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Förord	  

Valet	  att	  studera	  Häradssparbankens	  bonussystem	  för	  att	  få	  klarhet	  i	  om	  personalen	  
motiveras	  av	  detta	  och	  eventuella	  faktorer	  som	  finns	  kommer	  av	  att	  jag	  finner	  ämnet	  
intressant.	  Arbetet	  som	  denna	  uppsats	  har	  fört	  med	  sig	  har	  skapat	  en	  betydligt	  större	  
insikt	  kring	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  människor	  i	  sina	  arbeten	  och	  att	  det	  kan	  se	  
mycket	  olika	  ut	  från	  person	  till	  person.	  Det	  är	  inte	  så	  att	  mer	  pengar	  ger	  mer	  
motivation.	  Hade	  det	  varit	  så	  enkelt	  hade	  inte	  detta	  ämne	  varit	  så	  efterforskat	  och	  
ständigt	  aktuellt	  som	  det	  faktiskt	  är.	  Kunskapen	  som	  erhållits	  i	  den	  här	  studien	  ska	  jag	  
bära	  med	  mig	  i	  mitt	  fortsatta	  arbetsliv	  och	  hoppas	  även	  att	  Häradssparbanken	  kan	  dra	  
nytta	  av	  det	  jag	  funnit	  som	  svar	  på	  min	  problemformulering.	  	  

Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  respondenter	  som	  valde	  att	  hjälpa	  mig	  genom	  att	  
ställa	  upp	  i	  intervjuer	  och	  svara	  på	  enkätundersökningen.	  	  

Jag	  vill	  också	  rikta	  ett	  tack	  till	  handledare	  Siw	  Lindqvist	  vid	  Linnéuniversitetet	  som	  har	  
kommit	  med	  konstruktiv	  kritik	  och	  feedback	  samt	  återkopplat	  snabbt	  kring	  frågor	  
under	  hela	  arbetets	  gång	  med	  uppsatsen.	  Jag	  vill	  även	  rikta	  ett	  tack	  till	  andra	  
kursdeltagare,	  vilka	  har	  opponerat	  på	  uppsatsen	  efter	  varje	  inlämningstillfälle	  och	  ofta	  
kommit	  med	  lyckoönskningar.	  	  

Slutligen	  vill	  jag	  avsluta	  med	  att	  skriva	  att	  jag	  är	  glad	  för	  att	  jag	  tog	  tag	  i	  och	  
genomförde	  mitt	  examensarbete.	  Det	  har	  inte	  alltid	  varit	  lätt	  att	  få	  ihop	  det	  med	  
heltidsjobb	  med	  många	  nya	  utmanande	  arbetsuppgifter	  samtidigt	  som	  att	  skriva	  
uppsats,	  man	  klarar	  mer	  än	  vad	  man	  tror.	  	  

Mönsterås,	  maj	  2013	  	  
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Sammanfattning	  
Att	  ha	  bonussystem	  är	  allmänt	  vedertaget	  inom	  banker	  men	  motiverar	  dem	  

personalen	  till	  att	  förmedla	  alla	  de	  produkter	  och	  tjänster	  som	  det	  i	  grund	  och	  botten	  

handlar	  om?	  Att	  som	  chef	  få	  sin	  personal	  motiverad	  till	  att	  utföra	  en	  arbetsuppgift	  kan	  

vara	  svårare	  än	  många	  tror.	  Det	  handlar	  om	  en	  mängd	  olika	  faktorer	  som	  ska	  vara	  

tillgodosedda	  och	  alla	  människor	  motiveras	  inte	  av	  samma	  faktorer.	  

Det	  är	  oftast	  inte	  de	  som	  sätter	  resultatmål	  kopplade	  till	  bonussystem	  som	  ska	  

genomföra	  arbetet	  för	  att	  uppnå	  dessa.	  Det	  är	  de	  anställda	  som	  ska	  göra	  detta	  och	  hur	  

får	  man	  dem	  till	  att	  vilja	  lyckas	  med	  detta?	  Det	  är	  jätteviktigt	  att	  arbetsgivarna	  förstår	  

vad	  det	  är	  som	  motiverar	  personalen	  (Kovach,	  1987;	  Wiley,	  1997;	  Watson,	  1994)	  Det	  

är	  bevisat	  att	  företag	  som	  har	  anställda	  med	  tillgodosedda	  behov	  och	  är	  motiverade	  i	  

sina	  arbeten	  leder	  till	  ökad	  försäljning	  och	  framgång	  för	  företaget.	  (Kovach,	  1987;	  

Wiley,	  1997)	  	  

Detta	  ska	  undersökas	  med	  hjälp	  utav	  kända	  motivationsteorier	  och	  annan	  teori	  som	  

både	  talar	  för	  och	  emot	  användningen	  utav	  belöningssystem.	  Även	  ledarens	  roll	  i	  att	  

motivera	  sina	  anställda	  ska	  undersökas.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  Häradssparbankens	  

personals	  uppfattning	  i	  ämnet	  kommer	  en	  kvantitativ	  insamlingsmetod	  att	  användas	  

genom	  en	  enkätundersökning	  och	  en	  kvalitativ	  insamlingsmetod	  genom	  intervjuer.	  

Vad	  som	  motiverar	  en	  person	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  motivera	  en	  annan	  person	  

men	  går	  det	  att	  hitta	  några	  få	  gemensamma	  faktorer	  som	  motiverar	  de	  flesta?	  Det	  är	  

bland	  annat	  detta	  som	  den	  här	  uppsatsen	  ska	  handla	  om.	  Mycket	  nöje	  med	  

läsningen….	  

Nyckelord	  i	  uppsatsen.	  Häradssparbanken,	  resultatbonussystem,	  motivation,	  pengar	  

och	  ledarskap.	  	  
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Abstract	  
The	  use	  of	  incentives	  programs	  is	  commonly	  used	  in	  some	  business	  but	  do	  they	  really	  

motivate	  the	  employees	  to	  reach	  the	  goals?	  As	  a	  leader	  it	  can	  be	  really	  difficult	  to	  

motivate	  the	  employees	  to	  be	  willing	  to	  reach	  a	  certain	  goal.	  Many	  factors	  have	  to	  be	  

fulfilled	  and	  all	  the	  people	  are	  not	  motivated	  by	  the	  same	  things.	  

Most	  of	  the	  times	  it	  is	  not	  the	  people	  who	  sets	  the	  incentive	  program	  who	  are	  going	  to	  

work	  to	  reach	  the	  goals.	  It	  is	  the	  employees,	  and	  how	  do	  you	  get	  them	  to	  be	  willing	  to	  

do	  that?	  It	  is	  very	  important	  that	  the	  leader	  knows	  what	  it	  is	  that	  motivates	  the	  staff	  

(Kovach,	  1987;	  Wiley,	  1997;	  Watson,	  1994).	  It	  is	  proved	  that	  companies	  with	  

employees	  who	  have	  their	  needs	  fulfilled	  are	  more	  motivated	  in	  their	  work	  which	  

leads	  to	  increased	  sales	  and	  success	  for	  the	  company	  (Kovach,	  1987;	  Wiley,	  1997).	  

In	  this	  review	  I	  will	  try	  to	  see	  if	  the	  employees	  on	  Häradssparbanken	  are	  motivated	  by	  

the	  incentive	  program	  and	  if	  it	  is	  so,	  what	  factors	  it	  is	  that	  motivates	  the	  employees	  to	  

reach	  the	  goals	  that	  are	  measured.	  This	  will	  be	  done	  with	  help	  of	  well	  known	  

motivation	  theories,	  poll	  and	  interviews.	  Hope	  you	  enjoy	  it……	  

Key	  words	  for	  this	  paper	  are:	  Häradssparbanken,	  incentives	  program,	  motivation,	  

money	  and	  leadership.	  	  
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Inledning	  
	  

I detta inledande kapitel ges en inblick i den problembakgrund som lägger grunden till 

den problemdiskussion som denna uppsats ska komma att handla om. 

Problemdiskussionen mynnar ut i uppsatsens problemformulering, syfte och 

avgränsning, 

 

1.	  1	  Problembakgrund	  
	  

Valet	  av	  ämne	  kommer	  från	  en	  fundering	  jag	  har	  haft	  under	  min	  tid	  på	  min	  arbetsplats.	  

Vid	  många	  tillfällen	  har	  jag	  varit	  närvarande	  då	  bankens	  verkställande	  direktör	  har	  

stämt	  av	  resultatbonussystemet,	  alltså	  vad	  bankens	  personal	  har	  lyckats	  uppnå	  

hitintills	  under	  året	  utifrån	  ett	  visst	  antal	  parametrar.	  Om	  man	  gemensamt	  klarar	  av	  att	  

uppnå	  försäljningsmålen	  som	  sträcker	  sig	  över	  ett	  år	  erhålls	  en	  bonus	  på	  mellan	  noll	  till	  

fyrtiotusen	  kronor	  av	  varje	  tillsvidareanställd.	  Min	  generella	  uppfattning	  av	  dessa	  

avstämningar	  är	  att	  personalen	  tar	  det	  mest	  som	  ett	  konstaterande	  varje	  gång	  och	  inte	  

blir	  speciellt	  motiverade	  att	  tillsammans	  klara	  försäljningsmålen.	  Jag	  har	  många	  gånger	  

tänkt	  att	  det	  måste	  finnas	  sätt	  att	  få	  personalen	  mer	  engagerade	  i	  att	  vilja	  uppnå	  dessa	  

mål,	  vilka	  är	  framtagna	  av	  bankens	  ledningsgrupp	  och	  godkända	  av	  en	  grupp	  med	  

representanter	  från	  varje	  arbetsgrupp	  i	  banken	  (haradssparbanken.se,	  2010).	  

Häradssparbanken	  är	  en	  fristående	  Sparbank	  som	  har	  sitt	  huvudsakliga	  

upptagningsområde	  i	  Mönsterås	  kommun,	  med	  12	  500	  privatkunder	  och	  1	  100	  företag	  

och	  organisationer,	  men	  också	  en	  del	  distanskunder.	  	  Affärsvolymen	  uppgår	  till	  SEK	  4,5	  

miljarder,	  alltså	  bankens	  samlade	  in-‐	  och	  utlåning.	  Organisationen	  är	  uppdelad	  på	  två	  

kontor,	  huvudkontoret	  i	  Mönsterås	  där	  21	  av	  bankens	  23	  helårsarbetare	  har	  sin	  

arbetsplats	  plus	  ett	  tvåmanskontor	  i	  Fliseryd	  2	  mil	  nordväst	  om	  Mönsterås.	  I	  stora	  drag	  

är	  organisationen	  uppdelad	  i	  tre	  arbetsgrupper	  med	  olika	  ansvarsområden,	  privat,	  

företag	  och	  administration.	  Banken	  ägs	  inte	  utav	  några	  aktieägare	  utan	  de	  36	  

huvudmännen	  är	  det	  ytterst	  beslutande	  organet.	  Dessa	  utser	  en	  styrelse	  som	  i	  sin	  tur	  

utser	  en	  verkställande	  direktör	  och	  där	  under	  en	  ledningsgrupp	  och	  personal.	  
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Kunderna	  erbjuds	  helhetslösningar	  inom	  finansiering,	  ekonomisk	  rådgivning,	  

trygghetsrådgivning	  för	  både	  privatpersoner	  och	  företag	  (haradssparbanken.se).	  

Produkterna	  som	  mäts	  i	  bonussystemet	  förmedlas	  i	  rådgivningen	  vid	  kundmötet,	  

kundens	  intresse	  måste	  alltid	  prioriteras	  högst	  och	  utifrån	  hur	  kundens	  ekonomiska	  

situation	  ser	  ut	  ska	  denna	  erbjudas	  passande	  tjänster.	  Kunden	  får	  aldrig	  komma	  i	  ett	  

läge	  där	  den	  känner	  att	  rådgivaren	  försöker	  ”pracka	  på”	  många	  tjänster,	  men	  samtidigt	  

är	  banksektorn	  en	  hårt	  utsatt	  sektor	  med	  hård	  konkurrens	  och	  behöver	  göra	  bra	  

resultat	  för	  att	  överleva	  på	  sikt	  (Anställd	  Häradssparbanken).	  

Vad	  som	  motiverar	  människor	  i	  sitt	  dagliga	  arbete	  är	  ett	  aktuellt	  ämne	  då	  många	  

jobbar	  utifrån	  uppsatta	  mål	  vad	  man	  ska	  klara	  av	  att	  prestera.	  Som	  ledare	  handlar	  det	  

ofta	  att	  motivera	  sin	  personal	  att	  bli	  ännu	  bättre,	  att	  kunna	  ännu	  mer,	  att	  sälja	  ännu	  

mer,	  att	  producera	  ännu	  mer.	  För	  att	  detta	  ska	  fungera	  måste	  man	  hitta	  en	  drivkraft	  

som	  gör	  att	  alla	  inom	  laget,	  organisationen,	  är	  med	  och	  kämpar	  för	  samma	  mål.	  Hur	  

gör	  man	  detta?	  Vad	  som	  motiverar	  en	  person	  till	  att	  uppnå	  uppsatta	  mål	  behöver	  

nödvändigtvis	  inte	  betyda	  att	  samma	  faktorer	  motiverar	  en	  annan	  person	  (Bruzelius	  &	  

Skärvad,	  2000;	  Ekman,	  2003).	  Ett	  påhittat	  exempel	  för	  att	  förstå	  komplexiteten	  kan	  

vara	  Karl	  som	  är	  25	  år	  och	  singel.	  Han	  motiveras	  av	  uppskattning	  från	  chefen	  och	  en	  

monetär	  bonus	  som	  han	  vill	  använda	  till	  kontantinsatsen	  för	  sin	  första	  bostadsrätt.	  

