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Syfte Syftet med denna uppsats är att utifrån Finansinspektionens nya regelverk om 

belöningssystem som infördes 2010 se om det har bidragit till en förändring i 

motivationen hos medarbetarna på Skandinaviska Enskilda Bankens distrikt 

Stockholm Norr.  

Metod Datainsamlingen görs i form av en kvantitativ enkätundersökning med ett utskick 

till samtliga medarbetare på de utvalda bankkontoren inom distrikt Stockholm 

Norr på Skandinaviska Enskilda Banken. 

Teori De teorier som används i studien är Abraham Maslows behovspyramid, David L 

Stums performance pyramid och Vrooms förväntningsteori.  

Slutsats Motivationen hosmedarbetarna på bankkontoren inom distrikt Stockholm Norr har 

inte förändrats trots en minskning i förmåner genom den nya ersättningspolicyn.  
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Introduktionskapitel 

 

1. Introduktion 

I detta kapitel kommer vi att introducera och förklara begreppet belöningssystem samt ge en kort 

bakgrund till vår problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Att bli extra belönad utifrån sin prestation är något som många idag ser som en positiv drivkraft. 

Belöningarna kan vara kollektiva (i grupp) eller individuella
1
och kan delas upp i två kategorier; 

”pekuniära” eller ”icke- pekuniära”
2
.Förtroende, en klapp på axeln och ansvar kan vara exempel 

på ”icke- pekuniära” belöningar, medan de ”pekuniära” kan vara exempelvis lön efter prestation, 

optioner, aktier eller sjukförsäkring. För att skapa ett framgångsrikt företag krävs det att man har 

ett funktionellt belöningssystem där de individuella och kollektiva målen överensstämmer med de 

förutsättningar som företaget har och dess unika situation. Eftersom kollektiv belöning innebär att 

gruppen genom dess prestation får belöning kan det också vara viktigt att komma ihåg att belöna 

individuellt. Individuell belöning kan exempelvis vara beröm till en enskild individ i gruppen för 

hans/hennes ansvar för gruppens resultat.  

För att utveckla ett fungerande belöningssystem som fungerar för alla medarbetare måste 

ledningen anpassa belöningssystemet till de specifika förutsättningarna inom företaget.
3
 Är 

motivationen hög bland medarbetarna kan en belöning göra att de fortsätter jobba ännu bättre. 

Om det å andra sidan inte finns någon motivation bland personalen kan en belöning leda till att de 

blir motiverade och på så sätt får ett högre incitament till att jobba mot de mål som företaget har.
4
 

 

År 2007 drabbades världen av ännu en stor finanskris vilket började med att ”Lehman Brothers” 

gick i konkurs i USA.
56

Bankerna agerade utifrån moral hazard
7
, deras agerande utgick ifrån ett 

högt risktagande vilket ledde till konsekvenser som påverkade samhället då banker inte tog sitt 

ansvar. Centralbanker samt regeringar ansåg att den finansiella krisen uppstod på grund av högt 

risktagande i samband med ett oansvarigt belöningssystem i den finansiella sektorn. Till exempel 

agerade banker oansvarigt i den betydelsen att lån getts ut till individer som inte hade styrkande 

underlag för att kunna betala tillbaka den skuld de dragit på sig, detta är en fråga om moral 

hazard då banker ser till sitt eget bästa och ingår ett avtal som gynnar dem men inte den andre 

parten. Detta ledde till en förändring av ersättningspolicyn inom den finansiella sektorn, i 

förhoppning att minska beteendet i form att ett ökat risktagande som finansiella företag kan  

                                                           
1
 (Smitt, Wiberg m. fl 2002) ”Belöningssystem- nyckeln till framgång” 2002, Raoul Smitt, Lars Wiberg, Göran 

Riegnell, Mattias Sjöstrand s. 31 
2
 pekuniär. http://www.ne.se/kort/pekuniär, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-04. 

3
 (Smitt, Wiberg m. fl 2002) ”Belöningssystem- nyckeln till framgång” 2002, Raoul Smitt, Lars Wiberg, Göran 

Riegnell, Mattias Sjöstrand s.10 
4
 (Bruzelius & Skärvad 2011) ”Integrerad organisationslära” 2011, 10e upplagan, Per- Hugo Skärvad, Lars H 

Bruzelius s. 304 
5
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/lehman-brothers-konkurs-ett-ar-senare/,  2013-04-04. 

6
http://www.dn.se/debatt/detta-larde-vi-oss-av-lehman-brothers-konkurs, 2013-04-04. 

7
 http://www.ne.se/engelsk-ordbok/moral+hazard/1810816 

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/lehman-brothers-konkurs-ett-ar-senare/
http://www.dn.se/debatt/detta-larde-vi-oss-av-lehman-brothers-konkurs
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tendera att ta efter,ochatt istället,genom den nya ersättningspolicyn,främja företagets långsiktiga 

intressen. Den nya ersättningspolicyn krävde omstrukturering och ändringar av vissa regler inom 

den finansiella sektorn angående deras ersättningssystem.
8
 

 

Exempel på rekommendationer från den nya ersättningspolicyn är bland annat:  

1. Finansföretagens affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen skall överensstämma 

med den ersättningspolicy som företaget tillämpar att eftersträvar. Ersättningspolicyn skall även 

stämma överens med företagets principer angående de skydd som finns för kunder och 

investerare vid tillhandahållandet av tjänster. 

2. Det skall finnas en jämn och realistisk balans mellan fast och rörlig del om ersättningen 

innehåller en rörlig del eller bonus. Den balans som skall finnas kan variera inom personalen och 

bero på marknadssituationen eftersom olika företag är verksamma på olika marknader. 

Rekommendationen är att medlemsstaterna skall se till så att finansföretagens rörliga del minskar. 

3. Företagen skall uppnå en helt flexibel bonuspolitik genom att ersättningens fasta del skall 

motsvara en stor del av den totala ersättningen. Detta betyder att man skall kunna hålla inne med 

i princip all bonus om resultatkriterierna inte uppfylls. Företagen skall också kunna hålla inne 

med bonus om situationen kräver detta. 

4. Den nya ersättningspolicyn för finansiella företag skall innehålla åtgärder som man skall kunna 

vidta för att undvika intressekonflikter. Ersättningspolicyn skall utformas på ett sätt så att den är 

begriplig för personalen och allt skall dokumenteras och hållas öppet för insyn. 

5. De allmänna principerna för ersättningspolicyn bör finnas tillhandla och vara tillgängliga för 

den personal som ersättningspolicyn berör. Personal skall i förväg informeras om vad som 

förväntas av dem för att kunna få ta del av ersättningen. Den bedömningsprocess som innefattas 

av ersättningspolicyn skall kunna beröra all personal och finnas till handa för de berörda.
9
 

Citatet nedan sammanfattar de stora dragen i ersättningspolicyns rekommendationer för 

finansiella företag angående en omstrukturering avseende företagens individuella 

ersättningspolicy: 

  

                                                           
8
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf s.6, 2013-04-06 

9
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_sv.pdf, s. 5,6,7, 2013-

04-16 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf%20s.6
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_sv.pdf
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Vid resultatmätning bör resultatet över en hel konjunkturcykel beaktas liksom de risker 

som resultatet är förenat med. Ersättningen bör ha en lämplig balans mellan fast och 

rörlig ersättning. Minst 60 % av den rörliga ersättningen bör inte betalas ut fören tidigast 

tre år efter resultatperioden och den rörliga ersättningen bör kunna reduceras eller falla 

bort om resultatet måste justeras i efterhand eller företagets ställning försämras. En 

oberoende kontrollfunktion skall enligt föreskrifterna årligen granska hur ersättningarna 

stämmer överens medersättningspolicyn. Företaget skall årligen offentliggöra 

enredogörelse för företagets ersättningar.
10

 

 
1.1.1 Belöningssystem 
Företag använder belöningssystem för att motivera/engagera sina medarbetare till att göra ett bra 

jobb, behålla och ibland även locka sina medarbetare till att hitta motivationen om den tryter. För 

att belöningen verkligen skall öka effektiviteten samt motivationen på företaget måste 

belöningssystemet vara så väl fungerande som möjligt.
11 

Ett väl fungerande belöningssystem kännetecknas av Thompson och Strickland som; 

1. För att ersättningen/lönen verkligen skall fungera som ett incitament måste belöningen utgöra 

en väsentlig del av den totala ersättningen/lönen som medarbetaren får. 

2. De anser att belöningssystemet skall beröra alla på företaget, från medarbetare till högsta chef. 

3. Prestationsmål skall vara kopplat till belöningen. 

4. Belöningssystemet måste vara realistiskt och genomtänkt. Ett prestationsmål som är för enkelt 

eller för svårt ger inga incitament till ett bättre arbete. 

