen 2011, SEB). 

 

4.1.4 SEB:s belöningssystem 

SEB erbjuder ersättningar och förmåner i syfte att rekrytera, behålla och motivera 

medarbetarna med rätt kompetens. Ambitionen är att medarbetarna ska bidra med sina 

kunskaper och skicklighet till företagets långsiktiga målsättningar. Verksamhetens 

belöningssystem ska uppmuntra engagemang, arbetsmotivation och beteenden i enlighet med 

bankens förväntningar samt främja mål. Ersättningar som erbjuds baseras på kompetens och 

prestation (Årsredovisning, SEB, 2012).  

 

Bankens belöningssystem består av en fast lön, bonus och andra förmåner (Intervju, Lajla 

Aganovic). Samtliga delar förklaras mer utförligt enligt nedan.  

 

Lön: Lönesättningen är fast och individuell som baseras på både erfarenhet och kompetens. 

Lönen som medarbetarna får ska ligga i paritet med konkurrenternas lönenivå i det 

geografiska området som banken är verksam inom (Intervju, Lajla Aganovic). Individuell 

rörlig ersättning har minskat, på grund av förändringar på marknaden och skiftet från rörlig 

lön till fast lön.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 SEB Way är ett program med mål att ständigt förbättras. Förbättringen skall ske från toppen ner till 
individnivå, dels genom målarbete. Syftet är att öka prestation, kundnöjdhet och därmed leda verksamheten till 
framgång.  
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I diagrammet (figur 4:1) nedan kan fördelningen av personalkostnader att läsas av. Enligt 

tabell har den rörliga ersättningen (rörlig lön) minskat med cirka sju procent av den hela 

personalkostnaden under år 2012 (Årsredovisning, SEB, 2012).  

 

 
Figur 4:1 Fördelning av personalkostnader. Källa: Årsredovisning (2012), SEB, www.sebgroup.se 

 

 

 

Bonus: SEB har ett bonussystem som är enhetlig inom varje avdelning. Med det menas det att 

de anställda inom banken får en separat ersättning utöver lönen och denna ersättning är 

kollektivbaserad, vilket innebär att samtliga kundtjänstmedarbetare får lika mycket i bonus 

när kundtjänstavdelningen uppnår sina uppsatta mål. Det kollektivbaserade bonussystemet får 

medarbetarna att arbete ihop för at uppnå bankens övergripande mål (Intervju, Lajla 

Aganovic).  

 

 

Förmåner: Banken har även olika förmåner som de tilldelar till sina medarbetare. Förmåner 

som medarbetarna får tilldelas i syfte att visa medarbetarnas betydelse för banken och 

uppskattning av det arbete de utför. De förmåner banken erbjuder sina medarbetare skiljer sig 

beroende i vilken avdelning de är verksamma inom (Intervju, Lajla Aganovic).   
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Rapport om ersättningar 

Ersättningsstrategi
SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla 
och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed 
bidrar till Bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska upp-
muntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden 
som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktie-
ägare. Ersättningen baseras på erfarenhet och prestation,  
och främjar ett långsiktigt engagemang för att skapa värde.

Ersättningsstruktur
SEB:s ersättningsstruktur består av komponenterna fast lön, 
långsiktig aktiebaserad ersättning samt pensioner och andra 
förmåner. Komponenterna används för att uppnå en total 
ersättning. De flesta anställda i SEB deltar också i kollektiva 
vinstdelningsprogram som baseras på koncernens resultat.

Den fasta lön som SEB erbjuder skall vara konkurrenskraf-
tig och avspegla medarbetarens kompetens och erfarenhet. 
Den skall också ligga i paritet med jämförbara branscher i res-
pektive geografisk marknad där Banken är verksam. 

SEB har minskat andelen medarbetare som är berättigade 
till individuell kontantbaserad rörlig ersättning. Minskningen 
återspeglar den förändring som sker på marknaden och det 
skifte som sker från rörlig till fast ersättning. Kontantbaserad 
rörlig ersättning används endast där det är marknadspraxis, till 
exempel inom investment banking. Under /01/ motsvarade 
den kontantbaserade rörliga ersättningen 2 procent av SEB:s 
totala personalkostnader (10). 

Inom SEB är den kontantbaserade rörliga ersättningen 
baserad på riskjusterat resultat och prestation för den enskilde 
medarbetaren, för respektive grupp eller a3ärsenhet och för 
koncernen som helhet. SEB har en väletablerad modell för 
beräkning och intern allokering av kapital. Det riskjusterade 
resultatet är baserat på denna modell.

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera 
och behålla personal med nyckelkompetens. Det skapar också 
ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de 
anställda att bli aktieägare i SEB. De aktiebaserade program-
men ger utrymme för riskjustering för såväl nuvarande som 
framtida risker och slutligt utfall kan därför i efterhand minskas 
delvis eller helt i enlighet med Finansinspektionens regler.

Långsiktiga aktieprogram 2012
Årsstämman /01/ beslutade om tre olika program för /01/:

 ● Ett fyraårigt aktiesparprogram för alla medarbetare i utvalda 
länder 

 ● Ett sjuårigt aktiematchningsprogram för ledande befatt-
ningshavare och nyckelpersoner

 ● Ett tioårigt aktieprogram för verkställande ledningen och 
andra utvalda seniora ledningspersoner

Aktiesparprogram
Aktiesparprogrammet erbjuds alla medarbetare i utvalda län-
der och syftar till att stärka det långsiktiga engagemanget i 
SEB. Programmet löper på fyra år. Medarbetarna erbjuds att till 
gällande marknadspris spara i SEB:s A-aktier för högst 4 pro-
cent av den fasta bruttolönen under ett år. Förutsatt att delta-
garen behåller aktierna under tre år och är fortsatt anställd 
under perioden erhålls motsvarande antal A-aktier av SEB.  
56 procent av medarbetarna deltar i ett eller flera av de aktie-
sparprogram som erbjudits mellan /007 och /01/. 

Aktiematchningsprogram
Aktiematchningsprogrammet är ett sjuårigt incitamentspro-
gram baserat på förutbestämda prestationskrav. Omkring 500 
särskilt utvalda ledande befattningshavare och andra nyckel-
personer erbjuds att delta. Deltagandet kräver en egen inves-
tering i SEB:s A-aktier. Efter tre år finns möjlighet att erhålla 
aktierätter och prestationsbaserade aktierätter. 

Det individuella investeringsbeloppet är förutbestämt och 
begränsat. För varje aktie som behålls i tre år erhålls en aktie-
rätt och högst tre prestationsbaserade aktierätter. Varje aktie-
rätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. En förut-
sättning är att deltagaren är kvar inom SEB under 
prestationsperioden. Programmet har ett tak. Prestationskra-
ven baseras på SEB-aktiens totalavkastning i förhållande till 
bankens konkurrenter och till den riskfria räntan. Tilldelningen 
är maximerad till fullt utfall under de båda prestationskraven 
och en dubblering av aktiekursen. Deltagare i /01/ års aktie-
matchningsprogram deltar inte i årets övriga aktiebaserade 
program. 
 
Aktieprogram
Aktieprogrammet är ett tioårigt incitamentsprogram riktat till 
verkställande ledningen och andra utvalda seniora lednings-
personer, totalt cirka 100 personer. Baserat på förutbestämda 
mål på koncern- och individnivå tilldelas ett individuellt 

Personalkostnader
Mkr

 2012 2011
Fast lön  8 335 (8 265)
Rörlig ersättning  1 201 (1 411)
Sociala avgifter  2 709 (2 487)
Pension 1 421 (1 412)
Övriga ersättningar 
och förmåner 930 (750)

Rörlig ersättning
Kontantbaserad rörlig ersättning i relation till den totala  
personalkostnaden (inkl. sociala avgifter), procent

.) Visar kvarvarande verksamhet från och med ,--8.