Detta	  gör	  att	  han	  anstränger	  sig	  extra	  för	  att	  klara	  resultatmålen.	  Birgit	  däremot	  som	  

är	  63	  år,	  gift	  och	  nyligen	  har	  fått	  barnbarn	  motiveras	  inte	  alls	  av	  en	  extra	  summa	  

pengar	  som	  hon	  lika	  gärna	  klarar	  sig	  utan.	  Birgit	  skulle	  istället	  bli	  väldigt	  motiverad	  om	  

hon	  viste	  att	  hon	  kunde	  belönas	  med	  två	  veckors	  extra	  ledighet	  och	  ägna	  tid	  åt	  

barnbarnen.	  	  

1.	  2	  Problemdiskussion	  
	  

Det	  finns	  flera	  olika	  definitioner	  av	  vad	  motivation	  faktiskt	  är	  för	  något.	  Vroom	  (1964)	  

beskriver	  det	  som:	  ”The	  process	  of	  governing	  choices	  made	  by	  persons	  or	  lower	  

organisms	  among	  alternative	  forms	  of	  voluntary	  activities.”	  Mithchell	  (1982)	  beskriver	  

det	  som:	  “The	  degree	  to	  which	  an	  individual	  wants	  and	  chooses	  to	  engage	  in	  certain	  

specified	  behavior.”	  Harries	  and	  Woodgate	  (1984)	  beskriver	  det	  som:	  



	  
	  

9	  
	  

“Processes	  or	  factors	  causing	  people	  to	  act	  in	  certain	  ways…consists	  of	  their	  

identification	  of	  need,	  the	  establishment	  of	  goal	  which	  will	  satisfy	  that	  need	  and	  

determination	  of	  the	  required	  action”.	  Hunt	  (1992)	  beskriver	  det	  som:	  

“When	  a	  person	  attempts	  to	  achieve	  a	  goal,	  the	  behavioral	  outcome	  is	  referred	  to	  as	  

motivation.	  Motivation	  is	  the	  process	  by	  which	  goals	  are	  recognized,	  choices	  are	  made	  

and	  energy	  is	  directed	  towards	  achieving	  the	  goal.”	  

Det	  faktum	  om	  pengar	  motiverar	  människor	  till	  att	  prestera	  bättre	  på	  jobbet	  finns	  det	  

delade	  meningar	  om.	  Det	  finns	  de	  som	  hävdar	  att	  människor	  drivs	  och	  motiveras	  av	  att	  

tjäna	  pengar,	  att	  man	  med	  en	  högre	  ersättning	  kommer	  att	  känna	  högre	  arbetsglädje	  

till	  sitt	  jobb.	  Roland	  Gustavsson	  som	  är	  vd	  vid	  rekryteringsföretaget	  K2	  hävdar	  att	  

pengar	  är	  beroendeframkallande	  och	  på	  så	  vis	  skapar	  ett	  driv	  hos	  den	  anställde	  att	  

prestera	  bättre	  för	  at	  tjäna	  mer	  (chef.se,	  2011).	  Wiley	  (1975)	  menar	  att	  lönen	  har	  en	  

stor	  betydelse	  till	  hur	  den	  anställde	  är	  motiverad	  i	  sitt	  arbete	  eftersom	  denne	  kan	  

uppfylla	  fler	  behov,	  då	  han/hon	  har	  råd	  att	  göra	  det	  han/hon	  vill	  i	  större	  utsträckning	  

jämförelsevis	  med	  en	  person	  som	  tjänar	  mindre.	  Exempelvis	  de	  behov	  som	  finns	  i	  

Maslows	  behovstrappa	  att	  känna	  status	  och	  prestige.	  	  Hamner	  (1975)	  och	  Lawler	  

(1988)	  menar	  att	  belöningssystem	  kan	  fungera	  om	  det	  används	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  

det	  tar	  hänsyn	  till	  att	  alla	  individer	  inte	  har	  samma	  behov	  utan	  ser	  olika	  ut.	  Som	  med	  

exemplet	  tidigare	  motiveras	  inte	  Karl	  och	  Birgitta	  av	  samma	  faktorer.	  

Meyer	  (1975),	  Herzberg	  (1987)	  och	  Kohn	  (1993)	  hävdar	  att	  olika	  typer	  utav	  

belöningssystem	  kan	  fungera	  men	  endast	  kortsiktigt.	  	  Undersökningar	  som	  har	  gjorts	  i	  

olika	  sammanhang	  och	  miljöer	  har	  visat	  att	  personer	  som	  förväntar	  sig	  en	  belöning	  för	  

att	  utföra	  något	  faktiskt	  presterar	  mindre	  bra	  i	  jämförelse	  med	  de	  personer	  som	  inte	  

förväntar	  sig	  någon	  belöning	  efter	  att	  ha	  utfört	  en	  handling.	  När	  en	  person	  vet	  att	  det	  

finns	  en	  belöning	  fokuserar	  han/hon	  på	  att	  komma	  dit,	  fokus	  ligger	  alltså	  inte	  på	  själva	  

arbetet	  utan	  hur	  man	  ska	  nå	  målet	  snabbt.	  Detta	  menar	  Kohn	  (1993)	  att	  det	  i	  

förlängning	  leder	  till	  att	  personalen	  blir	  allt	  mindre	  intresserad	  av	  arbetet,	  vilket	  kan	  

leda	  till	  att	  fel	  lättare	  begås.	  Thomas	  Lundqvist	  som	  är	  fd	  vd	  för	  Junibacken	  hävdar	  att	  

det	  bara	  är	  en	  myt	  att	  människor	  drivs	  av	  pengar.	  Istället	  påstås	  motsatsen,	  nämligen	  

att	  pengar	  gör	  människor	  mindre	  kreativa	  i	  längden.	  Han	  ger	  exemplet	  för	  ett	  barn	  som	  
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hjälper	  till	  att	  skotta	  snö	  och	  efteråt	  blir	  belönad	  med	  tjugo	  kr.	  Frågan	  är	  om	  samma	  

barn	  kommer	  att	  ställa	  upp	  och	  skotta	  snö	  nästa	  gång	  utan	  ersättning?	  (chef.se,	  2011).	  

För	  att	  ett	  företag	  ska	  uppnå	  mål	  är	  arbetsgivaren	  beroende	  av	  de	  anställdas	  

prestationer.	  Det	  är	  de	  som	  måste	  genomföra	  arbetet	  för	  att	  nå	  dit	  och	  utan	  dess	  vilja	  

och	  driv	  att	  uppnå	  dessa	  mål	  blir	  det	  svårt.	  Därför	  är	  det	  ytterst	  viktigt	  at	  arbetsgivaren	  

förstår	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  personalen	  i	  deras	  dagliga	  arbete.	  (Kovach,	  1987;	  

Wiley,	  1997:	  Watson,	  1994)	  Om	  personalens	  behov	  är	  uppfyllda	  kommer	  de	  att	  

prestera	  bättre	  och	  vara	  mer	  motiverade	  vilket	  leder	  till	  ökad	  försäljning	  och	  

förhoppningsvis	  bättre	  resultat	  för	  företaget.	  	  

1.	  3	  Problemformulering	  
	  

Motiveras	  Häradssparbankens	  personal	  att	  klara	  bankens	  uppsatta	  resultatmål	  utifrån	  

det	  bonussystem	  som	  finns	  idag?	  Om	  ja,	  vilka	  faktorer	  är	  det	  som	  skapar	  motivation	  

att	  uppnå	  dessa?	  

1.	  4	  Syfte	  
	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  finns	  och	  verkar	  

motiverande	  för	  bankers	  personal	  att	  nå	  uppsatta	  resultatmål.	  Genom	  detta	  vill	  jag	  

öka	  förståelsen	  för	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  människor	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  inom	  

banksektorn.	  	  

	  

1.	  5	  Avgränsningar	  
	  

Den	  här	  uppsatsen	  har	  fokuserats	  på	  att	  undersöka	  om	  det	  resultatbonussystem	  som	  

idag	  finns	  på	  Häradssparbanken	  i	  Mönsterås	  skapar	  motivation	  hos	  dem	  anställda	  och	  

vilka	  faktorer	  dessa	  är	  i	  sådana	  fall.	  Det	  fokuseras	  inte	  först	  och	  främst	  på	  deras	  livs-‐	  

och	  arbetssituation	  i	  stort	  men	  vissa	  delar	  kommer	  att	  behöva	  undersökas	  för	  att	  finna	  

en	  förklaring	  till	  problemformuleringen.	  Faktorer	  som	  jag	  har	  valt	  att	  inrikta	  uppsatsen	  

mot	  är	  motivation	  och	  belöningssystem,	  dagens	  resultatbonussystem	  och	  ledarens	  roll	  

i	  att	  motivera.	  Varför	  jag	  har	  valt	  dessa	  faktorer	  beror	  på	  att	  efter	  genomgång	  av	  
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litteratur	  och	  teorier	  i	  ämnet	  visat	  sig	  att	  dessa	  spelar	  en	  central	  roll	  i	  ämnet.	  Jag	  har	  

valt	  att	  endast	  fokusera	  på	  Häradssparbankens	  resultatbonussystem	  och	  dess	  

personal,	  alltså	  inte	  andra	  banker	  eller	  företag.	  Detta	  är	  för	  att	  jag	  hävdar	  att	  

Häradssparbankens	  organisation	  liknar	  många	  andra	  organisationer	  samt	  att	  jag	  har	  

goda	  kontakter	  i	  Häradssparbanken.	  	  I	  den	  teoretiska	  referensramen	  fokuseras	  det	  på	  

motivationsteorier	  som	  är	  applicerbara	  i	  arbetssituationer.	  I	  ledarens	  roll	  undersöks	  

och	  beskrivs	  ledarens	  bidrag	  till	  motivation.	  De	  olika	  ledarskapsstilarna	  kommer	  inte	  

att	  beröras.	  
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2	  Metod	  
 

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tillvägagångssätten	  för	  hur	  arbetets	  gång	  har	  utformats	  

genom	  hela	  uppsatsen.	  Vetenskapliga	  teorier	  och	  begrepp	  diskuteras,	  analyseras	  och	  

kritiseras.	  Förklaringar	  till	  vilka	  teorier	  som	  har	  valts	  kommer	  att	  ges	  och	  hur	  

litteraturforskning	  och	  datainsamling	  genomförts.	  En	  beskrivning	  ges	  av	  hur	  den	  

empiriska	  insamlingen	  gått	  till	  samt	  hur	  en	  god	  reliabilitet	  och	  validitet	  uppnås.	  

Slutligen	  redovisas	  de	  olika	  metodproblem	  som	  stötts	  på	  längs	  vägen	  för	  att	  

genomföra	  undersökningen	  och	  skriva	  den	  här	  uppsatsen.	  	  

	  

2.	  1	  Kvantitativ	  insamling	  
	  

För	  att	  samla	  in	  data	  till	  undersökning	  användes	  först	  en	  kvantitativ	  

undersökningsmetod,	  nämligen	  en	  enkätundersökning.	  Denna	  insamlingsmetod	  

kännetecknas	  av	  att	  man	  ger	  respondenten	  en	  fråga/påstående	  och	  någon	  form	  av	  

skala	  där	  han/hon	  markerar	  vad	  som	  stämmer	  bäst	  överrens	  med	  vad	  han/hon	  

upplever.	  Jacobsen	  (2002)	  anser	  att	  en	  kvantitativ	  metod	  leder	  till	  avstånd	  mellan	  

respondenten	  och	  undersökaren.	  Vid	  en	  enkätundersökning	  finns	  det	  endast	  ett	  

begränsat	  antal	  svarsalternativ	  som	  undersökaren	  har	  satt	  upp,	  respondenten	  tvingas	  

därefter	  välja	  det	  alternativ	  som	  bäst	  stämmer	  överrens	  med	  dennes	  åsikt,	  istället	  för	  

att	  låta	  denna	  tänka	  helt	  själv	  (Larsen,	  2009:	  Jacobsen,	  2002).	  För	  att	  testa	  hur	  

Häradssparbankens	  personal	  ställde	  sig	  till	  resultatbonussystemet	  sattes	  påståenden	  

ihop	  som	  sedan	  testades	  på	  personalen.	  Detta	  genom	  att	  de	  fick	  ringa	  in	  från	  1-‐10	  

beroende	  på	  hur	  väl	  de	  instämde	  med	  påståendet.	  Detta	  kan	  alltså	  beskrivas	  att	  

undersökningen	  inleddes	  utav	  en	  deduktiv	  ansats	  vilket	  betyder	  att	  teori	  gick	  till	  

empiri.	  Utgångspunkten	  är	  alltså	  att	  teori	  samlas	  in	  och	  sammanställs	  och	  sedan	  testas	  

om	  den	  stämmer	  i	  verkligheten	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2003;	  Jacobsen,	  2002).	  	  