5. Det är meningslöst att ha ett belöningssystem där den belönade medarbetaren inte kan påverka 

resultatet. Medarbetaren får inte felaktigt bli belönad för något som någon annan gjort (eller inte 

gjort).
12

 

Det är inte bara pengar som kan fungera som incitament för medarbetaren utan även andra 

förmåner, som immateriella belöningar, som kan få en motiverande effekt. Även om pengar 

givetvis har sina fördelar i motivation eftersom de ger frihet, oberoende och status så ger även 

förmåner såsom möjlighet till befordran, mer ansvar på sin avdelning eller medverkan i större och 

viktigare projekt ett incitament till att arbeta hårdare för att uppnå företagets mål.
13 

  

                                                           
10

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf s.3, 2013-04-16 
11

(Bruzelius & Skärvad 2011) ”Integrerad organisationslära” 2011, 10e upplagan, Per- Hugo Skärvad, Lars H 

Bruzelius s. 294, 304 
12

(Bruzelius & Skärvad 2011) ”Integrerad organisationslära” 2011, 10e upplagan, Per- Hugo Skärvad, Lars H 

Bruzelius s. 304-305 
13

(Bruzelius & Skärvad 2011) ”Integrerad organisationslära” 2011, 10e upplagan, Per- Hugo Skärvad, Lars H 

Bruzelius s. 305 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf%20s.3
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1.2 Problembakgrund 
I spåren av finanskrisen gick EU- kommissionen med en förändring rörande belöningssystem för 

finansiella företag.
14

Anledningen till detta var för att motverka liknande kriser i framtiden och det 

medförde att nya regelverk för nya belöningssystem i de finansiella företagen upprättades.
15

 

Därefter fick Finansinspektionen i Sverige som ansvar att se till att de nya reglerna 

anpassadesoch detta medförde att ersättningspolicyn ändrades 1 Januari 2010.
16

Belöningssystem 

infördes 

ursprungligen, enbart, som något positivt för att motivera medarbetarna till att nå företagets mål, 

engagera och hålla kvar medarbetarna.  

Ändringen av bankernas belöningssystem är i första hand inriktad på förminskning av ersättning 

som består av en rörlig del och kan exempelvis vara bonus. Mot bakgrund av att det ursprungliga 

motivet bakom införandet av rörliga ersättningar var att motivera personalen till att engagera sig 

för att företaget skulle uppnå de mål som var specifikt för företaget, är det nu intressant att ta reda 

på om införandet av de nya reglerna har medfört minskad motivation från bankpersonalens sida. 

Teori och forskning ger inget entydigt svar på detta. Det kan vara många andra variabler som till 

exempel arbetsmiljö, avancemangsmöjligheter, bra chef som kan spela en större roll för 

motivationen.  

En tidigare forskare, David L Stum, påvisar att belöningssystem enbart är någonting som 

människor ser som en rättighet och självklarhet snarare än en motivationsfaktor och att 

belöningar kan ses som något negativt om de upplevs som orättvisa. Forskaren menar att man 

inte ser bonus ellerbenefits som någon extra motivationsfaktor.
17

 

En annan forskare, Kathrin Pokorny, menar till och med att ökad rörlig ersättning kan medföra 

minskad motivation för medarbetarna att arbeta i företagets intresse.
18

 Chansen till att få en ökad 

ersättning tar över själva indelningen till ersättning, att motivera till att göra ett bra jobb utifrån 

företagets mål.  

För att undersöka om de ändringar som tillkommit i och med den nya ersättningspolicyn medfört 

en försämrad motivation hos medarbetare har vi beslutat göra en fallstudie på några kontor i 

Skandinaviska Enskilda Banken.  

  

                                                           
14

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_sv.pdf, 2013-04-16 
15

http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Foreskrift-och-allmanna-rad-om-

ersattningssystem-i-finansiella-foretag/, 2013-04-16 
16

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf s.4, 2013-04-16 
17

David L Stum, (2001), Maslow revisited: building the employee commitment pyramid. Strategy&leadership. Vol 

29.s. 6-7 
18

Kathrin Pokorny, (2006), Pay-but do not pay too much. An experimental study on the impact of incentives. Journal 

of economic Behavior & organization Vol. 66 (2008), S. 262 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_sv.pdf
http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Foreskrift-och-allmanna-rad-om-ersattningssystem-i-finansiella-foretag/
http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Foreskrift-och-allmanna-rad-om-ersattningssystem-i-finansiella-foretag/
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf%20s.4
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1.3 Problemdiskussion 
Belöningssystem går att finna i alla företag och är en metod för att kunna motivera sina 

medarbetare, samt ett sätt att visa uppskattning till ett väl utfört arbete. Belöning kan uppstå i 

olika former, allt ifrån en uppmuntrande gest i form av en klapp på axeln till pekuniära 

belöningar. Vilket kan ses som den starkaste motivationsfaktorn till att göra ett bättre jobb och 

visa fram sina fötter då det kan ses som en form de flesta medarbetare uppskattar mest. Detta för 

att den är betydligt mer märkbar än icke-pekuniära belöningar då den till exempel kan utmärkas 

genom att lönen utökas i slutet av månaden. Denna motivationsfaktor och det attraktiva med den 

kan ses som en risk. Enligt Kathrin Pokornys forskning från 2006
19

kan pekuniära belöningar göra 

så att agenten inte handlar i principalens intresse. Med detta sagt menas att den som en gång fått 

uppleva pekuniära belöningar vill ha mer. Genom detta argument kan man se ett stort problem 

med belöningssystem och troligtvis det problem som gjorde att finanskrisen 2008 uppstod. I och 

med ett fungerade och effektivt belöningssystem kan medarbetare uppvisa tendenser på att inte 

handla i varken företagets eller kundens intresse. Detta för att få ut så mycket av den belöning 

som finns att tillgå. Man blir självisk och har sitt eget intresse i beaktning som den huvudsakliga 

punkten.  

Genom detta agerande ökar risken hos både företag och kund. Moral hazard uppstår i form av 

högt risktagande i spåren av att till exempel medarbetare agerat oansvarigt. Kundens bästa 

intresse tas inte i beaktning och man ser bara till sin egen vinning vilket medförde stora 

konsekvenser som skulle visa sig 2008. Till följd av finanskrisen 2008, som uppstod i spåren av 

högt risktagande ges en ny ersättningspolicy ut, som medför förändringar angående 

belöningssystem för att förhindra att det som hände 2008 uppstår igen.  

Frågan är om detta kommer att ge den effekten som är önskvärd. Man gör detta för att minska 

risktagandet inom den finansiella sektorn och de konsekvenser som det medförde. Risken kan 

dock fortfarande finnas kvar om detta får en oönskad effekt. Kanske känner medarbetarna, i och 

med den nya ersättningspolicyn som medför minskning av ersättning till medarbetare, att 

motivationen sjunker och man känner att ett väl utfört arbete inte ger lika mycket. Denna 

konsekvens skulle medföra försämrad motivation på arbetsplats, vilket skulle leda till en sämre 

ställning för företaget på marknaden och kanske ge mindre trovärdighet i kundens syn.  

Ett annat sätt att se på detta är ifall motivationen skulle vara oförändrad efter förändringen av det 

nya ersättningsystemet. Frågan är då ifall de åtgärder som vidtagits varit tillräckliga? Om man 

ska följa teorin om att ett oansvarigt belöningssystem med medförande högt risktagande varit 

                                                           
19

Kathrin Pokorny, (2006), Pay-but do not pay too much. An experimental study on the impact of incentives. Journal 

of economic Behavior & organization Vol. 66 (2008), S. 262 
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grunden till finanskrisen 2008. Är denna åtgärd i så fall rätt spår att gå efter. Eller behövs det 

andra åtgärder för at rättfärdiga det problem som uppstod?  

 
1.4Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån Finansinspektionens nya regelverk om belöningssystem 

som infördes 2010 se om det har bidragit till en förändring i motivationen hos medarbetarna på 

Skandinaviska Enskilda Bankens distrikt Stockholm Norr. 

1.5Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa oss till en bank, Skandinaviska Enskilda Banken. Anledningen till att vi valt 

SEB är för att det är ett finansiellt börsnoterat företag i Sverige och det berördes av det nya 

regelverket 2010.  

1.6 Urval 
Distrikt Stockholm Norr består utav tio bankkontor (denna information finns på SEB:s privata 

webb och kan därför inte anges som en källa, då den inte är till för allmänheten), vårt urval är 

bankkontoren: Stureplan, Östermalmstorg, Karlaplan samt Täby Centrum som ingår i distrikt 

Stockholm Norr. Vi valde att inte ta med de sista bankkontoren på grund av tidsbrist. 

Anledningen till att vi valde distrikt Stockholm Norr är för att vi ansåg att det var det distriktet 

som låg mest centralt och skulle kräva minst tid att besöka, samt att det var där vi hade kontakter. 

1.7Frågeställning 
Utifrån vårt syfte och avgränsning lyder vår frågeställning; 

Har regelförändringen om ersättningspolicyn inom finansiella företag påverkat motivationen hos 

medarbetarnapå SEB:sbankkontor inom distrikt Stockholm Norr? 
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2. Metod 
Detta kapitel tar upp beslut om forskningsansats, beskrivning av studien, tillvägagångssätt och de 

problem vi anser kan uppstå angående val av metod och urval.  

2.1 Forskningsansats 
I denna studie har vi valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning. En 

enkätundersökning är det som passar vår undersökning bäst då vårt syfte är att få en så bred bild 

som möjligt av den population som vår undersökning avser. 