Procent

  Ersättning i procent av total personalkostnad 
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Inom kontorsrörelsen består förmånerna som medarbetarna får ta del av bland annat; 

-‐ förmånlig ränta vid lån 

-‐ gymkort 

-‐ kostnadsfri hälsoundersökning 

-‐ leasingbil (vid speciella tillfällen) 

-‐ städhjälp 

-‐ rabatter i vissa butiker 

-‐ lunchkuponger 

 
(Intervju, Lajla Aganovic) 
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4.1.4 SEB, intervju med kundtjänstchefen Lajla Aganovic 

För att uppfylla en del av syftet intervjuades Lajla Aganovic, kundtjänstchef i SEB 

Söderhallarna. Intervjufrågorna (se bilaga 1) baserades dels på teorierna som har valts och 

utformats för att få ta del av hennes upplevelse av medarbetarnas motivation av 

belöningssystemet.  

 

Enligt kundtjänstchefen Lajla Aganovic är det viktigt att belöna medarbetare och utveckla 

dem. Det belöningar som finns inom SEB är enhetligt inom varje avdelning. Tidigare har 

bonusen varit individuellt anpassat, men numera fördelas bonusen lika mycket för alla. 

Däremot anser Lajla Aganovic att bonusen bör styras av prestation istället för att det ska vara 

lika för alla. Hon tror att medarbetarna är generellt nöjda med det belöningssystem som finns. 

Lönen som medarbetarna får anser Lajla Aganovic inte vara största faktorn som medarbetarna 

värdesätter, hon tror att tryggheten och gemenskapen är viktigare. I den mån det går får 

medarbetarna vara delaktiga i beslut som fattas. Under coach-samtalen får man som anställd 

möjlighet att berätta vad man själv anser att Lajla Aganovic kan göra annorlunda. Detta 

uppskattas av Lajla Aganovic då hon anser att deras feedback får henne att utveckla sitt 

ledarskap. Inom SEB finns det generellt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter, här anser 

hon att det är viktigt med att stötta för den som vill vidareutvecklas och behålla kompetens 

inom koncernen. Det gäller att hitta utmaningar för att motivera och tillfredsställa 

medarbetare, inte bara individuellt utan det ska fungera inom hela gruppen. Ett exempel hon 

ger är att låta vissa medarbetare presentera ett specifikt arbetssätt i det egna kontoret för ett 

annat kontor. Detta menar hon ger bekräftelse för individen och ger möjlighet att skapa 

nätverk. Att ge beröm är ett ”enkelt” sätt att motivera och helst gör Lajla Aganovic det öppet. 

Hösten 2012 valdes Lajla Aganovic till ”Årets bästa kundtjänstchef” för hela regionen. Lajla 

fick denna utmärkelse med motivering att hon höjt avdelningens service och är en bra förebild 

för sina kollegor i banken. Hon får alla att må bra och får beröm för att vara tydlig med vad 

hon förväntar sig av sin personal. 

 

Lajla Aganovic tror att arbetet i sig är viktigt för medarbetaren, men också att de får 

bekräftelse/gehör internt för det arbete de utför. Det är viktigt att ha en god arbetsmiljö, men 

också se till att vara delaktig och skapa den miljön. Då hon har en öppen dialog är hon säker 

på att även de anställda delar hennes uppfattning om utvecklingsmöjligheterna inom banken. 

Hon anser att medarbetarna värdesätter trivsel före ekonomiska belöningar.  
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4.1.5 Intervju med medarbetarna  
 
För att kunna få ta del av medarbetarnas upplevelse av belöningssystem och motivation 

intervjuades tre kundtjänstmedarbetare på SEB i Söderhallarna. Personliga intervjuerna 

baserades på enkätfrågorna där följd frågor ställdes för att få nyanserat underlag för resultat 

och analys. Se bilaga 2 för intervjufrågor.  

 
 
Intervju med SEB medarbetare 1  

SEB medarbetaren uppfattar belöningarna inom banken som långsiktiga. Syftet med 

belöningssystemet tror medarbetaren är ett sätt att visa uppskattning mot personalen. Att 

känna motivation är viktigt, att man blir sedd för att man gör ett bra arbete och att man känner 

uppskattning. Respondenten upplever inte att bankens belöningssystem motiverar till mer 

arbete, eftersom alla i kundtjänsten får samma bonus oavsett arbetsinsats. Medarbetaren anser 

att en marknadsenlig lön är en tillräcklig belöning. Respondenten tror att de anställda skulle 

motiveras mest av att grundlönen är tillfredsställande och rättvis.  

 

Om belöningssystemet skulle vara kopplat till prestation skulle det troligtvis få dem att 

prestera mer. Den främsta nackdelen med belöningssystemet är att alla får samma bonus 

oavsett prestation. Bästa vore om alla fick bonus för det man presterat under året. Fördelen 

med belöningssystemet är de som är sjuka eller föräldralediga får erhålla samma bonus som 

alla andra, dvs. att ingen utesluts. Ekonomiska belöningar är att föredra och personligen anser 

medarbetaren att hon inte har god kännedom om det system som finns inom banken.  

 

Intervju med SEB medarbetare 2  

Enligt medarbetaren är belöningarna som de får ta del av på SEB mest långsiktiga. Det 

förekommer även kortsiktiga belöningar i form av exempelvis en utflykt till Gröna Lund med 

andra kundtjänstmedarbetare, biobiljetter mm. Syftet med belöningssystemet enligt 

respondenten är att motivera personalen till arbete och därmed bidra till bankens resultat och 

kundnöjdhet. Respondenten upplever delvis att bankens belöningar motiverar till arbete och 

till att prestera mer. Men personligen tycker respondenten att de skulle prestera minst lika 

mycket om de inte skulle få belöningar. Motivationen för medarbetaren ligger främst i 

kundnöjdheten, stöd och beröm från kollegor och chef. Trivseln och gemenskapen kommer 

före ekonomiska belöningar. 
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Fördelarna med belöningssystemet är att det kan motivera en för att ta mer initiativ och visa 

engagemang gentemot kund och kollegor. Medan nackdelen med ett sådant system kan leda 

till agerande efter egna intressen, dvs. att belöningssystemet motiverar till att enbart få 

belöningen. Medarbetaren tycker inte att de har tillräckligt med god kännedom om bankens 

befintliga belöningssystem och att cheferna kunde vara mer tydliga med det. Men kollegorna 

emellan är bra på att dela information till varandra.  

 

Intervju med SEB medarbetare 3  

Belöningarna som finns på banken är långsiktiga, dock anser respondenten att det vore bättre 

med kortsiktiga belöningar då det skulle stimulera det dagliga arbetet mer. Eller om 

belöningarna kunde vara en blandning av långsiktiga och kortsiktiga. Syftet tror 

medarbetaren, med bankens belöningssystem, är att motivera medarbetare till fortsatt arbete. 

Det är viktigt med att känna motivation i det arbete man utför, här anser respondenten att 

ledarskapet spelar en viktig roll. Det är den som påverkar motivationen mest, det är viktigt att 

ledaren förklarar varför målen ska uppnås och hur man tillsammans kan åstadkomma detta. 