Samtliga	  tillsvidareanställda	  vid	  Häradssparbanken	  tillfrågades	  om	  de	  kunde	  delta	  i	  min	  

undersökning	  gällande	  det	  resultatbonussystem	  som	  finns	  i	  banken.	  En	  enkät	  

bestående	  av	  13	  påståenden	  om	  motivation	  till	  den	  totala	  arbetssituationen	  och	  

uppsatta	  mål	  sattes	  ihop,	  där	  respondenterna	  ringade	  in	  från	  1-‐10	  beroende	  på	  hur	  väl	  
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de	  instämde	  med	  påståendet.	  Utfallet	  från	  varje	  påstående	  har	  valts	  att	  kallas	  

instämmelsegrad,	  alltså	  ett	  mått	  på	  hur	  väl	  personalen	  tillsammans	  upplever	  att	  det	  

stämmer	  överrens	  med	  deras	  arbetssituation.	  Vid	  banken	  arbetar	  25	  stycken	  och	  av	  

dessa	  är	  17	  stycken	  berättigade	  till	  bonus.	  Verkställande	  Direktör	  och	  Vice	  

Verkställande	  Direktör,	  samt	  visstidsanställda	  får	  inte	  ta	  del	  av	  denna	  bonus.	  Berörda	  

informerades	  om	  uppsatsens	  syfte	  och	  undersöknings	  tillvägagångssätt	  innan	  de	  

besvarade	  enkäten.	  När	  enkätens	  påstående	  var	  klara	  sändes	  ett	  mejl	  ut	  där	  det	  

beskrevs	  vad	  uppsatsen	  skulle	  komma	  att	  handla	  om,	  samt	  instruktioner	  för	  hur	  de	  

skulle	  gå	  tillväga	  för	  att	  fylla	  i	  den.	  Varje	  respondent	  fick	  i	  sitt	  postfack	  en	  enkät	  

tillsamman	  med	  en	  sammanställning	  över	  resultatbonussystemet	  upplägg	  för	  aktuellt	  

år.	  Utgångspunkten	  var	  att	  samtliga	  skulle	  få	  svara	  anonymt	  och	  de	  fick	  sedan	  några	  

dagar	  på	  sig	  att	  fylla	  i	  och	  lämna	  in	  i	  ett	  separat	  postfack,	  för	  att	  anonymitet	  skulle	  

uppnås.	  Efter	  det	  första	  inlämningsdatums	  saknades	  att	  större	  antal	  varför	  det	  

skickades	  ut	  ett	  påminnelsemejl	  med	  vädjan	  att	  besvara	  enkäten.	  Det	  gav	  resultat	  och	  

av	  17	  möjliga	  respondenter	  var	  det	  14	  som	  lämnade	  in.	  På	  första	  sidan	  i	  enkäten	  gavs	  

möjligheten	  att	  fylla	  i	  en	  ruta	  och	  lämna	  in	  blankt	  och	  denna	  ruta	  fylldes	  i	  av	  en	  

respondent.	  Eftersom	  detta	  inte	  var	  ett	  obligatoriskt	  moment	  i	  deras	  arbete	  kunde	  inte	  

svar	  krävas	  från	  samtliga	  bonusberättigade.	  	  

	  

2.	  2	  Kvalitativ	  insamling	  
	  

Den	  kvalitativa	  ansatsen	  kännetecknas	  av	  att	  den	  består	  av	  formuleringar	  och	  ord	  till	  

skillnad	  från	  den	  kvantitativa	  ansatsen	  som	  oftast	  består	  av	  tal	  eller	  siffror	  (Backman,	  

1998;	  Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Den	  kvalitativa	  ansatsen	  används	  när	  undersökaren	  

vill	  komma	  respondenten	  närmare	  och	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  andra	  

människors	  synsätt	  i	  olika	  sammanhang	  (Jacobsen,	  2002;	  Larsen,	  2009;	  Björklund	  &	  

Paulsson,	  2003).	  För	  att	  få	  utförliga	  svar	  på	  problemformuleringen	  genomfördes	  

intervjuer.	  Backman	  (1998)	  menar	  att	  intervjuer	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  

tillvägagångssätt	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  andra	  människors	  uppfattningar.	  

Jacobsen	  (2002)	  menar	  att	  det	  är	  lättare	  när	  man	  träffar	  varandra	  ansikte	  mot	  ansikte,	  

istället	  för	  att	  genomföra	  en	  telefonintervju.	  I	  denna	  undersökning	  fanns	  inga	  hinder	  
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för	  att	  träffa	  respondenterna.	  Att	  använda	  en	  kvalitativ	  insamlingsmetod	  gör	  att	  

respondenterna	  kan	  svara	  fritt	  om	  hur	  de	  upplever	  dagens	  bonussystem	  på	  

Häradssparbanken,	  vilket	  gör	  att	  intervjuaren	  kan	  få	  kännedom	  om	  saker	  som	  jag	  inte	  

uppmärksammats	  tidigare.	  Missförstånd	  mellan	  respondenten	  och	  intervjuaren	  kan	  

rättas	  till	  om	  respondenten	  inte	  förstår	  frågan	  till	  att	  början	  (Larsen,	  2009;	  Jacobsen,	  

2002).	  Det	  finns	  dock	  nackdelar	  att	  ha	  den	  här	  närheten	  till	  respondenten	  menar	  

Jacobsen	  (2002)	  eftersom	  det	  finns	  risk	  för	  att	  intervjuaren	  färgas	  av	  respondentens	  

uppfattade	  verklighet.	  Det	  finns	  en	  grupp	  bestående	  av	  fem	  personer	  på	  banken	  som	  

arbetar	  årligen	  med	  att	  utvärdera	  och	  välja	  parametrar	  för	  vad	  som	  ska	  mätas	  i	  

resultatbonussystemet.	  Dessa	  fem	  intervjuades,	  dels	  för	  att	  de	  representerar	  alla	  

arbetsgrupper	  i	  banken	  och	  för	  att	  de	  aktivt	  jobbar	  med	  detta	  i	  perioder,	  vilket	  gör	  att	  

de	  väl	  känner	  till	  resultatbonussystemet	  uppbyggnad.	  Genom	  att	  intervjua	  fem	  

personer	  från	  de	  olika	  arbetsgrupperna	  minskar	  risken	  för	  att	  uppslukas	  av	  en	  persons	  

uppfattade	  verklighet.	  Istället	  kan	  likheter	  och	  skillnader	  utläsas	  (Jacobsen,	  2002).	  

Självklart	  kan	  inte	  en	  person	  från	  varje	  grupp	  representera	  hela	  gruppens	  åsikter	  men	  

det	  skapar	  bättre	  förutsättningar	  för	  detta	  än	  om	  bara	  en	  arbetsgrupp	  på	  

Häradssparbanken	  skulle	  ha	  intervjuats.	  Intervjuerna	  genomfördes	  mellan	  2013-‐04-‐29	  

till	  2013-‐05-‐07.	  

När	  kvalitativa	  undersökningar	  används	  kan	  det	  lätt	  bildas	  undersökningseffekter	  

eftersom	  undersökaren	  och	  respondenten	  har	  en	  närhet	  till	  varandra.	  En	  situation	  som	  

kan	  uppkomma	  är	  enligt	  Jacobsen	  (2002)	  och	  Larsen	  (2009)	  att	  respondenten	  är	  rädd	  

att	  undersökaren	  ska	  döma	  honom/henne	  för	  vad	  denne	  säger	  eller	  rent	  av	  hela	  

företaget.	  Detta	  kan	  skapa	  ett	  läge	  där	  respondenten	  framställer	  företaget	  på	  ett	  

bättre	  sätt	  än	  vad	  det	  egentligen	  är	  i	  verkligheten.	  För	  att	  minska	  

undersökningseffekterna	  informerades	  respondenterna	  att	  det	  som	  sades	  under	  

intervjuerna	  var	  helt	  anonymt.	  Jacobsen	  (2002)	  menar	  dock	  att	  man	  aldrig	  kan	  komma	  

undan	  undersökningseffekter	  helt,	  oavsett	  vilken	  metod	  som	  väljs.	  	  

När	  en	  kvalitativ	  metod	  används	  krävs	  det	  mycket	  arbete	  både	  före	  och	  efter	  själva	  

insamlingsmetoden	  som	  i	  det	  här	  fallet	  var	  intervjuer.	  	  Till	  att	  börja	  med	  tillfrågades	  

alla	  fem	  om	  de	  kunde	  tänka	  sig	  att	  ställa	  upp	  och	  intervjuas	  för	  uppsatsen.	  Alla	  gav	  sitt	  

godkännande	  och	  möten	  för	  intervjuer	  bokades	  in.	  Frågor	  till	  intervjuerna	  förbereddes	  
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noggrant	  för	  att	  vara	  anpassade	  utefter	  vald	  problemformulering,	  dessa	  finns	  i	  bilaga	  2	  

och	  3.	  Anställda	  Z,	  Q,	  G	  och	  X	  är	  intervjuade	  utifrån	  intervjuguiden	  som	  finns	  i	  bilaga	  2	  

vilken	  har	  fokus	  på	  varje	  individs	  upplevda	  situation.	  Anställd	  H	  intervjuades	  utifrån	  en	  

annan	  intervjuguide	  som	  finns	  i	  bilaga	  3,	  detta	  eftersom	  denna	  person	  har	  en	  ledande	  

ställning	  i	  Häradssparbanken	  och	  fokus	  var	  inte	  utifrån	  denne	  utan	  på	  de	  anställda.	  

Intervjuerna	  planerades	  för	  att	  pågå	  i	  ungefär	  30	  minuter.	  Eftersom	  att	  en	  kvalitativ	  

metod	  kräver	  mycket	  arbete	  måste	  undersökaren	  fokusera	  på	  ett	  eller	  ett	  fåtal	  

organisationer/personer	  vilket	  leder	  till	  att	  resultatet	  inte	  kan	  generaliseras	  då	  

metoden	  inte	  har	  använts	  på	  en	  större	  mängd	  personer	  (Jacobsen,	  2002;	  Larsen	  2009;	  

Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Slutsatsen	  som	  görs	  i	  denna	  uppsats	  kommer	  alltså	  inte	  

gälla	  för	  alla	  banker	  och	  företag.	  	  

Som	  grund	  i	  uppsatsen	  har	  en	  abduktiv	  ansats	  använts	  vilket	  är	  när	  undersökaren	  

pendlar	  mellan	  empirin	  och	  teorin	  längs	  arbetets	  gång	  där	  båda	  kan	  tolkas	  om	  under	  

tiden	  som	  mer	  kunskap	  i	  ämnet	  erhålls	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  

Problemformuleringen	  formulerades	  tidigt	  och	  har	  fått	  bearbetats	  i	  takt	  med	  att	  

kunskaper	  har	  förkovrats	  i	  ämnet.	  En	  negativ	  aspekt	  med	  att	  använda	  en	  abduktiv	  

ansats	  är	  att	  forskningen	  inte	  startar	  objektivt,	  alltså	  utan	  några	  förutfattade	  meningar	  

(Ejvegård,	  2003).	  Under	  arbetets	  gång	  har	  aktsamhet	  hela	  tiden	  varit	  centralt	  för	  att	  

förutfattade	  meningar	  inte	  skulle	  färga	  tolkningarna.	  Det	  har	  försökts	  genom	  att	  med	  

teori	  stödja	  dessa	  antaganden,	  men	  det	  är	  svårt	  att	  garntera	  att	  subjektivitet	  helt	  och	  

hållet	  inte	  förekommer.	  

2.	  3	  Litteraturforskning	  
	  

Sekundärdata	  är	  information	  som	  har	  samlats	  in	  och	  sammanställts	  av	  någon	  annan	  än	  

undersökaren.	  Att	  använda	  sig	  utav	  denna	  typ	  av	  information	  kan	  vara	  en	  nackdel	  i	  och	  

med	  att	  den	  är	  insamlad	  av	  någon	  annan	  och	  för	  en	  annan	  frågeställning	  än	  vad	  

undersökaren	  själv	  har	  (Jacobsen,	  2002;	  Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Det	  har	  försökts	  

att	  utgå	  ifrån	  att	  hämta	  information	  från	  vetenskapliga	  artiklar	  eftersom	  dessa	  är	  

granskade	  och	  har	  en	  högre	  tillförlitlighet.	  Att	  hitta	  artiklar	  som	  behandlade	  valda	  

teorier	  var	  ibland	  svårt	  och	  kompletterades	  därför	  med	  litteratur	  i	  from	  av	  böcker.	  Den	  
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litteratur	  som	  valdes	  hade	  endast	  en	  referenslista	  för	  att	  informationen	  skulle	  vara	  så	  

tillförlitlig	  som	  möjligt	  

Genomgående	  i	  hela	  uppsatsen	  har	  information	  försökts	  hittats	  i	  flera	  källor	  till	  samma	  

information	  och	  resonemang	  för	  att	  ytterligare	  öka	  trovärdigheten	  i	  undersökningen.	  	  