 

Vår uppsats har en deduktiv syn som utgångspunkt då vi härleder och drar slutsatser med hänsyn 

till redan befintliga teorier och modeller. Dessa modeller har tagits fram på grund av tidigare 

forskning inom det område som vi valt att studera. Vi vill dock ta reda på hur synsättet angående 

belöningssystem ser ut idag, därför kommer studien även att skrivas ur ett induktivt synsätt för att 

kunna analysera de resonemang och slutsatser vi kommer att få fram efter vår genomförda 

undersökning.
20

 

2.1.1 Kvantitativ metod 
Datainsamlingen kommer att ske i form av en kvantitativ enkätundersökning. Detta för att 

personerna skall kunna vara anonyma då ämnet vi behandlar kan anses som känsligt, men också 

för att det ger oss en bred data och med det större trovärdighet.
21

 

2.1.2Tillvägagångssätt/datainsamling 
Vår empiriska data samlades in genom en kvantitativ enkätundersökning på de utvalda 

bankkontoren på SEB i distrikt Stockholm Norr. En stor anledning till varför vi valde detta 

tillvägagångssätt och en stor fördel med denna typ av undersökning var att respondenterna fick 

vara anonyma då ämnet vi behandlar kan anses som känsligt. Att respondenterna känner sig 

trygga i att svara kan minska risken för bortfall
22

,en annan fördel med en enkätundersökning är 

att undersökningen ger oss en bred data, då vi når ut till många medarbetare samtidigt och med 

detta får en större trovärdighet.
23

 

Innan vi började vår undersökning tog vi kontakt med våra utvalda bankkontor för att veta hur 

många som var anställda på respektive. Vi åkte personligen ut och lämnade över enkäterna. Vi 

beslutade tillsammans med respektive kontorschef om när enkäterna skulle hämtas igen så att vi 

skulle få så många respondenter som möjligt till vår undersökning.  

Vi delade sammanlagt ut 110 stycken enkäter och vi fick 98 svar tillbaka. Alltså hade vi ett 

bortfall på 12 stycken enkäter. 

 

                                                           
20

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 590 
21

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 592 
22

(Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 111 
23

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 592 
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2.1.3Kritisk granskning av metod 
Ett problem som kan uppstå med en kvantitativ enkätundersökning är att respondenterna inte har 

tid att svara eller helt enkelt inte gör det, vilket leder till ett ”bortfall”.
24

Ett annat problem är att 

man inte kan veta säkert att respondenterna svarar sanningsenligt då de eventuellt är stressade när 

de svarar på enkäten, missuppfattar en fråga eller helt enkelt inte vill vara ärlig, trots anonymitet.  

2.2 Trovärdighet i vår metod 
2.2.1 Sekundärdata 
Vi kommer att använda oss av teorier utifrån tidigare forskning i form utav artiklar. 

2.2.2 Primärdata 
Vår primärdata är vår fältstudie. Primärdata bidrar ofta till ett konstaterande av problemet och vi 

måste använda oss av primärdata eftersom vi vill veta hur det ser ut idag och därför kanviinte 

nöja oss med sekundärdata.  

2.2.3 Validitet 
För att få så hög validitet som möjligt har vi valt att dela ut enkätertill ett distrikt för att få en 

djupare förståelse och inblick. 

Den interna validiteten avser i vilken mån vår enkätundersökning avspeglar det vi vill mäta, det 

vill säga om de anställdas motivation ändrats i och med den nya ersättningspolicyn. Den externa 

validiteten avser i vilken mån det går att dra generella slutsatser om ändrade motivation för hela 

SEB och för banksektorn totalt. Mot bakgrund av att det är en begränsad fallstudie kan vi inte dra 

några generella slutsatser av studien. Den interna validiteten anser vi dock vara relativt god.
25

 

Det som dock kan minska vår interna validitet är om vi ställer för få/orelevanta frågor och att det 

kan uppstå situationer där respondenten inte svarar uppriktigt då ämnet är känsligt. 

 

2.2.4 Reliabilitet 
Vi anser oss ha hög reliabilitet i dagsläget men på grund utav att ändringarna av 

belöningssystemet är nytt och många medarbetare inte hunnit sätta sig in i förändringen och på 

grund utav att det nya belöningssystemet är under fortlöpande förändring, är reliabiliteten i vår 

undersökning begränsad.
26

 

 

 

 

                                                           
24

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 587 
25

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bells. 597  
26

 (Bryman& Bell) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 2010, 1:2e upplagan, Alan Bryman, Emma Bell s. 594 
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3. Teorier och tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier samt tidigare forskning som vi kommer att tillämpa i vår 

undersökning. 

3.1David L Stum’sperformance pyramid 
Medan Maslowsbehovsmodell förklarar individens relation till sin omgivning, ville David L 

Stum och hans undersökning ”@Work” se till arbetskraftens motivationsfaktorer och dynamiken 

som uppstår mellan en medarbetare och arbetsgivaren/organisationen. 
Stum menar att man enbart jobbar för att få ersättningar och förmåner, man ser inte bonus och 

benefits som någon motivation, utan snarare som en rättighet.
27

 

 

Stum kom fram till att det finns fem nya 

steg att ta fram och denna modell döpte han 

till ”the performance pyramid”; 

 

1.Säkerhet/trygghet.Medarbetaren måste 

först och främst kännasig fysiskt och 

psykiskt säker i sin arbetsmiljö, så att denne 

kan finna en inre motivation.  

2.Belöningaranvänds för att individen skall 

utföra ett bättre arbete. Belöningar behöver 

nödvändigtvis inte enbart bestå av pengar 

utan även andra förmåner som den anställde 

värderar. 

3.Medlemskap/delaktighet. En känsla av att medarbetaren känner sig delaktig och större än enbart 

en ”anställd”. Om medarbetaren känner sig delaktig och förstår företagets syfte blir resultatet som 

bäst. 

 

4.Tillväxt/utveckling.På denna nivå vill medarbetaren känna ett större inflytande i processen på 

företaget, med andra ord, man vill ha mer att säga till om. Det är också viktigt att medarbetaren 

får vara med och diskutera förändringar som kan leda till förbättringar och faktorer som kan 

påverka resultaten. 

 

5.Harmoni på arbetet samt i livet.På det sista steget vill medarbetaren bli sedd som en person och 

inte enbart en medarbetare och önskan att ledningen skall se till och förstå det viktiga att denne 

har harmoni mellan arbete samt privatliv. 

Stum anser att när individen uppnått alla dessa fem mål på arbetsplatsen börjar individen att se 

till familjen och hur omgivningen uppfattar dem istället för att fokusera på företaget.
28

 

                                                           
27

 David L Stum, (2001), Maslow revisited: building the employee commitment pyramid. Strategy &leadership.Vol 

29.  S.6  
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Då vår uppsats baseras på belöning samt utveckling och delaktighet kommer vi att beakta dessa 

steg i vår empiri och analysdel. Vi kommer att jämföra om den data vi får fram stämmer överens 

med Stums antagande om att människan enbart ser en belöning som en rättighet, och inte som 

något som motiverar extra till att arbeta.  

 

3.2Vrooms förväntningsteori 
Vrooms förväntningsteori beskriver kopplingen mellan en framtida belöning och medarbetarens 

förväntningar. Teorin handlar om hur man uppnår motivation och beskriver den process som 

leder en dit. Vroom anser att de finns olika individuella uppfattningar och att de är den 

individuella uppfattningen som får personen i fråga att vilja prestera. Vroom menar att genom att 

förverkliga sina mål måste individen besitta en speciell drivkraft, den drivkraften varierar på 

grund av att individer har olika uppfattningar.  

För att en individ skall ha incitament till att uppnå ett visst mål så måste vissa förutsättningar 

uppfyllas:  

1. Den personliga förväntningen som man besitter skall överensstämma med den prestation som 

måste genomföras.  

2. Prestation skall ha koppling till individens mål.  

3. Prestationen måste ha ett värde för individen, annars finns det inget incitament till att 

genomföra handlingen.  

En anställd får ett högre incitament till att prestera bra om personen i fråga är medveten om att 

denna prestation kommer att resultera i att deras egna individuella mål också uppnås. Om 

vederbörande är medveten om att deras handlingar gällande prestation får med sig en positiv 

utveckling (större ansvar eller högre lön) om de kan leverera goda resultat, ökar deras motivation. 

Den positiva förmånen/bonus som tillkommer skall också tillfredsställa individens personliga 

mål. 

 

Det finns tre samband som tar upp detta resonemang:  

1. Effort-performancerelationship: individens tro på att en uppoffring kommer leda till prestation.  

 

2. Performance-outcomerelationship: Individens tro att prestationen kommer leda till att de mål  

som tilldelats vederbörande uppnås.  

3. Reward-personal goalsrelationship: Summan av företagets belöning och om det tillfredsställer 

vederbörande gällande individuella mål och behov, och graden av attraktion 

 

 

                                                                                                                                                                                            
28

 David L Stum, (2001), Maslow revisited: building the employee commitment pyramid. Strategy &leadership.Vol 

29. s 6,7,8  
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angående den belöning som utdelats. 