Viktigaste belöningarna är enligt medarbetaren den bonus som betalas ut, löneökningar och 

mer i pension. Respondenten uppfattar belöningar som ett bevis för bra utfört arbete d.v.s. att 

man har gjort något bra utöver det som anses vara normalt. Det som medarbetaren uppfattar 

vara negativt med belöningssystem är att man blir van vid att bli matad och hela tiden vill ha 

mer. Respondenten tror också att det kan bli en konkurrenssituation mellan kollegor vid 

individuella belöningar. I övrigt menar respondenten att rådgivningsperspektivet också blir en 

risk (att den blir drabbad p.g.a. pinnjakt mm) dock mäts i princip hela ens arbetsinsats i pinnar 

idag utan något speciellt belöningssystem. Positivt är att arbetsmoralen skulle höjas och 

prestationen skulle bli bättre vilket i sin tur höjer nöjdheten bland de anställda. Om 

belöningssystemet var kopplat till ens arbetsinsats skulle det få en att prestera mer. 

Belöningarna bör i första hand vara individuellt utformade och i andra hand kollektivt. Vad 

gäller om medarbetaren föredrar ekonomiska eller icke ekonomiska belöningar så anser 

respondenten främst att ekonomiska belöningar är bra men att respondenten och många andra 

har förståelse för att det inte alltid är möjligt och med rätt kommunikation så fungerar även 

icke ekonomiska belöningar.  Kännedom om bankens belöningar får man via HR avdelningen 

samt det interna intranätet. 
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4.1.5 Enkätresultat 

För att få reda på medarbetarnas upplevelse av belöningssystemet gjordes det en 

enkätundersökning. Antal respondenter som deltog i enkätundersökningen är nio medarbetare 

från SEB. Enkätresultatet presenteras nedan av bland annat följande diagram. Se även bilaga 

3 för enkätfrågor. 

 

 

Vid frågan till respondenterna om de är nöjda med bankens belöningssystem (se bilaga 3, 

fråga 1) svarade sex av nio respondenter att de är ganska nöjda med SEB:s belöningssystem, 

medan resterande inte har någon åsikt.  

 

Lite mer än hälften av respondenterna tycker att bankens belöningar får de att prestera mer  

(se bilaga 3, fråga 2). 

 

 
Figur	  4:2	  Enkätresultat SEB. Fråga 3. Hur pass motiverad känner du dig av ersättningen (t.ex. lön & bonus) du får 
för det arbete du utför? 	  

Tre av nio respondenter svarade att de känner sig ”mycket” motiverade av den ersättning de 

får. Medan två respondenter inte alls känner sig motiverade av den ersättning de får.  
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Hur pass motiverad känner du dig av ersättningen (t.ex. lön & 
bonus) du får för det  arbete du utför? 
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Figur	  4:3	  Enkätresultat SEB. Fråga 4. Hur viktiga är de förmåner (rabatter, gymkort, pensionssparande & andra 
förmåner) som banken erbjuder dig? 

Fyra respondenter tycker att det är mycket viktigt med förmåner som erbjuds av banken. Två 

svarade att det varken är viktigt eller oviktigt med förmåner för det arbete de utför. En 

respondent saknar åsikt. 

 
 

Samtliga respondenter tycker att det är mycket viktigt/viktigt att ha variation i arbetet för att 

känna sig motiverad. D.v.s. variation är en viktig del för deras motivation  

(se bilaga 3, fråga 5).  
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Figur	  4:4	  Enkätresultat SEB. Fråga 6. Hur viktigt är det att vara delaktig i beslut om vad som händer på 
arbetsplatsen? 

 

Fyra respondenter anser att det är ”mycket viktigt” och tre anser att det är viktigt att vara 

delaktig i beslut som tas, det innebär att sju av respondenterna vill vara delaktig i beslut och 

vad som händer på arbetsplatsen. Medan resterande tycker att det saknar betydelse för deras 

motivation med delaktighet i beslut. 

 
På frågan om hur viktigt det är att få feedback från chefen svarade samtliga medarbetare att 
det är mycket viktigt/viktigt med att få feedback från chefen (se bilaga 3, fråga 7).  
 
Författarna frågade även hur viktigt det är för medarbetaren att få möjligheten att utvecklas i 

sitt arbete (se bilaga 3, fråga 8). Samtliga respondenter tycker att det är mycket viktigt/viktigt 

att få möjligheten att utvecklas.  
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Figur	  4:5	  Enkätresultat SEB. Fråga 9. Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får erkännande från 
medarbetarna och chefen? 

 

Sju av nio respondenter tycker att det är mycket viktigt/viktigt med att känna status och få ett 

erkännande från medarbetare och chefen. Medan en respondent tycker att det varken är viktigt 

eller oviktigt med ett erkännande från kollegor och chef. 
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Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 

 
 
Tabell 4:1 Enkätresultat SEB. Fråga 10. Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 

 

Samtliga medarbetare svarade att arbetets egenskaper och god arbetsmiljö är viktiga 

motivationsfaktorer. De flesta av respondenterna delar uppfattningen om att karriär- och 

utvecklingsmöjligheter är mycket viktiga för att känna motivation. Enligt tabell ovan, har 

flera svarat att icke ekonomiska belöningar är viktigare än ekonomiska belöningar för 

motivation.  

 SEB: 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Totalt 

Arbetets egenskaper  

(arbetet i sig) 9 0 0 9 

Bekräftelse från chef 6 2 0 8 

Bekräftelse från kollegor 4 5 0 9 

Goda arbetsförhållanden 7 2 0 9 

God arbetsmiljö, trivsel 9 0 0 9 

Karriärmöjligheter 7 0 1 8 

Kompetensutveckling 8 1 0 9 

Ekonomiska belöningar 4 5 0 9 

Icke ekonomiska belöningar 5 4 0 9 
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4.2 Svenska Handelsbanken 

4.2.1 Historik och fakta om Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 under namnet Stockholms Handelsbank. Grundarna till 

banken var tidigare styrelseledamöter inom Stockholms Enskilda Bank, som bestämde sig för 

att avgå på grund av en konflikt och startade en egen bank istället. De första verksamhetsåren 

var framgångsrika år för banken och fick en stark ställning bland Stockholms banker.  

Handelsbanken är idag verksam i 24 länder runt om i världen med 461 kontor i Sverige och 7 

526 anställda. (www.handelsbanken.se). År 2012 redovisades det ett netto resultat på cirka 14 

548 miljoner kronor (Årsredovisning, SHB, 2012).  

 

Handelsbankens företagsfilosofi skiljer sig från SEB där organisationen är starkt 

decentraliserad, dvs. varje lokalt kontor är självbestämmande och tar sina egna beslut som 

leds av en kontorschef. Varje kontorschef ansvarar för samtliga bankaffärer inom ”sitt” 

kontor. Organisationsstrukturen är uppbyggt på det sättet i syfte att fokusera på enskilda 

kunder och skapa långsiktiga kundrelationer (www.handelsbanken.se).  

 

Bankens huvudsakliga intressenter är kunder, medarbetare, aktieägare/investerare och 

samhället i övrigt (Årsredovisning, SHB, 2012) 

 

4.2.2 Handelsbankens medarbetare 

Handelsbanken satsar på att rekrytera personer som delar bankens grundläggande värderingar.  

Medarbetarna ska kunna arbeta under eget ansvar och ta eget initiativ och sätta kunden i fokus 

(Årsredovisning, SHB, 2012).  