Ett	  problem	  är	  att	  sekundärdata	  som	  används	  är	  relativt	  gamla	  och	  kan	  upplevs	  som	  

förlegad.	  Detta	  kan	  göra	  att	  läsare	  uppfattar	  det	  som	  att	  uppsatsen	  är	  baserad	  på	  

gamla	  teorier.	  Genom	  uppsatsens	  arbetsgång	  har	  ny	  forskning	  inom	  området	  försökts	  

att	  användas	  i	  möjligaste	  mån	  men	  man	  kunde	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  se	  att	  

forskningsresultat	  som	  kommer	  nu	  är	  ofta	  baserad	  på	  de	  gamla	  motivationsteorierna,	  

vilket	  gör	  att	  dessa	  fortfarande	  är	  aktuella.	  Jacobsen	  (2002)	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

använda	  tillförlitliga	  källor	  när	  man	  bygger	  sin	  uppsats,	  vilket	  motiverar	  varför	  man	  

fortfarande	  idag	  kan	  använda	  sig	  av	  de	  gamla	  teorierna	  (Jacobsen,	  2002).	  	  

Arbetet	  med	  uppsatsen	  började	  med	  att	  söka	  vetenskapliga	  artiklar	  inom	  

belöningssystem	  och	  motivation.	  Genom	  Linnéuniversitetets	  intranät	  fanns	  det	  tillgång	  

att	  söka	  på	  vetenskapliga	  artiklar	  i	  fulltext.	  Databaser	  som	  användes	  för	  att	  söka	  

artiklar	  bland	  var	  ”Artikel	  Sök”,	  ”ProQuest”,	  ”PressText”,	  ”EBSCO	  Host”,	  ”Academic	  

Search	  Elite”	  och	  ”Libris”.	  Sökord	  som	  använts	  var	  ”motivation	  på	  arbetet”,	  

”Motivation	  at	  work”,	  ”belöningssystem”,	  ”bonussystem”,	  Uppsatser	  som	  träffades	  på	  

lästes	  igenom	  för	  att	  hitta	  inspiration	  till	  denna	  uppsats	  och	  referenslistor	  gicks	  igenom	  

för	  att	  se	  om	  något	  kunde	  vara	  relevant	  för	  denna	  undersökning.	  Litteraturen	  som	  har	  

använts	  har	  lånats	  via	  fjärrlån	  på	  biblioteket	  i	  Mönsterås.	  När	  det	  är	  en	  bok	  som	  inte	  

finns	  i	  deras	  samling	  gör	  de	  en	  sökning	  på	  bibliotek	  över	  hela	  landet	  och	  lånar	  den	  där	  

den	  finns	  tillgänglig.	  När	  det	  gäller	  strukturen	  i	  uppsatsen	  har	  det	  utgåtts	  ifrån	  

Mattsons	  och	  Örtenblads	  (2009)	  uppställning	  som	  är	  enkel	  att	  överskåda.	  	  

	  

2.	  4	  Val	  av	  teorier	  
	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  om	  Häradssparbankens	  personal	  motiveras	  av	  

det	  resultatbonussystem	  som	  finns	  och	  vilka	  eventuella	  faktorer	  som	  spelar.	  Därför	  är	  

det	  viktigt	  att	  vara	  införstådd	  med	  vad	  som	  menas	  med	  valda	  begrepp.	  Motivation	  är	  
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något	  som	  vi	  känner	  inför	  saker	  vi	  tar	  oss	  ann	  men	  också	  kan	  känna	  en	  avsaknad	  av.	  

Belöningssystem	  är	  vanligt	  förekommande	  inom	  banksektorn	  och	  andra	  branscher.	  I	  

teorikapitlet	  beskrivs	  olika	  typer	  utav	  bonusar	  och	  vad	  som	  talar	  för	  och	  emot	  deras	  

verkningskraft	  inom	  företag	  och	  organisationer.	  	  

Teorikapitlet	  följs	  av	  ett	  kapitel	  som	  berör	  motivation	  och	  pengar	  som	  tar	  upp	  pengars	  

betydelse	  för	  motivationen	  för	  en	  anställd	  att	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter.	  Bland	  

forskarna	  råder	  det	  delade	  meningar	  om	  pengar	  verkligen	  fungerar	  som	  en	  

motivationsfaktor	  i	  arbetet.	  En	  del	  forskare	  hävdar	  att	  så	  är	  fallet	  medans	  andra	  menar	  

att	  det	  har	  en	  motsatt	  effekt.	  	  

Eftersom	  det	  är	  de	  anställdas	  motivation	  som	  undersöks	  har	  ledarskapet	  en	  viktig	  

funktion	  och	  betydelse	  i	  ämnet.	  Därför	  handlar	  det	  tredje	  kapitlet	  om	  ledarens	  roll	  i	  att	  

motivera.	  För	  att	  lyckas	  med	  ett	  bonussystem	  krävs	  det	  en	  ansträngning	  från	  

personalens	  sida	  för	  att	  producera,	  sälja	  eller	  förmedla	  det	  som	  mäts	  i	  bonussystemet.	  

Ledarens	  roll	  är	  bland	  annat	  att	  få	  sina	  följare	  att	  sträva	  mot	  samma	  mål	  vilket	  i	  stort	  

sett	  är	  vad	  detta	  handlar	  om.	  Ledarens	  roll	  är	  central	  att	  gå	  igenom	  för	  att	  täcka	  alla	  

delar	  som	  har	  relevans	  för	  problemformuleringen.	  	  

Maslows	  behovshierarki	  är	  en	  relativt	  gammal	  teori	  och	  vanligt	  förekommande	  för	  att	  

förklara	  människors	  motivation.	  Teorin	  har	  kritiserats	  och	  har	  inte	  fått	  starkt	  

vetenskapligt	  stöd	  vilket	  främst	  grundar	  sig	  i	  den	  hierarkiska	  uppbyggnaden,	  då	  det	  

inte	  har	  kunnat	  styrkas	  att	  hierarkin	  av	  nämnda	  behov	  verkligen	  förekommer	  

(Abraham	  &	  Andersen,	  2005).	  Behoven	  som	  tas	  upp	  är	  oprecist	  formulerade	  och	  det	  är	  

inte	  helt	  klart	  vad	  som	  verkligen	  omfattar	  var	  och	  ett	  av	  behoven	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik,	  

2008).	  Flera	  forskare	  har	  enats	  gällande	  modellen	  att	  behoven	  på	  varje	  trappsteg	  

nödvändigtvis	  inte	  uppstår	  i	  den	  ordning	  som	  beskrivs	  som	  ett	  i	  taget,	  utan	  snarare	  

existerar	  samtidigt	  i	  olika	  grad	  (Abraham	  &	  Andersen,	  2005).	  Maslow	  arbetade	  själv	  

som	  psykolog	  och	  han	  utvecklade	  den	  inte	  för	  de	  sammanhang	  i	  arbetslivet	  där	  den	  

ofta	  används	  (Abraham	  &	  Andersen,	  2005).	  Trots	  kritiken	  har	  många	  forskare	  använt	  

den	  som	  inspirationskälla	  när	  det	  forskats	  på	  motivation	  (Bakka	  et.,	  2006).	  Teorin	  har	  

många	  gånger	  försökt	  att	  preciseras	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik,	  2008).	  Maslows	  

behovshierarki	  från	  1954	  är	  framtagen	  för	  den	  totala	  livssituationen	  som	  en	  person	  
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befinner	  sig	  i.	  Eftersom	  denna	  uppsats	  är	  inriktad	  på	  personalens	  motivation	  att	  uppnå	  

resultatmålen	  i	  bonussystemet	  ligger	  inte	  fokus	  endast	  på	  behovshierarkin,	  då	  

modellen	  huvudsakligen	  inte	  syftar	  till	  att	  analysera	  arbetslivet.	  Dock	  finns	  Maslows	  

(1954)	  modell	  med	  i	  teorikapitlet	  för	  att	  den	  är	  en	  bakgrund	  till	  Motivations-‐	  och	  

hygienfaktorsmodellen	  framtagen	  av	  Herzberg	  (1966).	  	  

Herzberg	  fick	  en	  hel	  del	  kritik	  för	  den	  metod	  han	  använde	  för	  datainsamling	  för	  sin	  

studie.	  Hans	  forskningsmetod	  gick	  till	  så	  att	  han	  lät	  intervjua	  personer	  och	  bad	  dem	  

berätta	  vad	  som	  gjorde	  dem	  nöjda	  respektive	  missnöjda	  på	  arbetsplatsen.	  Vi	  

människor	  har	  en	  tendens	  att	  lägga	  skulden	  på	  andra	  när	  det	  inte	  går	  bra	  och	  när	  det	  

går	  bra	  tar	  vi	  istället	  gärna	  åt	  oss	  av	  beröm.	  All	  kritik	  som	  riktades	  mot	  Herzbergs	  

studie	  fick	  honom	  att	  släppa	  en	  ny	  artikel	  1968	  med	  namnet	  ”One	  more	  time:	  how	  do	  

you	  motivate	  employees?”,	  i	  vilken	  han	  försvarar	  sin	  studie	  från	  1966.	  Även	  denna	  

gång	  kritiserades	  han	  för	  tillvägagångssättet	  för	  datainsamlingen	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik,	  

2008).	  Något	  som	  också	  blev	  omdiskuterat	  var	  det	  antagande	  om	  klassificeringar	  av	  

några	  faktorer	  och	  särskilt	  faktorn	  om	  lön	  (Abraham	  &	  Andersen,	  2005;	  Joacobsen	  &	  

Thorsvik,	  2008).	  Herzbergs	  teori	  anser	  att	  lön	  inte	  bidrar	  till	  någon	  drivkraft	  för	  

motivation	  och	  ökad	  insats.	  Jabobsen	  och	  Thorsvik	  (2008)	  menar	  att	  den	  ekonomiska	  

belöningen	  som	  lön	  faktiskt	  är	  för	  utfört	  arbete	  fungerar	  som	  ett	  erkännande	  för	  

människan,	  då	  denna	  har	  gjort	  ett	  bra	  jobb	  och	  är	  knutet	  till	  social	  status.	  Teorin	  är	  

applicerbar	  på	  arbetslivet	  vilket	  överrensstämmer	  med	  denna	  undersökning.	  Teorin	  är	  

väl	  omtalad	  och	  har	  använts	  i	  flertalet	  motivationsstudier.	  Det	  starka	  motstånd	  som	  

finns	  mellan	  forskare	  om	  pengar	  fungerar	  som	  en	  motivationsfaktor	  kan	  uttydas	  i	  

denna	  teori,	  då	  den	  ställer	  sig	  starkt	  kritisk	  till	  alla	  former	  av	  prestationslöner.	  Detta	  är	  

istället	  något	  som	  ska	  vara	  tillgodosett	  från	  början	  för	  att	  den	  anställde	  ska	  vara	  

motiverad	  till	  att	  arbeta.	  