Individuell ansträngning  individuell prestation  organisatoriska mål  personliga mål.
29

 

Teorin är lämplig för att förklara olikheter i det individuella beteendet på en arbetsplats. De 

forskare som studerat denna teori har kommit fram till att motivationsnivån hos medarbetaren 

påverkas av miljön, det är viktigt att den är inspirerande för att öka prestandan vilket medför att 

deras handlingar överstiger den ursprungliga tron på deras egna förmåga. Det är även viktigt med 

en bra ledare som sprider sin inspiration till organisationen vilket skall göra att medarbetares 

prestanda förbättras och alla jobbar kollektivt med att uppnå de gemensamma mål man satt upp i 

organisationen.  

 

Vi har valt att tillämpa denna teori då vi anser att denna modell och de resultat forskarna kommit 

fram till relaterar till det vi vill undersöka. Denna modell förklarar på ett bra sätt vad som kan 

öka den individuella prestandan. Vi vill testa ifall detta stämmer, anser de medarbetare att en 

belöning leder till prestation? Är det i så fall miljön och ett bra ledarskap som påverkar 

motivationen? Tror de att denna prestation i så fall leder till att de önskade målen uppnås och att 

medarbetare utvecklas på arbetsplatsen?  

  

                                                           
29

Isaac, Robert G.Zerbe, Wilfred J.Pitt, Douglas C. Leadership And Motivation: The Effective Application Of 

Expectancy Theory.Journal ofManagerialIssues; Summer2001, Vol. 13 Issue 2, s. 214, 215, 223   
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3.3 Slut på bonusfesten? – En studie om finansinspektionens reglering av 

ersättningssystem i finansiella företag  

2010 gjordes en studie om hur det nya ersättningsystemet kommer att påverka finansiella företag. 

SEB var en utav de fyra studieobjekt som presenterades. Undersökningen granskade vilka 

konsekvenser som SEB skulle drabbas av angående den kommande anpassningen till det nya 

regelverket och hur de lyckats vid denna tidpunkt.   

Angående resultatmätningen inom företaget verkar SEB finna vissa svårigheter i att anpassa sig 

till de regler som tillskrivits angående den kortsiktiga prestationsbaserade ersättningen, då 

beskrivningen av denna ersättning uttrycks med vissa svårigheter av vad som egentligen 

innefattas av den.Detta kan bero på att SEB tidigare använde rörlig ersättning som en kortsiktig 

prestationsbaserad ersättning och att det i och med det nya regelverket skall minska.
3031

 

Detta skulle kunna påverka medarbetarnas motivation negativt då rörlig ersättning är en form av 

ersättning som en kan uppfatta och kännas vid relativt tidigt i ens arbetskarriär.  

Enligt det nya regelverket skall det varje år kontrolleras ifall det aktuella företagets 

ersättningsystem överensstämmer med den nya ersättningspolicyn eller ej.
32

SEB har anpassat sig 

till detta då de externa revisorerna kontrollerar att riktlinjerna följs i ordning med 

ersättningspolicyn.
33

 

Det nya regelverket kräver också ett offentliggörande av alla uppgifter om ersättning, något som 

SEB måste utforma bättre i framtiden för att kunna uppnå de uppsatta kraven.
34

Detta påvisas då 

författarna kan se svårigheter i att precisera sig i vad de anställdas ersättning grundar sig i och att 

beskrivningen av den kortsiktiga ersättningen uppfattas som lite diffus. 

 

                                                           
30

Andreas L & Johan L, (2010-02-17)Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen, 

Slut på bonusfesten? - En studie om Finansinspektionens reglering av ersättningssystem i finansiella företag, s.35 

2013-08-01 
31

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf s.3, 2013-04-16 
32

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf s.3, 2013-04-16 
33

Andreas L & Johan L, (2010-02-17)Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen, 

Slut på bonusfesten? - En studie om Finansinspektionens reglering av ersättningssystem i finansiella företag, s.38 

2013-08-01 
34

Andreas L & Johan L, (2010-02-17)Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen, 

Slut på bonusfesten? - En studie om Finansinspektionens reglering av ersättningssystem i finansiella företag, s.42 

2013-08-01 

http://www.uppsatser.se/uppsats/5c0b4fdf43/
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf%20s.3
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf%20s.3
http://www.uppsatser.se/uppsats/5c0b4fdf43/
http://www.uppsatser.se/uppsats/5c0b4fdf43/
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Angående vår frågeställning kan den något diffusa presentationen och utformningen av den 

kortsiktiga ersättningen bidra till att medarbetare på SEB känner sig osäkra och förvirrade 

angående det som krävs av dem för att få ta del av den ersättning som finns.  

Sammanfattningsvis beskriver forskarna att SEB har börjat anpassa sig till förändringarna men att 

det återstår mycket arbete för att leva upp till den nya ersättningspolicyns regler. Man måste 

precisera sig ytterligare i vad gäller den kortsiktiga ersättningen. Den rörliga ersättningen skall 

minska och vi tror att detta är något som kan påverka motivationen hos de anställda på SEB, då 

rörlig kortsiktig ersättning är något märkbart i sitt arbete eftersom det är just ”kortsiktig” 

belöning.  

 

3.4 Kathrin Pokorny 
I en studie från 2006 undersöker författaren om antagandet att ju högre incitament agenten (en 

medarbetare) har till sitt arbete, desto mer utförligt utförs uppgiften och agenten presterar i 

principalens (arbetsgivarens) intresse. Resultatet för studien visade att de individer som inte får ta 

del av ersättning eller bara en lite del av ersättning anstränger sig mer och har högre incitament 

att utföra uppgiften i principalens intresse än vad övriga anställda har. Detta förtydligas senare i 

studien då författarna vidare visar resultat på att en ökad ansträngning inte nödvändigtvis kommer 

från ett ökat incitament i ursprung av större ersättning. Istället kom författarna fram till att en ökat 

ersättning ger medarbetare lägre incitament till att utföra uppgiften i principalens intresse. Detta 

beteende kan diskuteras, författarna menar på att en högre ersättning ger agenten incitament att 

prestera på en nivå så att han kan få ut så mycket som möjligt av den ersättning som erbjuds, 

detta, i sin tur, ger negativa effekter så som försämrad kvalité på varor och ökat anal misstag 

inom företaget, vilket inte är till principalens intresse. Som slutsats kom författarna fram till att 

det är svårt för ett företag att hitta en balanserad nivå mellan rörlig ersättning och en förhoppning 

att agenten skall prestera optimalt med företagets intresse i fokus.
35

 

 

  

                                                           
35

Kathrin Pokorny, (2006), Pay-but do not pay too much. An experimental study on the impact of incentives. Journal 

of economic Behavior & organization Vol. 66 (2008), S. 262 
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3.5 Tahir M. Nisar 
I en studie från 2006 ämnar författaren undersöka vilka olika bestämningsfaktorer som bonus 

grundar sig på inom finansbranschen i Storbritannien. I studien kommer man fram till att genom 

att anamma individuell belöning minskar man risken hos de anställda ochintresset hos de 

anställda och företaget är den samma. Individuell bonus ökar konkurrensen mellan medarbetare 

vilket gynnar företagets utveckling. Detta, i sin tur, ökar medvetenheten om möjligheten att 

erhålla bonus hos de anställda vilket tydliggör de parametrar som har betydelse. Kvalité,  

effektivitet, tillförlitlighet och förmågan att färdigställa arbeten i tid är bestämningsfaktorer som 

har betydelse för utdelning av bonus. En förbättring av dessa faktorer ska sedan avspegla sig i att 

företagets utveckling och prestation ökar. Vidare skriver författaren att detta tillvägagångssätt kan 

vara viktigt, speciellt inom banker, eftersom medarbetare kan ha olika arbetsuppgifter vilket kan 

göra det svårt att vara säker på att den bonus som ska delas ut kommer fram till individen i fråga 

ifall man inte använder sig av individuell belöning. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Tahir M. Nisar (2006), Evaluation of Subjectivity in Incentive Pay. Journal of Financial Services Research, 2007, 

Vol.31, S. 71 
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4. Företagspresentation 
Vi inleder detta kapitel med en kort bakgrund och information om Skandinaviska Enskilda 

Banken, sedan presenterar vi SEB:s ersättningspolicy samt förändringen som skett i policyn de 

senaste fyra åren. 

 

37
 

 

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 av André Oscar Wallenberg och i och med detta 

startade han Sveriges första privatbank. Stockholms Enskilda Bank gick sedan samman med 

Skandinaviska Banken 1972 genom en fusion och bildade Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB).
38

 

 

Sedan november 2005 sitter Annika Falkengren som verkställande direktör för SEB och i 

dagsläget är SEB etablerad i ett 20-tal länder runt om i världen med mer än fyra miljoner kunder 

och cirka 17 000medarbetare. SEB kännetecknas som en utav de ledande Nordiska finansiella 

koncernerna. SEB:s verksamhet innefattar kunder i Norden, Baltikum och Tyskland. 