 

Rätt produkter och tjänster har ingen betydelse utan rätt medarbetare, står det i 

Handelsbankens årsredovisning 2012. Därför är det viktigt för banken att rekrytera 

medarbetare med rätt kompetens och inställning för att bankens produkter och tjänster ska 

förmedlas ut på rätt sätt och därmed tillfredsställa kundernas behov på rätt sätt enligt dem 

(ibid).  
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För att kunna attrahera och rekrytera lämplig medarbetare erbjuder Handelsbanken i Sverige, 

gymnasielever som ska studera på universitet eller högskola att delta i deras Studentprogram. 

Studentprogrammet innebär att eleven parallellt med sina studier får ett extraarbete på 

Handelsbanken, med en egen handlingsplan och utbildning med möjligheten att utvecklas 

inom banken (ibid).  

 

Ständig utveckling och lärande i arbete – är den viktigaste källan till ökad professionalism. 

Handelsbanken tillämpar en utvecklingsmodell som bygger på ett samspel mellan 

verksamheten och medarbetaren. Denna modell kallas för hjulet, där medarbetaren ansvarar 

för sin egen utveckling (Årsredovisning, SHB, 2012). Hjulet beskriver medarbetarnas 

utvecklingsprocess för att uppnå mål i enlighet med verksamhetens mål. Modellen går ut på 

att varje enhet, dvs. kontor framställer en verksamhetsplan utifrån sina kunder. Samtliga 

medarbetare ska vara delaktig när det egna kontorets verksamhetsplan tas fram. Därefter tas 

det fram individuell utvecklingsplan (PLUS) med närmsta chef. Mål som tas fram ska vara i 

enlighet med Handelsbankens övergripande mål. Efter PLUS-samtal utformas det en 

handlingsplan som är en beskrivelse av hur både kort- och långsiktiga mål ska uppnås.  

I slutet av varje år har medarbetaren lönesamtal med kontorschefen där resultat mäts och 

bedöms i form av individuell uppföljning. Beroende på kompetensutveckling och 

måluppfyllelse bestäms lönenivån (Intervju, Marcus Axelsson).  

 

 
Figur	  4:6	  Hjulet: utvecklingsprocess för medarbetarna på Handelsbanken. Källa: www.handelsbanken.se 
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Medarbetarna

Medarbetarna

Många företag framhåller att företagets medarbetare är
dess viktigaste tillgång. Detta är speciellt tydligt för ett
serviceföretag som är så starkt decentraliserat som
Handelsbanken. Bankens grundidé är att alltid utgå från
den enskilda kundens behov, vilket förutsätter ett relations-
och kvalitetsansvar hos varje medarbetare gentemot kunden
och en god kännedom om koncernens tjänsteutbud. Detta
ställer stora krav på kompetens och omdöme hos med-
arbetarna men också på samråd och samverkan inom 
och mellan olika enheter i banken. 

REKRYTERING

Handelsbankens ambition är att anställa de ”bästa”
personerna och utveckla dem inom koncernen. Med de
”bästa” avses personer som har en bred och för bankens
verksamhet lämplig utbildning, i regel på högskolenivå,
samt har de personlighetsmässiga förutsättningarna för
vidareutveckling i banken. Under året gjordes en under-
sökning bland ekonomistuderande i vilken Handelsbanken
framstod som den mest attraktiva arbetsgivaren 
i branschen. 

HJULET – EN UTVECKLINGSPROCESS

Hjulet beskriver samspelet mellan bankens verksamhet
och medarbetarens utveckling som en ständigt pågående
process för att uppnå Handelsbankens övergripande mål. 

PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSSAMTAL (PLUS)

Under utvecklingssamtal mellan chefen och medarbetaren
förs dialog kring nuläge och utvecklingsbehov utifrån en
affärsmässig helhetssyn, med enhetens verksamhetsplan
som utgångspunkt. Dessa samtal är en viktig investering
som banken prioriterar. Samtalet resulterar i en handlings-
plan som beskriver hur de individuella målen ska nås på
kort och lång sikt. Detta gäller både kompetensutveckling
och aktiviteter direkt kopplade till verksamheten. I sam-
talet diskuteras även nästa steg i utvecklingen som kan
vara byte till annan verksamhet, att specialisera sig, 
bredda sig eller att bli chef. Handlingsplanen ska följas
upp kontinuerligt. 

INDIVIDUELLA LÖNESAMTAL

Handelsbankens decentraliserade företagsfilosofi bygger
på en människosyn som grundas på respekt och tilltro till
den enskilda individen. I linje med detta följer att samtliga
medarbetare i Sverige har individuella lönesamtal med
närmaste chef. Till grund för samtalen ligger den indivi-
duella handlingsplanen och uppföljning av denna. Då
finns inga centrala direktiv som bestämmer lönenivåerna.
Banken ser de individuella lönesamtalen som en ökad
stimulans för medarbetarna att arbeta och utvecklas
enligt ledorden affärsmässighet, handlingskraft, omdöme
och kvalitet.

KOMPETENSUTVECKLING

Analogt med att banken utgår från kundens individuella
behov har banken även en individuell och långsiktig syn
på medarbetarna och deras kompetensutveckling.
Kompetensutveckling är en självklar del av affärsverk-
samheten. 

Kompetens i Handelsbanken definieras som att inhämta,
använda, utveckla och utbyta kunskaper, färdigheter
samt erfarenheter. Det krävs att varje medarbetare tar
ansvar för sin egen kompetensutveckling men även känner
ansvar att dela med sig av sin kompetens, både till kolleger
och kunder. Vikten av lärande i det dagliga arbetet betonas.
Arbetsorganisation och arbetsuppgifter ska utformas så
att förutsättningar skapas för en naturlig utveckling av
medarbetarnas kompetens. Banken arbetar kontinuerligt
med att hitta individuella lösningar på medarbetarnas
utvecklingsbehov där kurs är en metod bland många
andra för inlärning. 

Verksamhets-
planering

Verk-
sam-
hets-
plan

PLUSKund

Löne-
samtal

Handlings-
plan

Individuell
uppföljning

Den självklara utgångspunkten är kunden. Utifrån kund och marknad

arbetar varje enhet årligen fram en verksamhetsplan, där samtliga

medarbetare är delaktiga. Därefter följer de individuella planerings- och

utvecklingssamtalen (PLUS) som är länken mellan verksamhetens och

medarbetarens personliga mål. Planeringssamtalen resulterar i en

handlingsplan som beskriver hur målen ska nås på kort och lång sikt.

Den innehåller det stöd och den kompetensutveckling som behövs.

Löpande görs individuell uppföljning av handlingsplanen av chef och

medarbetare. Handlingsplanen och uppföljningen av denna ligger

sedan till grund för det individuella lönesamtalet.
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4.2.3 Handelsbankens belöningssystem 

Handelsbankens belöningssystem består dels av en fast lön, vinstandelsstiftelse och andra 

förmåner. Nedan beskrivs de olika delarna mer utförligt.  

 

Lön: Det finns inga direktiv på lönenivåerna, utan varje medarbetare har en individuell lön 

som grundas främst på kompetens. Lönenivån kan utvecklas i takt med uppfyllelse av 

individuell handlingsplan (Intervju, Marcus Axelsson) 

 

Oktogon: Handelsbanken är främst känd för sin vinstdelningsstiftelse, ”Oktogon” som 

banken har haft sedan 1973. Oktogon som även kallas för vinstandelsstiftelse, är ett 

vinstdelningssystem som tilldelas till samtliga medarbetare på banken oavsett befattning. 