Sist	  i	  teorikapitlet	  sammanfattas	  den	  teoretiska	  referensramen	  där	  uppställningen	  

speglar	  teoridelen	  i	  stort.	  Nämligen	  tre	  underrubriker	  vilka	  är:	  motivation	  och	  

bonussystem,	  motivation	  och	  pengar,	  ledarens	  roll	  i	  att	  motivera.	  Detta	  är	  dels	  för	  att	  

skapa	  ett	  bra	  upplägg	  och	  för	  att	  täcka	  relevanta	  områden	  för	  att	  få	  med	  faktorer	  som	  

är	  av	  betydelse	  för	  motivation	  på	  arbetsplatsen.	  Att	  förklara	  motivation	  utifrån	  olika	  

teorier	  anses	  vara	  av	  betydelse	  så	  att	  läsaren	  kan	  skapa	  en	  förståelse	  för	  vilken	  typ	  av	  
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drivkraft	  som	  beskrivs.	  Belöningssystem	  har	  tagits	  med	  för	  att	  visa	  på	  att	  det	  finns	  olika	  

typer	  utav	  belöningssystem	  och	  att	  forskarna	  har	  delade	  åsikter	  om	  de	  faktiskt	  

fungerar	  eller	  bara	  är	  något	  som	  kan	  skapa	  motivation	  kortsiktigt.	  Motivation	  och	  

pengar	  har	  valts	  att	  ta	  med	  för	  att	  visa	  på	  de	  starka	  motsättningar	  som	  finns	  bland	  

forskarna	  om	  pengar	  är	  en	  motivationsfaktor	  eller	  inte.	  Vissa	  forskare	  hävdar	  att	  

pengar	  är	  en	  viktig	  faktor	  till	  varför	  de	  flesta	  väljer	  att	  arbeta	  medans	  andra	  forskare	  

menar	  att	  pengar	  istället	  kan	  skapa	  brist	  på	  motivation.	  Ledarens	  roll	  är	  av	  central	  

betydelse	  eftersom	  det	  är	  han/hon	  som	  ska	  få	  de	  anställda	  motiverade	  att	  uppnå	  

organisationens	  mål.	  Att	  sammanfatta	  den	  teoretiska	  referensramen	  är	  gjord	  för	  att	  

skapa	  enkelhet	  för	  läsaren	  att	  hitta	  det	  centrala	  i	  denna	  del.	  Genom	  att	  läsa	  

sammanfattningen	  kan	  läsaren	  förstå	  de	  andra	  delarna	  

	  

2.	  5	  Empirisk	  insamlingsmetod,	  respondenter	  
	  

På	  ett	  tidigt	  stadium	  i	  detta	  arbete	  fokuserades	  det	  på	  få	  ett	  samarbete	  med	  min	  

arbetsplats	  vilken	  är	  Häradssparbanken	  i	  Mönsterås.	  Ett	  möte	  bokades	  med	  

arbetsplatsens	  chef	  för	  att	  diskutera	  saken.	  Det	  diskuterades	  idéer	  fram	  och	  tillbaka	  för	  

att	  hitta	  ett	  bra	  ämne	  som	  skulle	  fungera	  både	  som	  uppsatsämne	  men	  också	  vara	  

något	  som	  banken	  kunde	  dra	  nytta	  av.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  

människor	  i	  deras	  arbeten	  och	  har	  tidigare	  skrivit	  arbeten	  i	  ämnet	  under	  min	  studietid.	  

Tillsammans	  med	  chefen	  kom	  vi	  fram	  till	  att	  uppsatsen	  skulle	  undersöka	  motivationen	  

hos	  de	  anställda	  att	  vilja	  uppnå	  resultat	  i	  resultatbonussystemet.	  Efter	  några	  fler	  

möten	  med	  olika	  personer	  gavs	  klartecken	  för	  uppsatsen.	  För	  att	  besvara	  

problemformuleringen	  genomfördes	  en	  enkätundersökning	  för	  att	  skapa	  en	  

helhetsbild	  av	  vad	  de	  bonusberättigade	  upplever	  motiverande	  i	  sina	  arbetsroller.	  

Eftersom	  enkäten	  sammanställdes	  och	  gav	  ett	  mått	  på	  hur	  väl	  personalen	  instämde	  på	  

de	  påståenden	  som	  skapades	  var	  det	  känt	  redan	  innan	  att	  den	  inte	  skulle	  ge	  några	  

utförliga	  svar.	  Därför	  genomfördes	  fem	  stycken	  intervjuer	  med	  personer	  som	  jobbar	  på	  

Häradssparbanken.	  Att	  utföra	  och	  sammanställa	  intervjuer	  är	  tidskrävande	  vilket	  gör	  

att	  undersökaren	  oftast	  behöver	  fokusera	  på	  ett	  fåtal	  företag	  eller	  få	  

personer(Jacobsen,	  2002;	  Larsen,	  2009;	  Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Om	  man	  som	  
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intervjuare	  samlar	  in	  för	  mycket	  material	  menar	  Jacobsen	  (2002)	  att	  det	  kan	  bli	  svårt	  

att	  få	  en	  överblick	  över	  helheten.	  Eftersom	  att	  det	  finns	  en	  grupp	  bestående	  av	  fem	  

personer	  som	  arbetar	  med	  resultatbonussystemet	  på	  Häradssparbanken	  kändes	  det	  

motiverat	  att	  föra	  samtal	  med	  dessa.	  Dels	  för	  att	  de	  jobbar	  med	  det	  årligen	  och	  

besitter	  kunskap	  om	  det	  och	  representerar	  samtliga	  arbetsgrupper	  på	  banken.	  	  

	  

I	  uppsatsstudien	  gjordes	  ett	  riktat	  urval	  eftersom	  anställda	  vid	  Häradssparbanken	  

valdes	  ut	  för	  enkätundersökningen	  och	  intervjuerna.	  Jacobsen	  (2002)	  menar	  att	  ett	  bra	  

första	  steg	  är	  att	  skaffa	  sig	  en	  överblick	  av	  ämnet.	  Jag	  skaffade	  mig	  överblick	  genom	  att	  

diskutera	  problemformuleringen	  med	  kollegor	  för	  att	  höra	  deras	  uppfattning.	  Jacobsen	  

(2002)	  menar	  att	  nästa	  steg	  är	  att	  dela	  in	  populationen	  i	  undergrupper.	  Enkäten	  

besvarades	  endast	  av	  de	  anställda	  på	  banken	  som	  också	  är	  de	  bonusberättigade	  vilka	  

är	  de	  tillsvidareanställda.	  Att	  låta	  de	  visstidsanställda	  vara	  med	  och	  påverka	  svaren	  i	  

enkäten	  kan	  anses	  ge	  en	  felaktig	  bild	  av	  verkligheten	  eftersom	  de	  inte	  erhåller	  någon	  

bonus.	  På	  ett	  tidigt	  stadium	  fanns	  idén	  om	  att	  jämföra	  två	  olika	  företag.	  Alltså	  jämföra	  

Häradssparbankens	  organisation	  med	  ett	  annat	  företag	  för	  att	  se	  eventuella	  skillnader,	  

men	  på	  grund	  utav	  arbetes	  omfattning	  valdes	  istället	  att	  endast	  fokuseras	  på	  

Häradssparbankens	  resultatbonussystem.	  Jacobsen	  (2002)	  tar	  upp	  urvalskriterium	  som	  

tredje	  steg.	  Som	  urvalskriterier	  för	  detta	  arbete	  valdes	  bredd	  och	  variation.	  Det	  valdes	  

för	  att	  få	  med	  en	  representant	  från	  alla	  arbetsgrupper	  i	  banken	  för	  eventuell	  inverkan	  

samt	  försöka	  få	  en	  avspegling	  av	  vad	  bankens	  personal	  som	  grupp	  upplever.	  	  

	  

Intervjuerna	  bokades	  in	  med	  någon	  veckas	  förbehåll.	  Varje	  intervju	  var	  i	  ett	  stängt	  rum	  

för	  att	  respondenten	  skulle	  ha	  möjlighet	  att	  tala	  ostört.	  Intervjun	  börjades	  med	  att	  

tacka	  respondenten	  för	  att	  den	  tog	  sig	  tid	  för	  mötet	  och	  fortsattes	  med	  att	  förklara	  

upplägget	  av	  intervjun.	  Frågorna	  var	  uppdelade	  i	  tre	  kategorier	  för	  att	  hålla	  samma	  

struktur	  som	  i	  övriga	  delar	  av	  uppsatsen.	  Det	  poängterades	  tydligt	  att	  respondenterna	  

var	  anonyma	  och	  att	  den	  enskildes	  svar	  inte	  skulle	  kunna	  kopplas	  till	  personen	  ifråga.	  

Vid	  intervjun	  fick	  de	  ta	  del	  av	  två	  dokument,	  ett	  över	  hur	  resultatbonussystemet	  ser	  ut	  

och	  ett	  med	  samtliga	  intervjufrågor	  så	  att	  de	  kunde	  läsa	  igenom	  vid	  behov	  av	  

upprepning.	  Varje	  respondent	  tillfrågades	  om	  intervjun	  fick	  bandas	  för	  att	  återigen	  
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lyssna	  på	  svaren	  för	  att	  plocka	  citat,	  annars	  fördes	  löpande	  anteckningar	  under	  

intervjuerna.	  Anledning	  till	  detta	  var	  för	  att	  få	  dem	  att	  slappna	  av	  och	  känna	  sig	  

bekväma.	  Larsen	  (2009)	  menar	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  öppna	  mjukt	  för	  att	  för	  att	  få	  

respondenten	  att	  slappna	  av.	  Intervjuguiden	  som	  sattes	  ihop	  för	  intervjuerna	  finns	  i	  

Bilaga	  2	  och	  3.	  Jacobsen	  (2002)	  och	  Larsen	  (2009)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

intervjuaren	  ställer	  klara	  och	  tydliga	  frågor	  utan	  att	  de	  blir	  för	  ledande.	  Detta	  var	  något	  

som	  förbereddes	  väl	  genom	  att	  som	  tidigare	  nämnt	  dela	  in	  frågorna	  efter	  de	  tre	  

huvudsakliga	  ämnen	  som	  uppsatsen	  har	  delats	  in	  i.	  Dettas	  gjordes	  för	  att	  ha	  en	  

ordning,	  enkelhet	  och	  öka	  möjligheten	  att	  kunna	  sortera	  all	  information	  som	  skulle	  

erhållas	  från	  intervjuerna.	  Jag	  tänkte	  på	  att	  inte	  ställa	  ledande	  frågor	  till	  

respondenterna	  eftersom	  det	  då	  skulle	  riskera	  att	  påverka	  svaren	  och	  trovärdigheten	  i	  

uppsatsen.	  Jacobsen	  (2002)	  menar	  att	  om	  intervjuaren	  ställer	  ledande	  frågor	  kan	  

personen	  som	  intervjuas	  börja	  svara	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  den	  tror	  att	  intervjuaren	  

vill	  höra.	  Jacobsen	  (2002)	  anser	  också	  att	  om	  vetskapen	  finns	  hos	  respondenten	  att	  

kopplingar	  kommer	  kunna	  göras	  att	  det	  är	  just	  denne	  som	  har	  svarat	  på	  ett	  visst	  sätt	  

kan	  det	  vara	  hämmande	  för	  personen	  som	  intervjuas.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  detta	  

mina	  kollegor	  vilket	  kan	  ha	  haft	  en	  inverkan	  på	  svaren	  som	  gavs.	  Vid	  intervjuernas	  

början	  förklarades	  denna	  problematik	  och	  de	  skulle	  försöka	  se	  mig	  i	  den	  mån	  det	  var	  

möjligt	  att	  se	  mig	  som	  en	  utomstående	  person	  i	  organisationen.	  Att	  alla	  respondenter	  

hålls	  anonyma	  kan	  vara	  en	  nackdel	  då	  det	  blir	  svårt	  för	  läsaren	  att	  gå	  till	  

förstahandskällan	  för	  att	  få	  information.	  Dock	  är	  det	  känt	  vilken	  bank	  som	  undersöks.	  

En	  ytterligare	  anledning	  till	  varför	  respondenterna	  hålls	  anonyma	  är	  för	  att	  ämnet	  som	  

diskuteras	  traditionellt	  kan	  anses	  som	  känsliga	  att	  prata	  om,	  exempelvis	  pengars	  

inverkan,	  löner	  och	  hur	  man	  uppfattar	  beröm	  från	  andra	  människor.	  

2.	  6	  Undersökningens	  trovärdighet	  
	  

För	  att	  visa	  på	  uppsatsens	  trovärdighet	  har	  detta	  avsnitt	  ägnas	  åt	  beskrivningen	  av	  

tillvägagångssättet	  för	  att	  uppnå	  just	  trovärdighet.	  	  

2.	  6.	  1	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
	  

För	  att	  en	  uppsats	  ska	  bli	  trovärdig	  menar	  Larsen	  (2009)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
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undersökningarna	  som	  görs	  ska	  hålla	  en	  hög	  validitet	  och	  reliabilitet.	  Det	  som	  tas	  upp	  

som	  empiri	  måste	  vara	  relevant	  och	  giltig	  vilket	  benämns	  validitet	  (Jacobsen,	  2002).	  

Utifrån	  den	  problemformulering	  som	  satts	  upp	  i	  denna	  uppsats	  måste	  de	  rätta	  

frågorna	  ställas	  och	  data	  som	  samlas	  in	  måste	  vara	  relevant	  för	  undersökningen	  

(Eriksson	  &	  Wiedersheim-‐	  Paul,	  2001).	  Detta	  är	  vanligtvis	  tillgodosett	  i	  en	  kvalitativ	  

undersökningsmetod	  eftersom	  ändringar	  kan	  göras	  under	  arbetets	  gång	  om	  fel	  eller	  

detaljer	  upptäcks	  som	  är	  betydelsefulla	  för	  problemformuleringen.	  Larsen	  (2009)	  

menar	  att	  utförandet	  av	  en	  kvalitativ	  undersökningsmetod	  är	  mer	  flexibel	  genom	  att	  

ändringar	  kan	  göras	  under	  hela	  arbetets	  gång	  av	  undersökaren	  vilket	  leder	  till	  en	  högre	  

validitet.	  I	  en	  kvantitativ	  undersökningsmetod	  är	  detta	  inte	  lika	  enkelt,	  exempelvis	  från	  

en	  enkätundersökning	  sammanställs	  respondenternas	  svar	  och	  oftast	  får	  man	  en	  siffra	  

som	  på	  en	  skala	  som	  beskriver	  ett	  läge.	  	  