 

SEB erbjuder bland annat finansiell rådgivning och har ett stort utbud av finansiella tjänster i 

Baltikum medan verksamheten iDanmark, Finland, Norge och Tysklands har en stark inriktning 

på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB strävar efter långa 

relationer med sina kunder och arbetarför att kunderna skall få så bra rådgivning som möjligt för 

att dessa skall kunna uppnå sina finansiella mål. 
39
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https://taz.vv.sebank.se/cgi-

bin/pts3/sec/wcp_extra/e_index.asp?type=Extranet_Retail&topname=Cruyff%2BInstitute%2Bfor%2BSport%2BStu

dies&duid=DUID_64A7C0C96B0D8F0EC12578230059EF06&nuid=DUID_0E036E425B4C89C7C12578240039D

2F8&lang=se&foo=bar, 2013-05-23 
38

http://www.sebgroup.com/sv/Om-SEB/Vilka-vi-ar/Historia/, 2013-05-16 
39

http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2012.pdf) SEB:s 

årsredovisning 2012, S. ”omslag”, 2013-05-16 
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https://taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/sec/wcp_extra/e_index.asp?type=Extranet_Retail&topname=Cruyff%2BInstitute%2Bfor%2BSport%2BStudies&duid=DUID_64A7C0C96B0D8F0EC12578230059EF06&nuid=DUID_0E036E425B4C89C7C12578240039D2F8&lang=se&foo=bar
http://www.sebgroup.com/sv/Om-SEB/Vilka-vi-ar/Historia/
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2012.pdf
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4.1Ersättningspolicy 
4.1.1 Ersättningsstrategi 
SEB:s ersättningssystem skall främja ett långsiktigt engagemang och det baseras på erfarenhet 

och prestation. Systemet har som mål att attrahera, motivera och behålla medarbetare med rätt 

kompetens inom företaget. Ersättningen skall uppmana till goda prestationer samt positiva 

beteenden som når upp till de förväntningar som kunder samt aktieägare har på medarbetarna 

inom företaget.
40

 

4.1.2 Ersättningsstruktur 
Ersättningssystemets struktur består av fast lön, långsiktig aktiebaserad ersättning, pensioner 

samt andra förmåner. Den fasta lönen skall avspegla medarbetarens kompetens och erfarenhet 

samt att den även skall vara konkurrenskraftig. Lönen måste även vara liknande och jämförbar 

med liknande branscher i respektive land och marknad där banken är verksam. Majoriteten 

avmedarbetarna inom SEB är även med i det kollektiva vinstdelningsprogrammet som baseras på 

resultatet av enskild individs koncern.  

Enligt SEB:s årsredovisning ändras marknaden för 

ersättning från rörlig belöning till fast belöning och i och 

med detta har banken minskat andelen berättigade 

medarbetare av individuell kontantbaserad rörlig 

ersättning. År 2012 bestod SEB:s personalkostnader till sju 

procent av rörlig ersättning. Den rörliga ersättningenär 

baserad på riskjusterat resultat samt individuellprestation 

för den berörde medarbetaren, för gruppen som blir 

belönad eller för koncernen som helhet. Det riskjusterade 

kapitalet är baserat på en väletablerad modell för beräkning 

av intern allokering av kapital som SEB har.
41

 

Långsiktig aktiebaserad ersättning skapar ett incitament för medarbetarna att bli aktieägare i 

banken samt ger ett långsiktigt engagemang för SEB.  

År 2012 beslutade årsstämman om tre olika aktiebaserade ersättningsprogram som de kallar 

långsiktiga aktieprogram 2012: 

Aktiesparprogram (fyraårigt program): Alla medarbetare i utvalda länder blir erbjudna att till 

gällande marknadspris investera i SEB:s A- aktie för högst fem procent av den fasta bruttolönen 

under ett år. Förutsättningen är att medarbetaren behåller aktierna i tre år och arbetar kvar inom 

banken under denna period. 

 

 

                                                           
40

 Årsredovisning 2012 s. 67, 2013-05-16 
41

Årsredovisning 2012 s. 67, 2013-05-16 
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Aktiematchningsprogram (sjuårigt program): Programmet är baserat på förutbestämda 

prestationskrav och omkring 400 utvalda nyckelpersoner erbjuds att delta. Deltagandet i detta 

sjuåriga program förutsätter att individen själv investerat i SEB:s A- aktie och värdet på denna 

investering är förutbestämd. För varje aktie man erhållit har man rätt till en så kallad aktierätt och 

högst tre prestationsbaserade aktierätter. Kravet för att delta är att man under denna prestationstid 

arbetar kvar på banken. De som år 2012 deltog i aktiematchningsprogrammet deltar inte i årets 

övriga aktiebaserade program.
42

 

Aktieprogram (tioårigt program): Programmet riktar sig till den verkställande ledningen och  

andra medarbetare på senior- nivå, totalt cirka 100 personer i företaget. Programmet är baserat på 

förutbestämd koncern- samt individnivå. Ett bestämt antal aktierätter delas ut och målen sätts 

årligen och är både icke- finansiella samt finansiella. 50 % av dessa aktierätter tjänas in efter tre 

år och de resterande procenten efter fem år. Förutsättningen för att få delta i programmet är att 

medarbetaren arbetar kvar på banken under programmets första tre år, och att medarbetaren innan 

programmets början redan äger att visst antal aktier i företaget. Efter vardera intjäningsperioden 

måste medarbetaren behålla aktierätterna ytterligare ett år och därefter kan de lösas under en 

treårsperiod. Programmets syfte är att likställa SEB:s aktieägare med medarbetarna. De som år 

2012 deltog i aktieprogrammet deltar inte i årets övriga aktiebaserade program.
43

 

44
 

4.2Förändringar i SEB:s ersättningspolicy de senaste fyra åren 

2008 

Ersättningsstrukturen bestod av grundlön, kortsiktig prestationsbaserad ersättning, långsiktig 

prestationsbaserad ersättning till högre chefer och andra nyckelpersoner, pensioner samt andra 

förmåner. Det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet bestod utav tre olika program, 

ett aktiesparprogram för alla medarbetare, ett performanceshareprogram för ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner samt ett aktiematchningsprogramför ett fåtal särskilt 

utvalda nyckelpersoner.
45

 

 

 

                                                           
42

 Årsredovisning 2012 s. 67, 2013-05-16 
43

 Årsredovisning 2012 s. 67-68, 2013-05-16 
44

 Årsredovisning 2012 s. 68, 2013-05-16 
45

Årsredovisning 2008 s. 15, 59, 2013-05-16 
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från vår undersökning samt analysera vår 

frågeställning, tillämpa våra teorier samt ha en avslutande diskussion om vår undersökning och 

resultatet. 

 

5.1 Resultatredovisning 
Vår enkät bestod utav totalt 17 frågor. Varav fråga åtta var uppdelad i sex olika påståenden 

angående vad som motiverade personalen mest positivt på arbetsplatsen. Vi skickade ut 110 

enkäter till medarbetare inom SEB:s distrikt Stockholm Norr, vi fick 98 svartillbaka. För att få en 

så enkelt överblick som möjligt angående vissa frågor har vi delat upp svaren i tre kategorier 

beroende på vilka frågor som är mest aktuella i vår studie. Den mer överblickande 

resultatredovisningen redovisas i cirkeldiagrammen där svaren kategoriseras på följande sätt; 

ett till två är ”inte alls”, svar tre är ”varken/eller” och svaren fyra till fem är ”väldigt mycket”. 

Bortsett från fråga åtta där cirkeldiagrammen kategoriseras på följande sätt; ett till två är 

”mycket”, svar tre till fyra är ”varken/eller” och svaren fem till sex är ”inte alls”. 

1. Antal år inom banken? 

 

 

Diagram 1A 

34 % av respondenterna har jobbat på SEB mellan ett till fem år och 32 % har jobbat där i 21 år 

eller längre.  
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2. Trivs du med dina arbetsuppgifter? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”) 

 

   

Diagram 2A      Diagram 2B 

50 % av respondenterna svarade att de trivs väldigt mycket med sina arbetsuppgifter, inga 

svarade att de var helt missnöjda och enbart tre procent svarade att de var mindre nöjda. 

 

3. Trivs du på din arbetsplats? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”) 

 

   

Diagram 3A      Diagram 3B 

Majoriteten av respondenterna med 65 %svarade att de trivs väldigtmycket på sin arbetsplats 

medan tio procent svarade att de varken trivs bra eller misstrivs. Ingen svarade att de ogillade sin 

arbetsplats.  
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4. Trivs du med dina kollegor? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”. 

 

   

Diagram 4A      Diagram 4B 

Majoriteten av respondenterna med 66 %svarade att de trivs väldigt bra med sina kollegor och 

33% svarade att de trivs bra och det var bara en respondent som varken var nöjd eller missnöjd. 
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5. Anser du att du vet vad som krävs av dig för att få ta del av bankens förmåner 

(försäkringar, pension, rörlig lön, långsiktiga incitament, övriga förmåner)? (där 1 är ”inte 

alls” och 5 är ”väldigt medveten”) 

 

   

Diagram 5A      Diagram 5B 

47 % av respondenterna ansåg sig vara nästan helt medvetna om vad som krävs av dem för att få 

ta del av bankens förmånermedan41 % ansåg sig väldigt medvetna. Elva procent svarade att de 

varken vet vad som krävs eller inte vet vad som krävs för att få ta del av bankens förmåner.  

 

6. Hur nöjd är du med din lön? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt nöjd”) 

 

   

Diagram 6A      Diagram 6B 

Enbart två procent av respondenterna svarade att de var mycket nöjda med sin lön.17 % svarade 

att de var väldigt missnöjda. 
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7. Tycker du att din lön är rättvis i jämförelse med medarbetare som har samma befattning 

som dig? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt rättvis”). 