Systemet går ut på att när Handelsbankskoncernen har en högre räntabilitet på eget kapital än 

genomsnittet, i jämförelse med andra nordiska och brittiska banker, gör de en avsättning av 

resultatet till vinstandelsstiftelsen. Detta innebär att samtliga anställda på Handelsbankens 

koncern får lika stor andel av det avsatta beloppet. Men beloppet får dock tas ut först när man 

fyllt 60 år (Intervju, Marcus Axelsson). Oktogonen omfattar idag cirka 97 procent av 

koncernens medarbetare (www.handelsbanken.se). Sedan oktogonen infördes har koncernen 

gjort en avsättning till stiftelsen varje år förutom två år, varav ett är år 2008, då finanskrisen 

ägde rum. Enligt årsredovisning för år 2012, gjordes det en avsättning på cirka en miljard 

kronor.  

 

Förmåner: För att kunna framstå som en attraktiv arbetsgivare och rekrytera samt behålla 

anställda erbjuder banken förmåner. Samtliga medarbetare inom koncernen kan ta del av 

bankens förmåner. De förmåner som medarbetarna i kundtjänst får tar del av bokas i ett 

system som benämns för ”personalportalen” (Intervju, Marcus Axelsson).  

 

Förmåner som Handelsbanken erbjuder sina kundtjänstmedarbetare är bland annat: 

- förmånlig ränta vid lån 

- gymkort 

- städhjälp 

- leasingbil 

- rabatter i vissa butiker 

 

(Intervju, Marcus Axelsson) 
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4.2.4 Handelsbanken, intervju med stf. kontorschef Marcus Axelsson  

Ställföreträdande kontorschef Marcus Axelsson, på Handelsbanken i Huddinge intervjuades 

(se bilaga 1 för intervjufrågor) för att ta del av hans uppfattning av belöningssystemet och 

motivation ur medarbetarnas perspektiv.  

 

Enligt Marcus Axelsson, ställföreträdande kontorschef på kontoret i Huddinge finns det idag 

inget uttalat belöningssystem som Handelsbanken använder. Hans personliga åsikt är att det 

måste finnas ett belöningssystem för att behålla och motivera personalen.  

Det belöningssystem som finns idag saknar ett bonussystem som mäter resultat exempelvis 

under en femårsperiod. Faktorer som kontorets lönsamhet och utveckling under den anställdas 

vistelse ska räknas med och bonus ska betalas ut utifrån detta. Marcus Axelsson anser att de 

belöningar som finns inom banken idag inte tilltalar de anställda, vilket det bör göra enligt 

honom. Det hålls kontinuerliga medarbetarsamtal och lönesamtal, Marcus Axelsson tror själv 

inte att medarbetarna är särskilt nöjda med lönen. Han anser heller inte att det är den 

viktigaste faktorn till att personalen är kvar, trivsel och gemenskap spelar en större roll. 

Beröm kollegor emellan förekommer ofta, man är bra på att glädjas å varandras vägnar. 

Däremot anser Marcus Axelsson att han själv borde bli bättre på att ge beröm. Här på banken 

får vi inte ha säljtävlingar, eftersom Handelsbanken vill erbjuda banktjänster som kunder är i 

behov av. Handelsbanken behåller sitt traditionella koncept och har därför framför allt lojala 

kunder jämför med andra stora banker. Varje kontor blir som ett eget litet företag och besluten 

tas på det egna kontoret och därför blir det lättare att involvera medarbetare i besluttagande 

och få dem att ta ansvar. Han anser att det viktigt att motivera och belöna medarbetarna, varje 

individ har uppsatta mål som de ska uppnå på egen hand. De måste få eget ansvar och 

utveckla sin kreativitet. På frågan om han anser att han får feedback från sina medarbetare 

svarar Marcus Axelsson att han inte är auktoritär och sätter personalens trivsel före d.v.s. att 

personalen ska vara glada över att komma till arbetet. Det finns goda utvecklingsmöjligheter 

inom Handelsbanken, för den som har viljan och engagemanget är möjligheterna goda. 

 

Marcus Axelsson upplever att de anställda uppfattar sina arbetsuppgifter som mycket viktigt 

men också viktigt att man får bekräftelse från honom som chef och kollegor emellan. Detta 

leder i sin tur till god stämning på kontoret. Han tror också att medarbetarna tycker det är lika 

viktigt med icke ekonomiska belöningar som ekonomiska belöningar. 
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4.2.5 Intervju med medarbetarna 

Tre kundtjänstmedarbetare på Handelsbanken i Huddinge intervjuades. Nedan finns det en 

sammanställning av intervjuerna där medarbetarna har fått berätta om deras uppfattning av 

bankens befintliga belöningssystem och motivation. Se bilaga 2 för intervjufrågor.  

 

Intervju med Handelsbanken medarbetare 1  

Medarbetaren uppfattar Handelsbankens belöningssystem som kollektiv, som består av lön 

och Oktogonen. Syftet med belöningssystemet enligt respondenten är att motivera personalen 

till att ta initiativ och höja sin arbetsinsats. Detta ska i sin tur gynna resultatet. Bankens 

belöningar får medarbetaren att prestera mer. Respondenten tycker inte att banken har ett 

uttalat bonussystem. Ett bonussystem som är kopplat till arbetsprestationen skulle eventuellt 

störa kundrelationerna, anser medarbetaren. Respondenten motiveras mest av att få eget 

ansvar och möjligheten att ta eget initiativ. Att känna inre arbetsstimulans är viktigt för 

motivation och prestation.  

 

Fördelen med belöningssystemet enligt respondenten är att man får ekonomiskt stöd för sin 

goda insats och nackdelen kan vara att man lägger stor fokus på själva belöningen.  Enligt 

respondenten kan unga medarbetare uppleva att Handelsbankens belöning är för långsiktigt 

och skulle vilja belönas kortsiktigt, helst ekonomiskt och den bör vara kollektiv. Under 

intervjun framgick det att cheferna har varit tydliga med information om bankens 

belöningssystem och anser att den informationen är tillgänglig för den som söker.  

 

 

Intervju med Handelsbanken medarbetare 2  

Det mesta av bankens belöningar är långsiktiga, biobiljetter är en form av kortsiktiga 

belöningar som man kan få när man utfört något föredömligt. Bankens belöningssystem i sin 

helhet är bra, däremot önskar respondenten att det fanns mer kortsiktiga ekonomiska 

belöningar. Syftet med belöningssystemet är att engagera personalen och därmed få de att 

arbeta hårdare. Respondenten tycker inte att det belöningssystem som finns idag får en att 

prestera mer, skulle det vara prestationsbaserat skulle det motivera till att öka den egna 

prestationen. Den faktor som motiverar mest är lönen och om den då är över normalt, annars 

upplever medarbetaren att det blir motsatt effekt. Även arbetsuppgiften i sig är viktig och att 

den ska ge stimulans för fortsatt bra arbete. Belöningar anser respondenten bör vara av 

ekonomisk karaktär och förmåner som man kan använda utanför arbetet, d.v.s. i privat syfte. 
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De nackdelar medarbetaren upplever med belöningssystemet är att Oktogonen är långsiktig 

och att den inte går ut att få ut innan pensionen. Detta leder enligt respondenten till att man 

inte reflekterar över den. Belöningssystem ska vara kopplade till egen prestation, men får 

gärna också ha koppling till bolaget som sådant. Det får gärna vara långsiktigt men tycker att 

35 år som det blir med oktogonen blir för långt för att man riktigt ska bry sig. Belöningarna 

bör vara ekonomiska och helst en blandning av individuellt och kollektivt. Medarbetaren 

anser ha generellt bra koll på bankens belöningssystem, att detta är på ens egna initiativ då 

cheferna inte förmedlar ut ämnet. 