Som	  läsare	  av	  en	  uppsats	  bör	  man	  kunna	  känna	  tillförlit	  och	  trovärdighet	  för	  den	  

empiri	  som	  finns	  vilket	  benämns	  reliabilitet	  (Jacobsen,	  2002).	  Ett	  sett	  att	  testa	  

reliabiliteten	  är	  att	  flera	  undersökare	  oberoende	  av	  varandra	  undersöker	  samma	  sak	  

och	  kommer	  fram	  till	  samma	  resultat	  vilket	  kommer	  att	  påvisa	  en	  hög	  reliabilitet.	  Att	  

påvisa	  att	  en	  undersökning	  har	  en	  hög	  reliabilitet	  är	  inte	  enkelt	  eftersom	  svar	  som	  ges	  i	  

undersökningar	  kan	  tolkas	  olika	  genom	  att	  olika	  undersökare	  möjligtvis	  inte	  uppfattar	  

eller	  lägger	  märke	  till	  samma	  saker	  (Larsen	  2009).	  Om	  en	  kvalitativ	  

undersökningsmetod	  används	  kan	  undersökaren	  påverka	  resultatet	  genom	  att	  ställa	  

ledande	  frågor.	  Att	  ha	  en	  hög	  reliabilitet	  innebär	  också	  att	  all	  den	  information	  som	  

samlas	  in	  ska	  ha	  en	  noggrann	  ordning	  så	  att	  det	  inte	  försvårar	  tolkandet	  av	  den.	  

(Larsen	  2009)	  

I	  denna	  undersökning	  har	  det	  strävats	  efter	  att	  uppnå	  en	  hög	  validitet	  och	  reliabilitet.	  

För	  att	  uppnå	  hög	  validitet	  har	  både	  en	  enkätundersökning	  genomförts	  med	  möjlighet	  

för	  alla	  bonusberättigade	  att	  svara	  och	  ge	  sina	  åsikter	  kring	  problemformuleringen.	  

Samt	  har	  fem	  stycken	  intervjuer	  genomförts	  med	  personal	  som	  representerar	  samtliga	  

arbetsgrupper	  i	  banken,	  olika	  kön,	  åldrar	  och	  erfarenhet	  inom	  banksektorn.	  Detta	  var	  

för	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  resultat	  som	  speglar	  hela	  bankens	  organisation	  och	  leder	  till	  

ett	  helhetsperspektiv.	  Vid	  intervjuerna	  ställdes	  mestadels	  öppna	  frågor	  vilket	  

medförde	  spontana	  svar	  vilket	  bidrar	  till	  större	  tillförlitlighet	  enligt	  Jacobsen	  (2002).	  
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Vidare	  har	  teori	  och	  litteratur	  som	  använts	  kritiskt	  granskats	  genom	  att	  väga	  tidigare	  

forskningsresultat	  mot	  varandra.	  För	  att	  nå	  högre	  validitet	  har	  kritik	  valts	  att	  redogöras	  

gällande	  vilka	  metoder	  och	  teorier	  som	  använts.	  Det	  är	  dock	  upp	  till	  läsaren	  att	  göra	  

generaliseringar	  utifrån	  det	  material	  som	  presenteras.	  	  

Reliabilitet	  har	  säkrats	  först	  och	  främst	  genom	  att	  vara	  tydlig	  mot	  alla	  respondenter	  att	  

deras	  deltagande	  och	  svar	  är	  helt	  anonyma	  vilket	  troligtvis	  bidrar	  till	  att	  de	  kunde	  svara	  

mer	  öppenhjärtligt	  än	  om	  deras	  svar	  inte	  var	  anonyma.	  Intervjumaterial	  har	  hanterats	  

varsamt	  för	  att	  hålla	  ordning	  på	  all	  data	  och	  öka	  noggrannheten	  och	  förebygga	  fel.	  

Efter	  varje	  intervju	  nedtecknades	  samtligas	  svar	  noggrant	  då	  informationen	  fanns	  

aktuellt	  i	  minnet.	  

	  

2.	  7	  Analysmetod	  
	  

Genomgående	  har	  metoden	  abduktion	  används	  vilket	  innebär	  en	  vandring	  mellan	  teori	  

och	  empiri	  vilket	  skapar	  en	  möjlighet	  för	  att	  låta	  förståelse	  växa	  fram	  under	  arbetets	  

gång	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Detta	  skapade	  en	  möjlighet	  för	  att	  gå	  tillbaka	  i	  

redan	  skrivna	  delar	  och	  ändra	  och	  lägga	  till	  väsentliga	  delar.	  Uppsatsarbetet	  har	  hela	  

tiden	  följts	  av	  ett	  inlämningsschema	  där	  det	  krävt	  en	  viss	  ordning	  samtidigt	  som	  alla	  

delar	  behövdes	  struktureras	  för	  att	  säkerställa	  att	  de	  skulle	  bli	  klara	  i	  tid	  utifrån	  deras	  

omfattning.	  Exempelvis	  vara	  ute	  i	  god	  tid	  och	  boka	  in	  intervjuer.	  Larsen	  (2009)	  anser	  

att	  det	  är	  svårt	  att	  tolka	  data	  om	  arbetsprocessen	  inte	  tidigt	  struktureras	  upp	  på	  ett	  

bra	  sätt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  en	  korrekt	  bild	  återges	  av	  verkligheten	  och	  undvika	  

övertolkningar	  (Larsen,	  2009).	  Att	  kontinuerligt	  granska	  och	  ha	  ett	  kritiskt	  tänk	  när	  

bedömningar	  ur	  olika	  perspektiv	  görs	  är	  mycket	  viktigt	  anser	  Eriksson	  &	  Wiedersheim-‐

Paul	  (2001)	  Efter	  insamling	  av	  data	  både	  kvantitativ	  och	  kvalitativ,	  har	  bearbetning	  

tagit	  vid,	  som	  lett	  till	  analys	  och	  slutsats.	  Arbetsgången	  har	  gått	  till	  på	  följande	  vis:	  

• Insamling	  av	  data	  från	  enkät	  och	  intervjuer.	  

• Sammanställning	  av	  svar.	  	  

• Sortera	  svaren	  utefter	  de	  tre	  kategorier	  som	  följt	  de	  flesta	  delarna	  i	  uppsatsen.	  

• Data	  granskas,	  se	  mönster,	  utvärdera.	  	  
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• Mönster	  som	  identifierats	  utvärderas	  mot	  tidigare	  forskning,	  teorier	  och	  nya	  

kunskaper	  kommer	  fram.	  

Detta	  anses	  vara	  ett	  relevant	  tillvägagångssätt	  för	  denna	  uppsats	  och	  har	  fungerat	  väl	  

under	  arbetets	  gång.	  	  

	  

2.	  8	  Metodkritik	  
	  

Medvetenhet	  finns	  att	  det	  finns	  risker	  med	  de	  metoder	  som	  valts	  för	  att	  genomföra	  

denna	  uppsatsundersökning.	  När	  en	  kvantitativ	  metod	  används	  vilken	  i	  detta	  fall	  är	  en	  

enkät	  är	  så	  får	  man	  generaliserbara	  svar	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  personalen	  på	  

Häradssparbanken	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Däremot	  önskades	  en	  djupare	  

förståelse	  för	  vad	  som	  motiverar	  personalen	  på	  att	  uppnå	  resultatbonusmålen	  och	  

valde	  därför	  också	  en	  kvalitativ	  metod	  genom	  intervjuer.	  Denna	  metodform	  är	  relativt	  

resurskrävande	  då	  det	  kan	  ta	  lång	  tid	  att	  genomföra	  och	  ger	  en	  stor	  mängd	  data	  som	  

ger	  undersökningseffekter.	  Med	  detta	  menas	  att	  respondenten	  eller	  metoden	  kan	  

påverka	  resultatet	  i	  någon	  riktning.	  (Jacobsen,	  2002).	  Det	  har	  försökts	  att	  förebygga	  

dessa	  nackdelar	  genom	  att	  vara	  klar	  och	  tydlig	  mot	  respondenterna	  hur	  enkät	  och	  

intervjuer	  skulle	  gå	  till.	  Hela	  tiden	  hålla	  en	  enkelhet	  och	  inte	  komplicera	  i	  onödan,	  samt	  

att	  anpassa	  så	  att	  intervjuerna	  inte	  varade	  längre	  än	  30	  minuter,	  då	  det	  var	  fullt	  fokus	  

på	  ämnet.	  Jacobsen	  (2002)	  menar	  att	  intervjuer	  som	  pågår	  längre	  än	  en	  halvtimme	  

ofta	  leder	  till	  att	  respondenten	  börjar	  tänka	  på	  annat.	  	  

	  

Faktum	  att	  det	  är	  min	  arbetsplats	  som	  undersökningen	  utfördes	  vid	  kan	  ses	  som	  ett	  

problem.	  Detta	  är	  något	  hela	  tiden	  har	  tagits	  i	  beaktning	  och	  tänkts	  på	  att	  låta	  det	  få	  så	  

lite	  inverkan	  som	  möjligt.	  Enkätundersökningen	  var	  helt	  anonym.	  Speciella	  personer	  

för	  intervjuer	  har	  inte	  valts	  ut,	  istället	  valdes	  en	  sammansättning	  som	  redan	  

existerade.	  Vid	  starten	  av	  varje	  intervju	  förklarades	  för	  varje	  respondent	  att	  de	  inte	  

skulle	  se	  mig	  som	  en	  kollega	  utan	  som	  en	  utomstående	  och	  att	  hur	  de	  svarade	  inte	  

skulle	  kunna	  gå	  att	  härleda	  till	  dem.	  På	  ett	  personligt	  plan	  har	  jag	  fått	  tänka	  bort	  alla	  de	  

personliga	  åsikter	  och	  tankar	  som	  jag	  har	  till	  resultatbonussystemet,	  personalen	  och	  

den	  enskilde	  för	  att	  kunna	  göra	  objektiva	  bedömningar.	  Ett	  annat	  faktum	  som	  kan	  
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anses	  som	  ett	  problem	  i	  undersökning	  är	  att	  14	  personer	  har	  svarat	  på	  

enkätundersökningen.	  Detta	  medför	  att	  varje	  respondents	  svar	  får	  stor	  inverkan	  på	  

resultatet.	  För	  att	  komma	  tillrätta	  med	  detta	  problem	  har	  det	  valts	  att	  redovisa	  

medelvärdet	  för	  samtligas	  svar	  samt	  typvärde.	  Alltså	  vilken	  siffra	  från	  1-‐10	  som	  flest	  

har	  ringat	  in	  på	  varje	  påstående.	  Statistik	  på	  hur	  kvinnor	  respektive	  män	  har	  svarat	  

visade	  att	  det	  bara	  skilde	  små	  marginaler	  och	  därför	  gjordes	  bedömningen	  att	  redovisa	  

enkätsvaren	  med	  hjälp	  av	  medelvärde	  och	  typvärde	  för	  hela	  gruppen.	  
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3	  Teoretisk	  referensram	  
	  

Vad det är som motiverar människan i sitt arbete är ingen lätt fråga och det finns 

mycket forskning inom området. Exempelvis finns det dem som hävdar att pengar är en 

stor motivationsfaktor medan andra säger att det inte är det. I det här kapitlet 

presentera de teorier som anses vara relevanta för undersökningen. Eftersom 

frågeställningen är grundat på om det bonussystem som finns idag motiverar de 

anställa att uppnå resultatmålen kommer motivation och belöningssystem samt ledarens 

roll att presenteras utifrån olika relevanta teorier  

	  

3.	  1	  Motivation	  och	  belöningssystem	  

	  

Vad	  motivation	  är	  för	  något	  har	  flera	  forskare	  försökt	  förklara	  vad	  det	  är	  bland	  andra	  

Maslow	  (1954)	  och	  Herzberg	  (1966).	  Att	  komma	  fram	  till	  ett	  gemensamt	  svar	  har	  man	  

inte	  lyckats	  med,	  utan	  man	  pratar	  istället	  om	  tre	  gemensamma	  nämnare	  som	  finns	  i	  de	  

flesta	  definitioner	  av	  vad	  motivation	  innebär.	  Dessa	  är	  en	  individs	  ansträngning,	  

riktning	  och	  uthållighet.	  Med	  ansträngning	  menas	  hur	  hårt	  en	  individ	  jobbar	  och	  

försöker.	  En	  ansträngning	  utan	  ett	  mål	  behöver	  inte	  ge	  några	  fördelar	  för	  ett	  företag	  

eftersom	  ansträngningen	  inte	  nödvändigtvis	  riktas	  mot	  ett	  och	  samma	  mål.	  Att	  

individen	  riktar	  in	  sin	  ansträngning	  mot	  rätt	  sak	  är	  lika	  viktigt	  som	  själva	  

ansträngningen.	  Hur	  länge	  individen	  kan	  bibehålla	  sin	  ansträngning	  och	  riktning	  är	  

också	  viktigt.	  Motiverade	  individer	  arbetar	  uthålligt	  över	  tid	  och	  anstränger	  sig	  hårt	  för	  

att	  det	  ska	  gå	  bra	  för	  företaget	  över	  tid.	  (Porter	  et	  al.,	  2003;	  Steers	  et	  al.,	  2004;	  

Robbins,	  2005)	  	  

Motivation	  är	  alla	  slags	  former	  av	  drivkrafter	  och	  energi	  som	  människan	  har	  för	  att	  

utföra	  handlingar.	  Denna	  energi	  påträffas	  i	  olika	  situationer	  i	  privat-‐	  och	  yrkeslivet.	  I	  

sitt	  yrke	  pratar	  man	  om	  arbetsmotivation	  (Bakka	  et	  al.,	  2006).	  En	  grupp,	  lag	  eller	  

organisation	  kan	  inte	  vara	  motiverade	  utan	  det	  är	  något	  som	  startar	  på	  individnivå.	  