   

Diagram 7A      Diagram 7B 

41 % av respondenterna svarade att de varken tyckte att den var rättvis eller orättvis. Resterande 

respondenter svarade väldigt olika. 

8. Vilken kategori tycker du påverkar din motivation mest positivt av dessa? (där 1 är 

”mycket” och 6 är ”inte alls”). 

Denna fråga syftade till att få en bild av vad som påverkade respondenternas motivation mest 

positivt, om det var anställningsförmåner (ersättningar) eller andra faktorer. 

 

Personliga målsättningar 

   

Diagram 8A      Diagram 8B 

34% svarade att personliga målsättningar inte påverkar motivationen alls medansex procent 

svarade att det är det som påverkar motivationen mest. Sju procent svarade att det är det näst 

viktigaste ipåverkanpå motivationen och 14 %svarade varken eller samt tio procent som också 

svarade varken eller. 29 % av respondenterna svarade att det är det iprincip minst motiverande. 
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Bra chef/ledare 

   

Diagram 8C      Diagram 8D 

34%anser att en bra chef/ledare är det näst mest påverkande på motivationenmedan30 % ansåg 

att det är det viktigaste. 13 % ansåg att det ärvarkeneller och likaså 14 %ansåg även de att det var 

varken eller. Sju procent svarade att det är det iprincip minst motiverande. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

   

Diagram 8E      Diagram 8F 

36% svarade att utvecklingsmöjligheter är det som påverkar deras motivation mest positivt och 

21 % anser att det är det näst mest påverkande. Tio procent svarade varken eller och likaså 16 % 

svarade varken eller. Elva procent svarade att det är det iprincip minst motiverande och fem 

procent ansåg att utvecklingsmöjligheter inte påverkar motivationen alls. 
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Anställningsförmåner 

   

Diagram 8G      Diagram 8H 

36% svarade att anställningsförmåner inte alls påverkar motivationen och 28% svarade att det är 

det iprincip minst motiverande. 15% svarade varken eller och likaså sju procent svarade varken 

eller. Fyraprocent ansåg att det är det som motiverar mest och två procent ansåg att det är det som 

iprincip påverkar mest. 

 

Lön 

   

Diagram 8I      Diagram 8J 

21 % svarade att det är lön som i princip motiverar mest och19% svarade att lön är det som 

påverkar motivationen mest positivt. 22%svarade varken eller och likaså 20% svarade varken 

eller. Elva procent ansåg att lön är det som påverkar iprincip minst och fem procentsvarade att 

lönen motiverar minst positivt. 
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Arbetskollegor 

   

Diagram 8K      Diagram 8L 

34% svarade att arbetskollegor varken påverkar motivationen mest positivt eller minst positivt. 

 

Annan faktor som påverkar motivationen mest positivt 

Här hade fem respondenter skrivit ”helheten av alla ovanstående”.  

 

9. Vilka kategorier skall ersättningssystemet grunda sig på enligt dig? 

 

Diagram 9A 

Majoriteten av respondenterna med 77 % ansåg att den viktigaste kategorin som 

ersättningssystemet bör grunda sig på är att man skall ”leverera på uppsatta mål”.”Antal 

anställningsår” var den kategori som respondenterna värdesatte minst med fem procent.  
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10. Kände du till detta? 

   

Diagram 10A 

 

Majoriteten av respondenterna med 57% kände inte till den nya ersättningspolicyn. 

11. Märkte du av efter de nya rekommendationerna angående ersättningspolicyn att vissa 

av dina förmåner minskade? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”mycket”) 

   

Diagram 11A      Diagram 11B 

Majoriteten av respondenterna med 57%svarade att de inte alls märkt av att vissa förmåner 

minskat efter de nya rekommendationerna angående ersättningspolicyn. Dock var det fyra 

procent som svarade att det märkt av det väldigt tydligt.  
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12. Har din inställning till ditt arbete förändrats? 

   

Diagram 12A 

Majoriteten av respondenternamed 86% svarade att deras inställning till sitt arbete inte har  

förändrats. Elva procent svarade ”Ja till det bättre” och tre procent svarade ”Ja till det sämre”. 

 

13. Anser du att förmåner bidrar till högre motivation? 

   

Diagram 13A 

 

Majoriteten av respondenterna med 87% ansåg att förmåner bidrar till högre motivation. 
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14. Anser du att motivation bidrar till högre presterande i arbetet? 

 

Diagram 14A 

Majoriteten av respondenterna med 92% svarade att motivation bidrar till högre presterande i 

arbetet. 

 

15. Tycker du att SEB:s bestämmelser om förmåner är rättvisa inom företaget? (där 1 är 

”inte alls” och 6 är ”väldigt mycket”) 

   

Diagram 15A      Diagram 15B 

45% av respondenterna svarade att de tyckte varken eller på frågan om bestämmelser om 

förmåner är rättvisa inom företaget. Sedan var de resterande svaren från respondenterna jämt 

fördelade över diagrammet. 

 

16. Utöver lön, vilka andra förmåner tycker du att en arbetsgivare bör erbjuda? 
Detta var en öppen fråga och respondenterna fick svara med egna svar. 32 stycken respondenter 

svarade ”inga” eller blankade frågan vilket vi tolkade som svaret ”inget”. 14 stycken svarade 

friskvård, åtta stycken svarade flexibla arbetstider och sex stycken svarade ”pension”. Övriga 

svarade allt från teambilding med kick- offer, bonus, städhjälp, övertid i form av semesterdagar 

etc. 
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17. Tycker du att det är en självklarhet att utöver lön, få andra förmåner? 

Majoriteten av respondenterna(57 stycken) svarade att deinte ansåg att förmåner utöver lön är en 

självklarhet och det resterande 41 respondenterna svarade att de ansåg förmåner som en 

självklarhet. Detta var en öppen fråga och respondenterna fick skriva själva. Vissa skrev att de 

inteansåg förmåner som en självklarhet men som en bra konkurrensfördel, vissa skrev att utöver 

lön är förmåner en självklarhet för att kunna hålla sin personal motiverad. 
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5.2 Analys/tolkning 
5.2.1Tolkning av Vrooms förväntningsteori 
Vi har valt att ta reda på om det forskarna kommit fram till i Vrooms förväntningsteori stämmer 

överens med de resultat vi fått genom vår undersökning eller inte. 

 

Enligt Vrooms förväntningsteori så anser man att om medarbetaren är medveten om att ett högre 

presterande medför en positiv utveckling så ökar motivationen hos medarbetaren till att utföra ett 

bättre arbete.  

I vår undersökning hade vi en fråga som löd ”Anser du att motivation bidrar till högre 

presterande i arbetet?” och på den frågan har hela 92% av våra respondenter svarat ”ja”. 

Att majoriteten svarat ”ja” stödjer Vrooms teori om att en ökad motivation leder till ett väl utfört 

arbete. En annan fråga löd ”Anser du att förmåner bidrar till ökad motivation?” där 87% av 

antalet respondenter svarade ”ja”. Även detta resultat styrker det faktum att en ökad motivation 

(vilket kan påverkas av olika förmåner) leder till en högre prestanda. Sammanfattningsvis kan 

man se att hittills i resultatet så stödjer vår empiri det som sagts i Vrooms förväntningsteori.  

Fortsättningsvis har forskarna som studerat Vrooms förväntningsteori undersökt vad som ökar 

den individuella motivationen hos en anställd i dennes arbete samtvad det är för kategorier som 

påverkar en medarbetare mest.Dessa kategorier gör att medarbetarenmotiveras till att vilja öka sin 

prestanda och de kategorierna är framförallt arbetsmiljön och ens chef/ledare. Miljön för att få 

medarbetare att uppnå högre presterande och en chef/ledare för att få inspiration till att arbeta 

kollektivt för att uppnå organisationens gemensamma mål.  

I vår studie hade vi tre frågor som berörde kategorin ”miljö” med trivsel avseende 

arbetsuppgifter, trivsel på arbetsplatsen samt trivsel med ens kollegor och vi anser att dessa berör 

kategorin ”miljö” då dessa tre kategorier påverkar hur ens arbetsdag ser ut.  

I vår studie kan vi se att majoriteten trivs med sina arbetsuppgifter, på sin arbetsplats, samt med 

sina arbetskollegor, vilket enligt Vrooms förväntningsteori ska medföra en högre motivationsnivå 

hos medarbetarna. Detta stämmer överens när vi i vår studie kan se att motivationen och 

medarbetares inställning till deras arbete inte förändrats trots de ny rekommendationerna 

angående den nya ersättningspolicyn vilket medfört förändringar under kategorin ”förmåner”. 

Man kan genom denna analys dra slutsatsen att trivsel på arbetsplatsen och arbetsmiljön i sig, 

spelar större roll och har större påverkan på motivationen än de förmåner man kan belönas med 

för ett väl utfört arbete. 