 

  
Intervju med Handelsbanken medarbetare 3  

Medarbetaren har god kännedom om Handelsbankens belöningssystem och upplever 

belöningarna som långsiktiga. Belöningssystemet består dels av en månadslön som är 

individuell och Oktogonen. Respondenten motiveras av ersättningen som denne får och 

försöker att ständigt leverera mer för att få löneförhöjning. Det som är viktigt för 

medarbetarens motivation är främst trivseln på arbetsplatsen, arbete under frihet och stöd från 

kollegor.  

 

Nackdelen med belöningssystemet enligt respondenten är att det kan leda till agerande efter 

egna intressen, med andra ord menar respondenten att man som bankanställd fokuserar enbart 

på att sälja banktjänster till kunder utan hänsyn till deras behov och tillfredsställelse. Vilket 

kommer att påverka relationerna med kunderna på ett negativt sätt. Fördelen med systemet är 

att det bidrar till ökad arbetsinsats och resultat. De ekonomiska belöningarna är att föredra 

och att de borde belönas individuellt beroende på prestation. 
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4.2.5 Enkätresultat 

Antal medarbetare som deltog i enkätundersökning från Handelsbanken i Huddinge är nio 

respondenter. Enkätresultatet presenteras med bland annat följande diagram nedan. Se bilaga 

3 för enkätfrågor.   

 
 
Enligt enkätresultat vid fråga 1, (se bilaga 3) angående hur nöjda medarbetarna är med 

bankens belöningssystem som helhet svarade fem av nio respondenter att de är mycket nöjda 

och fyra respondenter är ganska nöjda med Handelsbankens belöningssystem.  

 

Lite mer än hälften av medarbetarna delar uppfattningen om att bankens belöningar inte får de 

att prestera mer. Resterande (4/9) tycker att belöningar får de att prestera mer  

(se bilaga 3, fråga 2). 

 

 
Figur	  4:7	  Enkätresultat Handelsbanken. Fråga 3. Hur pass motiverad känner du diad känner du dig av ersättningen 
(t.ex. lön & bonus) du får för det arbete du utför? 

Fem av nio respondenter känner att de blir lite motiverade av den lön, bonus och förmåner de 

får för det arbete de utför. Medan en respondent inte alls känner sig motiverad av den 

ersättning han/hon får.  

2	  

5	  

1	  

1	  

Hur pass motiverad känner du dig av ersättningen (t.ex. lön & 
bonus) du får för det arbete du utför? 

Mycket	  

Lite	  grann	  

Inte	  alls	  

Ingen	  åsikt	  
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Figur	  4:8	  Enkätresultat Handelsbanken. Fråga 4. Hur viktiga är de förmåner (rabatter, gymkort, pensionssparande 
& andra förmåner) som banken erbjuder dig? 

Totalt tycker sju av nio respondenter att de förmåner de får ta del av är mycket viktiga/viktiga 

för att de ska bli motiverade. Medan två tycker att förmåner som Handelsbanken erbjuder inte 

gör någon skillnad för det arbete de utför, dvs. de är varken viktiga eller oviktiga.  
 

Sex respondenter anser att det är ”mycket viktigt” och tre anser att det är viktigt att vara 

delaktig i beslut som tas (se bilaga 3, fråga 6). Det innebär att samtliga medarbetare på 

Handelsbanken vill vara delaktig i beslut och vad som händer på arbetsplatsen.  

 

Att få feedback från chefen kan vara motivation för medarbetarna på arbetsplatsen. På frågan 

om hur viktig feedback är svarade samtliga att det är mycket viktig/viktig med feedback (se 

bilaga 3, fråga 7). 

  

Respondenter som har svarat att det är viktigt med att få feedback, har även svarat att det är 

viktigt att få möjlighet till utveckling (se bilaga 3, fråga 8).  

 

 

4	  

3	  

2	  

Hur viktiga är de förmåner (rabatter, pensionssparande & andra 
förmåner) som banken erbjuder dig? 

Mycket	  viktigt	  

Viktigt	  

Varken	  viktig	  eller	  oviktig	  

Ingen	  åsikt	  
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Figur	  4:9	  Enkätresultat Handelsbanken. Fråga 9. Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får 
erkännande från medarbetarna och chefen? 

 

Sju av nio tycker att det är mycket viktigt/viktigt med att känna att de har status och få 

erkännande från kollegor och chefen, medan resterande tycker att det varken är viktigt eller 

oviktigt.  

 

 

 

 

3	  

4	  

2	  

Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får 
erkännande från medarbetarna och chefen? 

Mycket	  viktigt	  

Viktigt	  	  

Varken	  viktigt	  eller	  oviktigt	  

Ingen	  åsikt	  
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Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 

 
Tabell 4:2 Enkätresultat Handelsbanken. Fråga 10. Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 

 

Liksom SEB anställda värdesätter anställda på Handelsbanken främst arbetets egenskaper, 

god arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Motivationsfaktorer som värdesätts mindre är 

bekräftelse från chef och kollegor samt andra icke ekonomiska belöningar. Mer än hälften av 

de anställda på Huddinge kontoret tycker att ekonomiska belöningar är mycket viktiga för 

motivation. 

  

  

Handelsbanken: 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Totalt 

Arbetets egenskaper  

(arbetet i sig) 7 2 0 9 

Bekräftelse från chef 2 7 0 9 

Bekräftelse från kollegor 1 7 1 9 

Goda arbetsförhållanden 5 4 0 9 

God arbetsmiljö, trivsel 6 3 0 9 

Karriärmöjligheter 7 2 0 9 

Kompetensutveckling 6 3 0 9 

Ekonomiska belöningar 5 2 2 9 

Icke ekonomiska belöningar 3 4 2 9 
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5. Analys 

5.1 Motivationsteorier 

Det framgick tydligt av intervjun med Lajla Aganovic att man satsar på sina anställda och vill 

att dessa ska må bra och trivas på arbetsplatsen. De belöningar banken har ska gynna båda 

banken och bankens anställda. Därför är det viktigt att motivera medarbetarna och vara en 

attraktiv arbetsgivare för att få ny kompetens till banken. Det är betydelsefullt att dem 

anställda känner sig nöjda med sin arbetssituation och får uppmuntran som motiverar dem till 

fortsatt arbete. Lönen är en viktig motivationsfaktor men det är svårt att få alla bli nöjda. 

 

Från personliga intervjuerna med SEB framkom det att motivationsfaktorer som arbetets 

egenskaper och trivsel var väldigt viktiga, men också hygienfaktorer som exempelvis rättvis 

grundlön. Medarbetarna är till stor del tillfredsställda och samtliga respondenter anser att 

motivationen är viktig för dem och deras arbete. 

 

Resultatet från enkätundersökningen tyder på att en stor del av SEB anställda värdesätter 

motivationsfaktorer som goda arbetsförhållanden, trivsel och utveckling före ekonomiska 

belöningar.  

 

Enligt psykologen Hertzberg bör hygienfaktorer vara tillfredsställda för att motivera 

människor. Lön och arbetsförhållanden är faktorer som inkluderas i hygienfaktorer. För att 

kunna motivera de anställda krävs det att hygienfaktorerna tillfredsställs i första hand. 