Motivation	  är	  något	  som	  skapas	  mellan	  en	  individ	  och	  en	  situation	  och	  alla	  människor	  

kan	  känna	  motivation.	  Det	  är	  alltså	  inget	  personlighetsdrag	  som	  man	  föds	  med	  eller	  

har	  en	  avsaknad	  av	  (Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005).	  Samma	  författare	  menar	  också	  
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att	  nivån	  av	  motivation	  är	  inte	  konstant	  utan	  varierar	  över	  tid	  hos	  individen.	  Detta	  

betyder	  att	  samma	  person	  kan	  vara	  motiverad	  och	  omotiverad	  över	  tid	  inför	  samma	  

uppgift.	  	  

De	  vanligaste	  skälen	  till	  varför	  företag	  använder	  sig	  utav	  belöningssystem	  är	  för	  att	  öka	  

försäljningen	  genom	  att	  de	  anställda	  ska	  vara	  motiverade	  att	  sälja	  eller	  producera	  fler	  

produkter	  (Svensson	  &	  Wilhelmsson,	  1988).	  Många	  människor	  tror	  att	  

belöningssystem	  också	  kan	  motivera	  personalen	  att	  lyckas	  med	  detta	  (Nilsson	  &	  

Ryman,	  2005).	  Det	  är	  främst	  arbetsgivarna	  som	  förespråkar	  att	  använda	  

belöningssystem	  eftersom	  det	  finns	  ett	  intresse	  hos	  dessa	  att	  öka	  lönsamheten	  och	  att	  

utföra	  arbetet	  mer	  effektivt	  (Nilsson	  &	  Ryman,	  2005).	  Om	  belöningssystemet	  är	  

baserat	  på	  individnivå	  kommer	  de	  som	  presterar	  bra	  erhålla	  en	  högre	  lön	  mot	  dem	  

som	  presterar	  dåligt	  (Nilsson	  &	  Ryman,	  2005;	  Goldberg	  1977).	  Nilsson	  och	  Ryman	  har	  

kunnat	  se	  att	  det	  finns	  en	  ökande	  efterfrågan	  hos	  de	  anställda	  att	  ha	  en	  lön	  som	  är	  

kopplad	  till	  ett	  belöningssystem.	  Förklaringen	  till	  detta	  är	  att	  många	  tror	  att	  de	  

kommer	  att	  tjäna	  på	  det	  och	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  rättvist	  system.	  Man	  vill	  kunna	  

påverka	  sin	  lön	  (Nilsson	  &	  Ryman,	  2005).	  Meyer	  hävdade	  dock	  redan	  1975	  att	  de	  flesta	  

anställda	  har	  en	  övertro	  på	  sig	  själva	  och	  tror	  att	  de	  presterar	  bättre	  än	  vad	  de	  i	  själva	  

verket	  gör.	  Meyer	  såg	  att	  det	  fanns	  stora	  förväntningar	  hos	  personalen	  inom	  företag	  

innan	  belöningssystemen	  implementerades.	  När	  lönen	  sedan	  inte	  stämde	  överens	  

med	  förväntningarna	  skapades	  en	  besvikelse	  eftersom	  resultatet	  inte	  blev	  vad	  man	  

hade	  hoppats	  på	  (Meyer,	  1975).	  

Jacobsen	  och	  Thorsvik	  (2008)	  menar	  att	  det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  belöningar,	  reella	  

och	  symboliska.	  De	  reella	  belöningarna	  är	  kanske	  de	  man	  tänker	  främst	  på	  när	  man	  

pratar	  om	  belöningar	  i	  form	  av	  något	  som	  har	  ett	  penningvärde.	  Exempel	  på	  denna	  typ	  

utav	  belöning	  är	  löneförhöjning,	  mobiltelefonabonnemang	  och	  fria	  tidningar.	  Alla	  

företag	  använder	  reella	  belöningar	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  De	  flesta	  människor	  jobbar	  

för	  att	  ha	  en	  inkomst	  och	  lönen	  kan	  ses	  som	  en	  belöning.	  De	  symboliska	  belöningarna	  

är	  istället	  de	  mjukvärden	  som	  inte	  har	  något	  penningvärde	  men	  bekräftar	  de	  anställda.	  

Dessa	  kan	  handla	  om	  beröm	  från	  chefen	  när	  man	  har	  gjort	  någonting	  bra	  eller	  lyckats	  

med	  något	  svårt	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik,	  2008).	  Även	  om	  det	  inte	  finns	  något	  

penningvärde	  i	  symboliska	  belöningar	  finns	  det	  en	  motivationsfaktor	  i	  dessa	  (Gagliardi,	  
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1990).	  Symboliska	  belöningar	  leder	  ofta	  till	  ett	  gott	  arbetsklimat	  och	  arbetsglädje	  

bland	  personalen	  i	  en	  organisation.	  Reella	  belöningar	  leder	  i	  sig	  inte	  till	  ett	  bra	  

arbetsklimat	  och	  arbetsglädje,	  ett	  dåligt	  fungerande	  belöningssystem	  leder	  ofta	  till	  ett	  

sämre	  arbetsklimat	  och	  minskar	  arbetsglädjen	  (Svensson	  &	  Wilhelmsson	  1988).	  

Belöningar	  kan	  förutom	  reella	  och	  symboliska	  även	  delas	  in	  i	  individuella	  -‐	  och	  

gruppmässiga	  belöningar.	  De	  individuella	  belöningarna	  är	  de	  reella	  och	  symboliska	  

belöningar	  som	  individen	  själv	  får	  ta	  del	  av	  om	  denne	  lyckats	  uppnå	  något	  

eftersträvsamt.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  en	  anställd	  får	  en	  dag	  ledigt	  om	  han/hon	  

lyckats	  sälja	  ett	  vista	  antal	  försäkringar.	  Vid	  gruppmässiga	  belöningar	  är	  det	  gruppen	  

eller	  lagets	  prestationer	  som	  mäts	  och	  alla	  får	  ta	  del	  av	  en	  reell	  eller	  symbolisk	  

belöning.	  Ett	  exempel	  här	  skulle	  kunna	  vara	  att	  personalen	  vid	  ett	  företag	  tillsammans	  

har	  sålt	  flest	  antal	  försäkringar	  av	  alla	  företag	  som	  förmedlar	  denna	  produkt	  och	  därför	  

belönas	  dem	  med	  en	  resa	  (Porter	  et	  al.,	  2003).	  	  

Det	  finns	  forskare	  som	  menar	  att	  belöningssystem	  kan	  fungera	  om	  de	  används	  på	  rätt	  

sätt	  och	  vad	  som	  fungerar	  är	  olika	  för	  varje	  organisation	  (Wiley	  1997).	  Ett	  

belöningssystem	  som	  fungerar	  i	  ett	  företag	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  fungera	  i	  ett	  

annat	  liknande	  företag.	  (Lawler,	  1975;	  Hammer,	  1988)	  Chanserna	  för	  att	  ett	  

bonussystem	  ska	  fungera	  ökar	  om	  arbetsgivaren	  undersöker	  vad	  individerna	  inom	  

organisationen	  har	  för	  olika	  behov.	  	  

Även	  om	  det	  finns	  forskare	  som	  hävdar	  att	  belöningssystem	  som	  är	  anpassade	  för	  

individerna	  inom	  organisationen	  kan	  fungera	  och	  fungerar	  så	  finns	  det	  dem	  som	  

hävdar	  motsatsen.	  Meyer	  (1975),	  Herzeberg	  (1987)	  och	  Wiley	  (1997)	  menar	  att	  

belöningssystem	  endast	  fungerar	  kortsiktigt	  och	  det	  finns	  flera	  undersökningar	  som	  

visar	  detta.	  Studier	  som	  har	  gjorts	  i	  laboratorium,	  klassrum	  och	  arbetsplatser	  visar	  att	  

de	  personer	  som	  förväntar	  sig	  en	  belöning	  efter	  utfört	  arbete	  presterar	  sämre	  än	  de	  

som	  inte	  förväntade	  sig	  någon	  belöning	  alls	  (Kohn,	  1993).	  Kohn	  (1993)	  har	  även	  

kommit	  fram	  till	  i	  sitt	  arbete	  att	  de	  anställda	  i	  en	  organisation	  som	  arbetar	  med	  

bonussystem	  är	  mindre	  villiga	  att	  ta	  risker	  för	  att	  lyckas	  nå	  önskat	  resultat.	  Detta	  

kommer	  utav	  att	  när	  en	  den	  anställda	  vet	  att	  det	  finns	  en	  belöning	  att	  hämta	  så	  

arbetar	  han/hon	  för	  att	  nå	  målet	  så	  snabbt	  som	  möjligt,	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  tillgång	  till	  

belöningen.	  Den	  anställda	  är	  alltså	  främst	  fokuserad	  på	  belöningen	  och	  arbetet	  kan	  bli	  
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lidande.	  Belöningar	  motiverar	  inte	  bara	  nödvändigtvis	  att	  nå	  uppsatta	  mål	  utan	  också	  

till	  att	  vilja	  få	  belöningar.	  När	  chefer	  som	  i	  dagens	  ofta	  stressiga	  tempo	  talar	  om	  vilka	  

belöningar	  som	  väntar	  efter	  varje	  utförd	  arbetsuppgift	  blir	  de	  anställda	  mindre	  

intresserade	  av	  arbetet	  och	  fokuserar	  istället	  på	  belöningen.	  Alla	  vet	  att	  man	  ibland	  

måste	  tänka	  efter	  i	  sitt	  arbete	  och	  i	  ett	  arbete	  där	  man	  inte	  är	  fokuserad	  på	  uppgiften	  

är	  risken	  för	  att	  fel	  begås	  högre	  (Meyer,	  1975;	  Herzberg,	  1987;	  Kohn,	  1993).	  

	  

3.	  2	  Motivation	  och	  pengar	  
	  

Vad	  det	  är	  som	  motiverar	  en	  människa	  i	  sitt	  arbete	  finns	  det	  inget	  enkelt	  svar	  på	  och	  

bland	  forskarna	  råder	  det	  skiljaktigheter	  om	  vad	  som	  motiverar	  en	  anställd.	  Robbins	  

(2005)	  menar	  att	  det	  finns	  forskare	  som	  underskattar	  pengar	  som	  en	  

motivationsfaktor.	  Dessa	  forskare	  menar	  att	  ett	  utmanande	  jobb,	  uppsatta	  mål,	  

beslutsfattande	  och	  feedback	  på	  sitt	  arbete	  ska	  vara	  mer	  motiverande	  för	  den	  

anställde.	  Robbins	  (2005)	  menar	  istället	  att	  pengar	  har	  en	  större	  betydelse	  eftersom	  

det	  finns	  ett	  utbyte	  mellan	  arbetsgivare	  och	  arbetstagare.	  De	  anställda	  erbjuder	  

arbetskraft	  till	  arbetsgivaren	  och	  i	  gengäld	  får	  de	  lön.	  För	  att	  förstå	  Robbins	  (2005)	  

resonemang	  kan	  denna	  fråga	  ställas:	  Hur	  många	  hade	  jobbat	  om	  man	  inte	  hade	  fått	  

betalt	  för	  det?	  Pengarna	  är	  inte	  den	  enda	  anledningen	  till	  varför	  människor	  arbetar	  

men	  det	  är	  en	  stor	  del	  av	  det	  eftersom	  alla	  har	  löpande	  utgifter.	  (Abrahamsson	  &	  

Andersen,	  2005)	  Pengar	  som	  man	  erhåller	  för	  utfört	  arbete	  används	  för	  löpande	  

utgifter	  så	  som	  hyra,	  mat	  och	  fritidsaktiviteter	  men	  det	  bidrar	  också	  till	  en	  känsla	  av	  

status,	  värde	  och	  självaktning	  (Gupta	  &	  Shaw,	  1998;	  Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005)	  

Wiley	  (1997)	  har	  rangordnat	  från	  ett	  till	  fem	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  mest	  (1)	  och	  

minst	  (5)	  hos	  människor	  som	  är	  anställda.	  Listan	  ser	  ut	  som	  följer:	  

1.	  Bra	  lön.	  

2.	  Att	  man	  blir	  sedd,	  får	  och	  blir	  uppskattad	  för	  utfört	  arbete.	  

3.	  Att	  man	  har	  anställningstrygghet	  så	  att	  man	  inte	  behöver	  oroa	  sig	  i	  

första	  taget	  om	  man	  ska	  få	  behålla	  arbetet.	  
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4.	  Att	  kunna	  utvecklas	  och	  befordras	  inom	  företaget.	  	  