De forskare som studerat Vrooms teori kom som sagt även fram till att en bra chef/ledare tillger 

en ökad kollektiv motivation. Denna motivation skall bidra till att öka prestanda hos medarbetare 

till att jobba för att uppnå organisationens mål. Vår studie visar att en bra chef/ledare tillför en 

relativt stor påverkan på medarbetares motivation till att uppnå organisationens mål. Detta kan 

man även se när vi frågat våra respondenter vilken kategori de anser att ersättningssystemet skall 

grunda sig på och majoriteten på72% svarade ”Leverera på uppsatta mål”. Att leverera på 

uppsatta mål kräver att man har en bra dialog och förståelse till målen samt bra samarbete med  
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sin chef/ledare som oftast förmedlar dessa mål.Kortfattat så accepterar vår studie Vrooms 

förväntningsteori och slutsatsen som forskarna kommit fram till. 

 

5.2.2Tolkning av Stum’sperformance pyramid 
Stums vetenskapliga forskning påvisade att medarbetare enbart går till jobbet för att få lön och 

de ser förmåner utöver lön som en självklarhet och inget som bidrar till en ökad motivation. Vi 

vill se om våra respondenter anser detsamma eller inte i vår undersökning. 

 

1.Trygghet-Våra respondenter var alla överens om att de trivdes med sina arbetsuppgifter, sin 

arbetsplats samt sina arbetskollegor. 

2. Belöning-Våra respondenter svarade att de anser att förmåner bidrar till ökad motivation vilket 

vi kan stärka genom Stums teori, som är baserad på belöningar och att belöningar motiverar den 

medarbetare till att utföra ett bra arbete. Stum menar att belöningar inte enbart behöver vara i 

form av pengar (pekuniära) och det avspelar sig i vårt resultat då ytterst få av våra respondenter 

nämner att de skulle vilja ha högre lön eller fast ersättning i form av pengar, utöver deras lön. 

Respondenterna gav förslag som exempelvis friskvård, pension och flexibla arbetstider som en 

annan typ av förmån de skulle vilja bli erbjudna. 

3. Delaktighet- Vi frågade våra respondenter om de visste vad som krävdes för att få ta del av 

SEB:s förmåner vilket vi anser är att vara delaktig, och majoriteten ansåg sig veta vad som krävs. 

SEB är bra på att informera sina medarbetare om vad som förväntas av dem och vad deras mål 

och värderingar är. 

4. Utveckling -Våra respondenter svarade att utvecklingsmöjligheter var något av det viktigaste 

när det gäller vad som påverkar motivationen på arbetet mest positivt. Stum menar att utveckling 

är det näst högsta steget innan man uppnått total tillfredsställelse på arbetetoch vi kan enligt vår 

undersökning acceptera att man anser detta som det näst högsta steget, då våra respondenter visar 

att utveckling klart är en av de viktigaste motivationsfaktorerna till att prestera på arbetet. 

5. Harmoni på jobb och i livet - Enligt Stum är detta det högsta steget av tillfredsställelse och 

detta uppnår man genom att tillämpa alla steg nedanför. Detta ser vi inte existerar på SEB då 

stegen nedanför inte väger lika tungt för SEB som för de delaktiga i Stums undersökning. Vi 

anser att man skulle kunna ta bort detta steg och se utveckling som det sista steget, då vår 

undersökning visar att genom att man får utvecklas känner man att man blir motiverad och 

positivt inställd till sitt arbete. Vad som sker utanför arbetsplatsen tycker inte vi har med studien 

att göra, därför skulle man kunna ta bort detta steg. 

 

Vår undersökning förkastar dock Stums teori och visar att de medarbetare ser förmåner som en 

klar motivationsfaktor till att jobba på de uppsatta mål företaget har, men majoriteten ser inte 

förmåner som en självklarhet utan som någonting extra man får ta del av. 
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5.2.3 Vidare reflektioner angående studien: Slut på bonusfesten? – En studie om 

finansinspektionens reglering av ersättningssystem i finansiella företag. 

I vår undersökning kan vi se att majoriteten av medarbetarna på SEB distrikt Stockholm Norr inte 

visste om den nya ersättningspolicyn. Många ansåg sig också vara medvetna om vad som krävs 

av dem för att få ta del av bankens förmåner. Enligt tidigare forskning var informationen, framför 

allt om den kortsiktiga ersättningen väldigt diffus och inte fullt så informationsrik som det nya 

regelverket kräver. I och med den informationen som vi samlat in via vår studie kan man tolka 

det som att SEB antingen fortfarande inte fullt ut uppnått det nya regelverkets krav och att 

informationen är den samma som för några år sedan och att någon märkbar medvetenhet hos de 

anställda inte infunnit sig just för denna anledning. Dock var det fyra stycken som märkte av att 

deras förmåner minskat väldigt mycket, detta kanske helt enkelt handlar om en intressefråga och 

erfarenhet i branschen.  

I och med den nya ersättningspolicyn så är det ingen hemlighet att ersättning till medarbetare 

kommer att minska med åren, framför allt kortsiktiga ersättningar och allt som infaller under 

denna kategori. SEB:s medarbetare säger att deras inställning till sitt arbete inte har förändrats 

efter att den nya ersättningspolicyn infunnit sig. Dock kan detta handla om just okunskap i ämnet 

och att SEB inte riktigt är där än för att fullt tillfredsställa den nya ersättningspolicyns regler. 

SEB:s medarbetare anser att förmåner bidrar till högre motivation och att högre motivation bidrar 

till högre presterande i arbetet. SEB har fortfarande en del att jobba på angående detta ämne och 

enligt författarna ska man enligt mönstret i så fall kunna se en lägre motivationsnivå bland 

medarbetarnaochsom bidragande faktor ett lägre presterande på arbetsplatsen. 

5.2.4 Vidare reflektioner angående Kathrin Pokornys studie 

Kathrin Pokornys forskning visar på en lägre kvalité inom företaget ju mer ersättning som 

medarbetarna får ta del av. Genom att tillämpa denna forskning i vår studie skulle de regler som 

tillkommer i och med den nya ersättningspolicyn gynna SEB som företag. Genom att dra ner på 

de rörliga ersättningarna skulle medarbetarna på SEB få ett ökat incitament och ett större 

engagemang att jobba mot företagets mål och som grupp, istället för att se till sitt eget intresse, få 

ta del av så mycket bonus som möjligt. Detta är något som vi dock inte tror kommer att vara 

speciellt märkbart då de flesta medarbetarna på SEB inte märkt av de nya förändringarna genom 

det nya ersättningssystem och de flesta redan jobbar mot företagets mål och ser det som det 

största incitamentet, vilket är det som SEB strävar efter. Vidare tror vi att det är viktigt att inte 

glömma bort att belöna sina anställda för väl utfört arbete då vi kan se att medarbetare på SEB  
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tycker att förmåner bidrar till högre motivation och att högre motivation i sin tur bidrar till 

etthögre presterande i arbetet. 

5.2.5 Vidare reflektioner angående Tahir M. Nisars studie 

Tahir M. Nisars studie talar om det viktiga med att anamma individuell ersättning för att få 

medarbetarna motiverade och att det kommer att gynna företagets utveckling till det positiva. 

SEB lägger stor tyngd i att alla skall jobba mot samma mål med företagets mål i fokus. Nisar 

anser att för att få medarbetarna att jobba efter samma mål skall man hålla fast vid individuell 

belöning, vilket ökar konkurrensen hos medarbetarna som i sin tur bidrar till resultat i företagets 

mål och prestationer. Dock kan vi se i vår studie, att medarbetarna på SEB inte lägger någon stor 

tyngd på de individuella ersättningarna (exempelvis rörlig ersättning). De viktigaste för dem är 

miljön på arbetsplatsen och att jobba efter företagets mål. Skulle dessa motivationsfaktorer tas 

bort genom att man tillämpade rörlig ersättning i högre utsträckning? Risken för en mer 

konkurrerande arbetsmiljö skulle öka och medarbetarna kanske inte skulle se varandra som ett 

team längre utan snarare se varandra som konkurrenter. Detta tror vi skulle utgöra brister inom 

SEB och de mål som de har nu, att alla skall ha företagets mål i åtanke, skulle inte bli lika tydligt.  

5.2.6Analys av vår frågeställning 

Har regelförändringen om ersättningspolicyn inom finansiella företag påverkat motivationen hos 

medarbetarna på SEB:s bankkontor inom distrikt Stockholm Norr? 

 

Vi kan utifrån vår studie se att majoriteten av respondenterna anser att förmåner bidrar till en 

ökad motivation på arbetsplatsen. Vi kan också se att den ökade motivationen från extra förmåner 

utöver lön genererar en högre prestanda i arbetet som utförs på SEB.  

 

För att se om motivationen hade förändrats efter regelförändringen frågade vi först och främst om 

våra respondenter visste om regelförändringen, vilket majoriteten svarade att de inte gjorde. Trots 

att vissa medarbetare visste om de nya rekommendationerna (43 %) så har majoriteten inte märkt 

av några skillnader i SEB:s ersättningspolicy och de har inte märkt av att vissa ersättningar 

minskat.De flesta respondenter (86%) ansåg inte att inställningen till deras arbete förändrats efter 

förändringen i ersättningspolicyn vilket är ganska logiskt då majoriteten inte visste om det. Några 

av respondenterna som varit medarbetare på SEB i 21 år eller mer var de som svarade att deras 

inställning förändrats, men majoriteten av dem svarade ”till det bättre” så här kan vi klart säga att 

förändringen i ersättningspolicyn inte har påverkat motivationen förmedarbetarna. 
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Vi kan klart och tydligt svara ”nej” på vår frågeställning. 
 