 

Handelsbanken har ett traditionellt arbetssätt med kunder, det är viktigt att man vårdar deras 

långsiktiga kundrelationer och därmed bankens övergripande mål. Då medarbetarna i 

kundtjänsten är kundernas första möte med banken är det viktigt att dem anställda känner sig 

uppskattade och motiverade. Det är viktigt att behålla personal och motivera dem att arbeta 

utefter bankens långsiktiga målsättningar. Missnöje med lönen förekommer, men även här är 

den svår att påverka.  

 

Handelsbankens medarbetare tycker att trivsel på arbetet och eget ansvar är dem främsta 

faktorerna för motivationen. Men även lönen är viktig och den ska vara över normalt.  
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Insamlad empiri påvisar att vissa anställda på Handelsbanken inte känner sig motiverade av 

den lön de får. Detta kan vara ett tecken på att hygienfaktorerna inte är tillräckligt 

tillfredsställda. Därmed kan de anställda känna att deras förväntningar inte besvarar med en 

rättvis lönenivå eller ersättning för utfört arbete generellt. Liksom förväntningsteorin menar 

jämviktsteorin att individer förväntar sig en rättvis bedömning av presterat resultat. 

 

 

 

5.2 Belöningssystem 

Det primära syftet är att det ska motivera medarbetarna och bidra till en hållbar utveckling, 

dvs. skapa en win-win situation. Enligt Lajla Aganovic är bonussystemet enhetligt inom varje 

avdelning och istället tycker hon att den borde vara prestationsbaserat på individnivå.  

 

Till skillnad från SEB har Handelsbanken inte ett lika tydligt uttalat belöningssystem. Enligt 

Marcus Axelsson, reflekterar inte medarbetarna över belöningssystemet och anser att 

medarbetarna tycker att det är givet. Själv anser han att belöningssystemet inte är tillräckligt 

attraktiv för de anställda på Handelsbanken och att belöningssystemet borde kompletteras 

med ett bonussystem som är kopplat till kontorets lönsamhet.  

 

Av intervjuerna med SEB:s medarbetare framkom det att syftet med belöningssystemet är att 

motivera anställda och höja både den egna insatsen och bidra till bankens resultat. Det 

förekom osäkerhet om vad syftet var, en trolig teori som framfördes är att det är ett sätt att 

visa uppskattning. Två av tre medarbetare anser att de inte har tillräckligt med kännedom av 

bankens belöningssystem och att cheferna borde vara mer tydliga med det. Fördelarna med 

belöningssystemet anses vara att den är på lika villkor för alla och att ingen uteslut av 

exempelvis bonusen. En annan fördel är också att den motiverar till att ta mer initiativ och 

ökat engagemang. Nackdelar anses vara att man agerar efter egna intressen och att man blir 

van av att bli matad, vilket i sin tur skapar girighet.  
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Enligt Handelsbankens medarbetare är syftet med belöningssystemet engagera personalen och 

få de att arbeta hårdare. De har generellt bra koll på bankens belöningssystem. Informationen 

är tillgänglig för den som söker, då cheferna inte förmedlar ut det. Fördelar med 

belöningssystemet är att man får bekräftelse på sin goda insats och bidrar fortsatt ökat 

arbetsinsats samt resultat. Nackdelar är att Oktogonen är långsiktigt och att det finns risk för 

att man lägger ner stor fokus på själva belöningen och ”glömmer” kunden som är viktigast.  

 

Enkäten visar att sex av nio SEB:s kundtjänstmedarbetare är mycket nöjda med bankens 

belöningssystem. Handelsbankens enkätresultat tyder på att fem av nio är mycket nöjda med 

bankens belöningssystem som helhet.  

 

Nyckelvariablerna för studien har sammanställts i tabell nedan.   

 
Tabell 5:1 Sammanställning av empiri baserad på nyckelvariabler 

 

 

 SEB SHB 

Hur är 

belöningssystemet 

utformat? 

Grundlön, förmåner (gymkort, 

rabatter, kostnadsfri hälsokontroll, 

rabatterat städhjälp m.fl.) och 

bonus. 

Grundlön, förmåner (gymkort, 

rabatter, städhjälp & leasingbil) 

och vinstandelsstiftelsen Oktogon 

(pensionsavsättning). 

Hur upplever 

medarbetarna 

bankens befintliga 

belöningssystem? 

Medarbetarna här är generellt sätt 

nöjda med bankens 

belöningssystem. Men det är inte 

belöningarna som får dem att 

prestera mer.  

Medarbetarna är till skillnad från 

SEB anställda något mindre nöjda 

med belöningssystemet som 

helhet. Bankens belöningar 

motiverar inte dem att prestera 

mer.  

Vilka 

motivationsfaktorer 

värdesätter 

medarbetarna? 

Motivationsfaktorer som 

värdesätts av medarbetarna är 

arbetets egenskaper, god 

arbetsmiljö, karriär- och 

utvecklingsmöjligheter och 

ekonomiska belöningar. 

Motivationsfaktorer som 

värdesätts av medarbetarna är 

arbetets egenskaper, 

karriärmöjligheter och 

ekonomiska samt icke 

ekonomiska belöningar.  
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5.3  Belöningar 

SEB:s belöningssystem består förutom en grundlön, även av en bonus som tilldelas till 

medarbetarna. Det som är relativt nytt med bonussystemet är att den ska vara enhetlig inom 

varje avdelning. Lajla Aganovic tror att medarbetarna är generellt nöjda med det 

belöningssystem som finns.  

 

Handelsbankens belöningssystem består av fast lön, förmåner och vinstandelsstiftelsen 

Oktogon. Oktogon används i syfte att motivera anställda att stanna kvar på banken och arbeta 

i enlighet med bankens övergripande mål. Enligt Marcus Axelsson, upplever de anställda 

Oktogonen inte som belöning. Det kan dels bero på att Oktogon är ett långsiktigt 

belöningssystem som de anställda får ta ut först de fyller 60 år.  

 

SEB:s medarbetare är överens om att bankens belöningar är långsiktiga. Samtliga anser att 

deras arbetsinsats skulle öka om belöningarna var kopplade till prestation. I dagsläget 

motiverar den inte till mer arbete, eftersom samtliga i kundtjänsten får t.ex. samma bonus.  

En av respondenterna tycker att belöningarna i första hand bör vara individuellt utformade. 

Två av tre tycker att ekonomiska belöningar är viktigare än icke ekonomiska belöningar.  

 

Även Handelsbankens medarbetare är överens om att belöningarna är långsiktiga. Det 

förekommer även kortsiktiga belöningar i form av exempelvis biobiljetter. Belöningarna idag 

får dem inte att prestera mer, men om ekonomiska belöningar skulle vara prestationsbaserade 

skulle det öka deras motivation. Två av tre föredrar trivsel på arbetsplatsen och stöd från 

kollegor, dvs. det är viktigare med icke ekonomiska belöningar.  

 

Enkätundersökningen från respektive bank har fått varierat resultat. SEB:s enkätresultat tyder 

på att tre av nio respondenter känner sig ”mycket” motiverade av ersättningen de får (t.ex. lön 

& bonus). Vad gäller nöjdheten med de förmåner de får ta del av, svarade fyra respondenter 

att det är ”mycket viktigt” med förmåner som banken erbjuder.  

 

På Handelsbanken var det fem av nio som kände sig motiverade av ersättningen de får (lön & 

bonus), medan en respondent svarade att han/hon inte alls känner sig motiverad av 

ersättningen. Fyra av medarbetarna anser att bankens förmåner är mycket viktiga för deras 

motivation.  
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6. Slutsats 
 
Det har debatterats om bankernas belöningssystem i media en hel del och inte minst när det 

gäller psykologernas kritiska ställning till systemet. Med facit i hand menar forskare, bland 

andra Bowen och Sadri (2011), liksom Maslow, att människan har grundläggande behov som 

måste tillfredsställas för att kunna motivera dessa med ekonomiska och icke ekonomiska 

belöningar. Människor har olika förväntningar och det kan vara svårt för varje chef att veta 

vad medarbetarna förväntar sig. Detta framkom även i undersökningen, då medarbetarna hade 

en del varierande resultat.   

 

Bankerna använder sig av belöningssystemet i syfte att rekrytera och behålla kompetent 

personal, det ska i sin tur gynna såväl medarbetare som banken. Enligt intervju med Lajla 

Aganovic är det viktigt att medarbetarna är nöjda med sitt arbete och motivera de till fortsatt 

arbete. Marcus Axelsson på Handelsbanken tror att kundtjänstmedarbetarna inte upplever 

belöningssystemet som motivation. 

 

Kundtjänstmedarbetarna på SEB har någorlunda liknande uppfattning av belöningssystemet, 

vid intervju med medarbetarna framkom det att två av tre önskar att de hade mer information 

om bankens belöningssystem.  

 

Enkätresultat och intervju med medarbetarna tyder på att SEB:s och Handelsbankens 

medarbetare värdesätter motivationsfaktorer som arbetets egenskaper, god arbetsmiljö, 

karriär- och utvecklingsmöjligheter, beröm från chef/kollegor samt ekonomiska belöningar. 

 

Författarna kom fram till att man inte kan dra generella slutsatser. Det författarna har kommit 

framtill är att belöningssystemet bör kommuniceras ut på ett tydligare sätt. Belöningssystemet 

inom båda bankerna saknar individuell prestationsersättning, men cheferna liksom 

medarbetarna tror på idén om att ha individuell/kollektiv prestationsbaserad ersättning.  

Att utforma ett belöningssystem som tillfredsställer alla lika mycket är svårt, men det 

undersökningen har visat är att belöningar och att rätt belöning motiverar medarbetare. Och 

vad rätt belöning är för något är en öppen diskussionsfråga.   



	  
	  

 
44 

7. Förslag till vidare forskning 
Vi har i vår uppsats valt att forska hur anställda inom två storbanker i Sverige, upplever 

motivation i respektive i banks belöningssystem. Under arbetets gång har vi upptäckt att 

bankerna har kortsiktiga respektive långsiktiga belöningar. Det vore intressant att jämföra hur 

dessa belöningar påverkar medarbetarnas prestation. En annan intressant vinkel vore att 

jämföra flera andra banker med varandra och se hur resultaten skulle skilja sig åt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide till cheferna 

1. Hur många anställda finns det på kontoret? 

2. Vad finns det för belöningar på SHB/SEB? 

3. Är belöningarna enhetliga för hela organisationen? 

4. Upplever du att medarbetarna är motiverade av belöningssystemet?  

5. Vad tycker du att belöningssystemet saknar? 

6. Hur nöjda är medarbetarna generellt med lönen, tror du? 

7. Hur viktigt tycker du att det är för dina medarbetare att vara delaktiga i beslut? 

8. Tycker du att du får bra feedback från dina medarbetare? 

9. Finns det goda karriär- och utvecklingsmöjligheter på SHB/SEB? 

10. Hur bra är du på att ge beröm? 

11. Hur tror du medarbetarna generellt skulle svara på frågan nedan? 

– Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt 

Arbetets egenskaper 

(arbetet i sig) 

 

 

  

Bekräftelse från chef 
   

Bekräftelse från kollegor 
   

Goda arbetsförhållanden 
   

God arbetsmiljö, trivsel 
   

Karriärmöjligheter 
   

Kompetensutveckling 
   

Ekonomiska belöningar 

(bonus & andra förmåner) 

   

Icke ekonomiska belöningar 
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Bilaga 2 Intervjuguide till medarbetarna 

 
1. Upplever du bankens belöningar som långsiktiga eller kortsiktiga? Till delas 

belöningarna kollektivt eller individuellt?  

2. Vad är syftet med bankens belöningssystem enligt dig? 

3. Upplever du att bankens belöningar motiverar dig till arbete? 

4. Blir du motiverad av ersättningen du får? 

5. Vad motiverar dig till arbete/prestera mer? Dvs. vad är viktigt för din motivation? 

6. Vad är för- respektive nackdelarna med belöningssystemet? 

7. Vad föredrar du, ekonomiska eller icke ekonomiska belöningar? Individuella eller 

kollektiva? 

8. Om belöningssystemet skulle vara kopplat till din arbetsinsats, skulle du då prestera 

mer? 

9. Tycker du att du har god kännedom om bankens belöningssystem? Är cheferna tydliga 

med det? 
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Bilaga 3 Enkät 

  

 

Enkätundersökning 

Hej! Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats i 
företagsekonomi. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Du som anställd på 

banken motiveras av det belöningssystem som finns. Enkäten kommer att ligga till 
underlag för denna uppsats. Tack för din medverkan!  

 

 
 

1. Är du nöjd med bankens befintliga belöningssystem som helhet 

Mycket nöjd 

Ganska nöjd 

Inte alls nöjd 

     Ingen åsikt 
 

 

2. Får bankens belöningar dig att prestera mer? 

Ja 

Nej 

 

3. Hur pass motiverad känner du dig av ersättningen (t.ex. lön & bonus) du 
får för det arbete du utför?  
 

Mycket 
 

Lite grann 
 

Inte alls 
 

Ingen åsikt 
 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Enkätundersökning 
 

Belöning som motivation 
!
!

2!
!

4. Hur viktiga är de förmåner (rabatter, gymkort, pensionssparande & 
andra förmåner) som banken erbjuder dig?  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete) 

Ingen åsikt 

 

5. Hur viktigt är det att ha variation i arbetet för att du ska känna dig 
motiverad?  
 

Mycket viktigt  

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)  

Ingen åsikt 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Enkätundersökning 
 

Belöning som motivation 
!
!

3!
!

6. Hur viktigt är det att vara delaktig i beslut om vad som händer på 
arbetsplatsen?  
 

Mycket viktigt  

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)  

Ingen åsikt 

 

7. Hur viktigt är det att få feedback från chefen?  

Mycket viktigt  

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)  

Ingen åsikt 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Enkätundersökning 
 

Belöning som motivation 
!
!

4!
!

8.  Hur viktigt är det för dig att få möjligheten att utvecklas i ditt arbete? 
 

  Mycket viktigt  

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)  

Ingen åsikt 

  

 

9.  Hur viktigt är det för dig att känna att du har status och får erkännande 
från medarbetarna och chefen?  

Mycket viktigt  

Viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt (gör ingen skillnad för mitt arbete)  

Ingen åsikt 

 

 

 

 

 

!

!

z!

!

!

!

!
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Enkätundersökning 
 

Belöning som motivation 
!
!

5!
!

 

10. Hur upplever du motivationsfaktorerna nedan? 
 
 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt 
Arbetets egenskaper 
(arbetet i sig) 

 
 

  

Bekräftelse från chef 
   

Bekräftelse från kollegor 
   

Goda arbetsförhållanden 
   

God arbetsmiljö, trivsel 
   

Karriärmöjligheter 
   

Kompetensutveckling 
   

Ekonomiska belöningar 
   

Icke ekonomiska 
belöningar (beröm, karriär- 
& utvecklingsmöjligheter 
m.fl.) 

   

 

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! !

! !
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Enkätundersökning 
 

Belöning som motivation 
!
!

6!
!

11.  Övrig kommentar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