5.3. Slutsats 
Vårt syfte med denna uppsats var att se utifrån Finansinspektionens nya regelverkom 

belöningssystem som infördes 2010 har bidragit till en förändring i motivationen hos 

medarbetarna på Skandinaviska Enskilda Bankens distrikt Stockholm Norr. 

 
Majoriteten visste inteom de nya rekommendationerna om ersättningspolicyn och även om så 

vore fallet så tror vi inte att förändringarna hade varit märkbara för medarbetarna på SEB. 

 

Medarbetarna tyckte att förmåner genererar högre motivation men deras inställning till arbetet 

har inte förändrats trots att vissa ersättningar minskat i och med de nya rekommendationerna. 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att motivationen hos medarbetarnapå bankkontoren inom distrikt 

Stockholm Norrinte har förändrats trots deras minskning i ersättningspolicyn och vi tror inte att 

det kommer ha förändrats om tio år heller. 

 

Vidare kan vi se att majoriteten intetyckte att det är en självklarhet att utöver lön få andra 

förmåner, de som ansåg att det var en självklarhet menade att man utöver lön måste få något 

annat för att hålla sig motiverad och engagerad. Då majoriteten ansåg att det inte var en 

självklarhet men ändå menar att förmåner bidrar till ökad motivation, kan vi dra slutsatsen att det 

majoriteten menar är att de gärna får förmåner, men de ser dem inte som någon självklarhet och 

därför får de eventuellt en större positiv effekt när man väl får ta del av dem vilket bidrar till 

högre motivation. 

Det som påverkar medarbetarnas motivation mest var deras utvecklingsmöjligheter samt deras 

chef/ledare och majoriteten var överens om att ersättningssystemet bör grunda sig på om man 

levererar på de uppsatta mål man har individuellt eller kollektivt för företaget. Detta visar att 

medarbetarna strävar efter att uppnå företagets mål och genom att sträva efter att uppnå målen 

hoppas de på att utvecklas och det är det som motiverar dem mest till att prestera lite hårdare. 
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5.4 Bortfallsanalys 

Vi skickade ut sammanlagt 110 enkäter och fick svar på 98. Det ger oss ett bortfall på 12 respondenter. 

Det bortfall som uppstod kan beror på att alla medarbetare intearbetade under de dagar vi gav ut enkäterna 

och på så sätt inte hade möjlighet att delta i vår undersökning. En annan anledning kan också vara att 

respondenterna helt enkelt inte ville delta i undersökningen, man kanske inte kände sig bekväm med att 

svara på de frågor som ställdes eller så hade man helt enkelt inte tid att delta.  

 

5.5 Avslutande diskussion 

Belöning har alltid förknippats som en faktor som finns för att förmedla en positiv drivkraft till 

en medarbetares arbetsuppgifter, för att kunna motivera och öka den individuella prestationen. Vi 

har i vår bakgrund presenterat två olika kategorier av belöning, ”pekuniära” eller ”icke- 

pekuniära”. Resultatet av vår studie har påvisat att den ”icke- pekuniära” belöningen är den mest 

motiverande drivkraften hos medarbetarna på SEB. Detta påstående förstärks med tanke på att 

inställningen till arbetet inte förändrats efter att de nya rekommendationerna tillsats och minskat 

medarbetarnas ”pekuniära” belöningar. 

 

Medarbetarna på SEB är eniga om att ersättningssystemet bör grunda sig på att man levererar på 

de uppsatta målen och de är även eniga om att detta uppnås genom en bra arbetsmiljö, vilket är 

den mest bidragande motivationsfaktorn och en ”icke- pekuniär” förmån. 

 

För att återkoppla till problembakgrundendär vi sagt att tidigare forskning kommit fram till att 

belöningar ses som en självklarhet och inte en motivationsfaktor, kan man se att detta påstående 

endast gäller ”pekuniära” belöningar. I vårt resultat kan vi se att ”icke-pekuniära” belöningar är 

det som bidragit till att medarbetarnas prestanda ökat, eftersom kategorin utvecklingsmöjligheter 

var det som medarbetarna motiveras mest av.  

5.6Förslag till fortsatt forskning 
Vi ansåg i början av vår uppsats att vår reliabilitet idag var hög men att om man gör om den här 

studien om exempelvis tio år så skulle vår reliabilitet vara låg då svaret skulle kunna vara helt 

förändrat om tio år. Vid närmre eftertanke så tror vi inte att svaret kommer vara annorlunda om 

tio år då vi tror att de flesta företag inom den finansiella sektorns förändringar i 

ersättningspolicyn ser ungefär likadan ut och vi tror att de medarbetare vi tillfrågat representerar 

de flesta medarbetares åsikter. Det kan dock vara så att om vi undersökt en annan bank, så kanske 

svaret varit annorlunda. 

 

Ett förslag till vidare forskning inom detta ämne kan vara att man istället för att undersöka 

medarbetarna på bankkontoren, försöka få kontakt med ledningeneller de som sitter högre upp 

inom företaget, de som kanske mest påverkas av förändringarna. Man hade även kunnat göra 

fördjupande intervjuer för att höra om det finns några andra åsikter kring motivationen i och med 

förändringen än de vi undersökte. 
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Vi skulle också kunna se att man fördjupar sig i frågan varför ersättningspolicyn har en så liten 

påverkan på motivationen och om de faktorerna som påverkar motivationen mest faktiskt 

ärutvecklingsmöjlighet ocharbetsmiljö, även på en annan bank eller företag. 

 

Det skulle också kunna vara intressant att tillfråga medarbetarna hur de anser att ett 

ersättningssystem skall vara utformat för att motivera dem mer än vad det gör idag. 
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Bilaga 1. Enkätfrågor 

Vi är två studenter på Södertörns Högskola som studerar sista terminen på internationella 

ekonomiprogrammet och skriver nu vårt examensarbete. Uppsatsen är en del av investering och 

finansiering och vårt uppsatsämne handlar om motivation på arbetsplatsen i förhållande till 

förmåner. Vi uppskattar ert deltagande.  

1. Antal år inom banken? 

1 – 5   

6 – 10   

11 – 15  

16 – 20  

21 -   

2. Trivs du med dina arbetsuppgifter? (där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”) 

1 2 3 4 5 

     

3. Trivs du på din arbetsplats?  

1 2 3 4 5 

     

4. Trivs du med dina kollegor?  

1 2 3 4 5 

     

5. Anser du att du vet vad som krävs av dig för att få ta del av bankens förmåner*? 

* Försäkringar, pension, rörlig lön, långsiktiga incitament samt övriga förmåner 

1 2 3 4 5 

     

6. Hur nöjd är du med din lön? 

1 2 3 4 5 
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7. Tycker du att din lön är rättvis i jämförelse med medarbetare som har samma befattning som 

dig? (Där 1 är ”inte alls” rättvis och 5 är ”mycket rättvis”)  

1 2 3 4 5 

     

8. Vilken kategori tycker du påverkar din motivation mest positivt av dessa (rangordna dessa där 

1 är den kategori som påverkar din motivation bäst)  

Personliga målsättningar   

Bra chef/ledare   

Utvecklingsmöjligheter  

Anställningsförmåner   

Lön     

Arbetskollegor   

Annan faktor     Exemplifiera________________________________________ 

 

9. Vilka kategorier ska ersättningssystemet grunda sig på enligt dig? (välj endast ett alternativ) 

Levererar på uppsatta mål   

Antal anställningsår    

Samarbetsförmåga   

Eget ansvarstagande    

Annat alternativ   Exemplifiera________________________________________.  

Efter finanskrisen 2008 gick EU-kommissionen ut med en rekommendation angående en  

förändring i ersättningspolicyn för företag inom den finansiella sektorn. Detta innebar att 

företag, som exempelvis SEB, drabbades av förändringen. Förändringen var exempelvis 

rekommendationer om minskning av rörlig ersättning och individuella belöningar. 

(Källhänvisning: http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf) 

 

Nedanstående frågor avser perioden efter att EU-kommissionen gett ut nya rekommendationer 

om ersättningspolicyn. 

 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/besluts_PM_091211ny.pdf
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10. Kände du till detta?  

JA NEJ 

  

11. Märkte du av efter de nya rekommendationerna angående ersättningspolicyn att vissa av dina 

förmåner minskade? (1 är ”inte alls” och 5 är ”mycket”) 

1 2 3 4 5 

     

12. Har din inställning till ditt arbete förändrats?  

JA (till de bättre)  JA (till de sämre)  NEJ    

13. Anser du att förmåner bidrar till ökad motivation?  

JA NEJ 

  

14. Anser du att motivation bidrar till högre presterande i arbetet?  

JA NEJ 

  

15. Tycker du att SEB:s bestämmelser om förmåner är rättvisa inom företaget? (där 1 är ”inte 

alls” och 5 är ”väldigt mycket”).  

1 2 3 4 5 

     

16. Utöver lön, vilka andra förmåner tycker du att en arbetsgivare bör erbjuda?  

Eget svar: 

______________________________________________________________________________ 

17. Tycker du att det är en självklarhet att utöver lön, få andra förmåner? 

_____________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 