5.	  Att	  ha	  ett	  intressant	  och	  spännande	  arbete.	  	  

Att	  pengar	  motiverar	  människor	  är	  ingen	  fråga	  utan	  ett	  konstaterande	  att	  det	  är	  så.	  

Pengar	  kan	  dock	  motivera	  bra	  eller	  mindre	  bra	  beroende	  på	  vilken	  situation	  den	  

anställde	  befinner	  sig	  i.	  Pengar	  måste	  först	  och	  främst	  vara	  viktigt	  för	  personen	  i	  fråga	  

för	  att	  han/hon	  ska	  motiveras	  av	  det	  och	  på	  så	  vis	  faller	  idén	  om	  att	  pengar	  kan	  

motivera	  de	  flesta	  anställda	  idag	  (Robbins,	  2005).	  Alla	  människor	  är	  olika	  och	  som	  ett	  

exempel	  lägger	  en	  del	  människor	  ner	  mer	  tid,	  kraft	  och	  ansträngning	  på	  sina	  

fritidssysselsättningar	  än	  jobbet.	  	  Vad	  som	  också	  är	  viktigt	  för	  att	  pengar	  ska	  fungera	  

som	  motivationsfaktor	  är	  det	  att	  de	  måste	  betalas	  ut	  som	  en	  direkt	  belöning.	  En	  lön	  

erhålls	  först	  långt	  efter	  det	  att	  den	  anställde	  har	  presterat	  (Robbins,	  2005;	  Lawler,	  

1988).	  Belöningen	  som	  betalas	  ut	  måste	  även	  vara	  av	  betydande	  storlek	  eftersom	  det	  

annars	  finns	  risk	  för	  att	  den	  anställda	  inte	  värderar	  den	  extra	  inkomsten	  speciellt	  högt.	  

(Robbins,	  2005;	  Lawler,	  1988)	  Om	  belöningen	  inte	  värderas	  tillräckligt	  högt	  kan	  den	  få	  

motsatt	  effekt	  och	  istället	  skapa	  en	  negativitet.	  Sex	  till	  sju	  procent	  av	  lönen	  är	  vad	  en	  

belöning	  minst	  bör	  vara	  för	  att	  den	  ska	  värderas	  tillräckligt	  högt	  av	  de	  anställda	  (Mitra,	  

Gupta	  &	  Jenkins,	  1995;	  Robbins,	  2005).	  

En	  motståndare	  till	  att	  använda	  pengar	  för	  att	  motivera	  anställda	  är	  Meyer	  (1975)	  som	  

menar	  att	  för	  mycket	  fokus	  på	  pengar	  leder	  till	  inbördes	  konkurrens	  mellan	  

medarbetarna.	  Vissa	  lyckas	  bättre	  än	  andra	  med	  arbetsuppgifterna	  och	  en	  situation	  

där	  man	  får	  vinnare	  och	  förlorare	  uppkommer.	  Detta	  är	  speciellt	  vanligt	  när	  de	  

anställda	  arbetar	  mot	  provision.	  Detta	  skapar	  en	  situation	  då	  medarbetarna	  ser	  

varandra	  som	  konkurrenter	  och	  relationerna	  mellan	  dem	  riskerar	  att	  förstöras.	  

Möjligheten	  till	  samarbete	  blir	  då	  lägre	  vilket	  ofta	  är	  viktigt	  för	  att	  man	  gemensamt	  ska	  

kunna	  nå	  ett	  mål	  som	  inte	  var	  och	  en	  hade	  kunnat	  göra	  på	  samma	  sätt	  (Meyer,	  1975;	  

Kohn,	  1993).	  

Kohn	  (1998)	  anser	  att	  det	  bästa	  en	  arbetsgivare	  kan	  göra	  är	  att	  ge	  bra	  löner	  som	  är	  

rättvist	  fördelade	  mellan	  de	  anställda	  med	  tanke	  på	  erfarenhet	  och	  arbetsuppgifter.	  

Arbetar	  de	  anställda	  med	  provisionsbaserade	  löner	  kommer	  de	  endast	  att	  utföra	  de	  

arbetsuppgifter	  som	  de	  får	  betalt	  för.	  Handlingar	  som	  arbetsgivaren	  uppskattar	  men	  
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inte	  belönar	  kommer	  på	  så	  vis	  inte	  att	  bli	  utförda.	  (Gupta	  &	  Shaw,	  1998)	  Om	  inte	  de	  

anställda	  behöver	  tänka	  på	  sin	  provision	  kommer	  det	  istället	  finnas	  tid	  och	  kraft	  till	  att	  

koncentrera	  sig	  på	  arbetet	  och	  därmed	  öka	  produktiviteten	  i	  företaget	  (Kohn,	  1998).	  

Upplevd	  trivsel	  är	  en	  viktig	  del	  i	  hur	  motiverad	  man	  känner	  sig	  inför	  sina	  

arbetsuppgifter.	  Trivs	  inte	  en	  anställd	  på	  sitt	  jobb	  ökar	  sannolikheten	  för	  att	  

motivationen	  hos	  han/hon	  kommer	  att	  vara	  mindre	  än	  någon	  som	  gillar	  sina	  

arbetsuppgifter.	  Vissa	  människor	  väljer	  ett	  jobb	  där	  en	  mindre	  lön	  erhålls	  men	  som	  för	  

individen	  känns	  bra.	  Alla	  värderar	  alltså	  inte	  hög	  lön	  i	  valet	  utav	  arbete	  utan	  det	  finns	  

andra	  värden	  man	  vill	  komma	  åt	  (Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005).	  Som	  tidigare	  

nämnt	  är	  pengar	  en	  motivationsfaktor	  till	  varför	  vi	  jobbar	  för	  att	  vi	  har	  löpande	  

utgifter.	  Pengar	  behöver	  inte	  vara	  något	  negativt	  för	  motivationen	  till	  arbetet	  men	  

passionen	  som	  kan	  upplevas	  i	  ett	  jobb	  kommer	  inte	  från	  pengarna	  utan	  från	  

arbetsuppgifterna.	  Denna	  motivation	  och	  passion	  är	  inget	  som	  kan	  tvingas	  fram	  utav	  

en	  grupp	  utan	  börjar	  på	  individnivå.	  Det	  är	  alltså	  individen	  själv	  som	  måste	  vara	  

motiverad	  till	  arbetet.	  Ett	  exempel	  på	  inre	  motivation	  kan	  vara	  att	  den	  anställde	  

känner	  att	  han/hon	  har	  ett	  arbete	  som	  det	  finns	  utvecklingsmöjligheter	  inom	  (Amabile,	  

1998).	  Herzeberg	  (1966)	  anser	  att	  faktorer	  för	  de	  anställda	  som	  lön,	  

anställningstrygghet	  och	  säkerhet	  leder	  till	  missnöje	  om	  dessa	  inte	  är	  uppfyllda	  men	  

leder	  automatiskt	  inte	  till	  tillfredsställelse	  hos	  de	  anställda	  om	  de	  är	  uppfyllda.	  De	  som	  

värderar	  lönen	  högst	  är	  de	  personer	  som	  är	  under	  30	  år	  och	  låginkomsttagare.	  Även	  

bland	  dem	  som	  jobbar	  längst	  ner	  i	  en	  organisation	  är	  just	  lönen	  det	  som	  motiverar	  

mest	  till	  att	  jobba	  (Kovach,	  1987).	  

Kovach	  (1987)	  anser	  att	  chefer	  har	  fel	  kunskaper	  i	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  människor	  

i	  deras	  arbete.	  I	  en	  undersökning	  som	  gjordes	  fick	  1000	  arbetare	  besvara	  frågan	  om	  de	  

föredrog	  ett	  intressant	  jobb	  före	  en	  hög	  lön.	  Resultatet	  av	  undersökningen	  visade	  att	  

dem	  flesta	  föredrog	  ett	  intressant	  jobb	  före	  en	  hög	  lön.	  Cheferna	  som	  svarade	  trodde	  

dock	  att	  alla	  föredrog	  högre	  lön	  framför	  det	  mer	  intressanta	  jobbet.	  Kovach,	  (1987)	  	  

Wiley	  (1993)	  och	  Watson	  (1994)	  anser	  alla	  att	  om	  cheferna	  inte	  har	  förståelsen	  för	  vad	  

som	  motiverar	  deras	  anställda	  i	  arbetet	  kommer	  trivseln	  och	  produktivitet	  att	  minska.	  

Chefer	  kan	  sätta	  upp	  mål	  för	  vad	  som	  ska	  genomföras	  inom	  ett	  företag	  men	  de	  kan	  

omöjligen	  genomföra	  det	  på	  egen	  hand	  utan	  behöver	  ha	  med	  sig	  sina	  anställda	  så	  att	  
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de	  också	  kan	  jobba	  målinriktad	  för	  att	  nå	  dessa	  mål.	  Därför	  är	  det	  enormt	  viktigt	  att	  

förstå	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  de	  anställda	  (Kovach,	  1987;	  Wiley,	  1993;	  Watson,	  

1994).	  Om	  de	  anställda	  hålls	  motiverade	  och	  får	  sina	  behov	  tillgodosedda	  kommer	  

detta	  också	  föra	  med	  sig	  positiva	  saker	  för	  företaget	  som	  ökad	  effektivitet	  vilket	  i	  sin	  

tur	  kan	  leda	  till	  ökad	  försäljning.	  Det	  är	  alltså	  fastslaget	  att	  ett	  företag	  tjänar	  på	  att	  ha	  

en	  motiverad	  personal	  och	  arbeta	  för	  att	  den	  ska	  vara	  det.	  (Kovach,	  1987;	  Nohria,	  	  

2008;	  Wiley,	  1993).	  	  

	  

3.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  	  
	  

Ledarskap	  är	  när	  en	  person	  leder	  andra	  människor	  till	  att	  arbeta	  frivilligt	  för	  ett	  eller	  

flera	  uppsatta	  mål.	  Själva	  företeelsen	  uppstår	  när	  det	  finns	  uppgifter	  som	  ska	  lösas	  och	  

människorna	  som	  ska	  göra	  det	  inte	  är	  utsatta	  för	  tvång	  (Bruzelius	  &	  Skärvad,	  2000;	  

Nicholls,	  1987;	  Yukl,	  2012).	  Ledarskap	  kan	  beskrivas	  som	  en	  relation	  mellan	  ledare	  och	  

medarbetare	  och	  ett	  väl	  fungerande	  ledarskap	  kommer	  göra	  att	  det	  finns	  ett	  

förtroende,	  tillit	  och	  respekt	  till	  ledaren	  hos	  medarbetarna	  (Bruzelius	  &	  Skärvad,	  2000).	  	  

	  Rollen	  som	  ledare	  kan	  tilldelas	  på	  olika	  sätt,	  dels	  en	  formel	  roll	  där	  ledaren	  har	  blivit	  

utsedd	  till	  chef	  vilken	  ska	  leda	  medarbetarna.	  En	  ledare	  kan	  också	  utses	  informellt	  och	  

då	  handlar	  det	  oftast	  om	  att	  denna	  person	  har	  mest	  kunskap	  och	  erfarenhet	  av	  ämnet,	  

eller	  att	  personen	  är	  bra	  på	  att	  inspirera,	  samspela	  och	  entusiasmera	  andra	  personer	  

(Bruzelius	  &	  Skärvad,	  2000;	  Ekman,	  2003).	  	  

Med	  ledarskap	  inom	  ett	  företag	  är	  ofta	  avsikten	  att	  påverka	  medarbetarna	  att	  uppnå	  

vissa	  mål,	  få	  dem	  att	  trivas	  och	  att	  de	  på	  så	  vis	  ska	  prestera	  bättre.	  Det	  är	  en	  mängd	  

olika	  handlingar	  som	  utövas	  när	  ledarskap	  utövas	  på	  en	  grupp.	  Vad	  dessa	  handlingar	  är	  

för	  något	  går	  inte	  att	  beskriva	  exakt	  eftersom	  de	  skiljer	  sig	  åt	  från	  ledare	  till	  ledare.	  Vad	  

som	  kännetecknar	  en	  bra	  ledare	  är	  forskarna	  idag	  oense	  om	  och	  vilka	  handlingar	  som	  

han/hon	  gör.	  Syftet	  med	  ledarskap	  är	  för	  att	  påverka	  andra	  att	  utföra	  något	  för	  att	  nå	  

ett	  eller	  flera	  mål	  och	  det	  är	  därför	  ledarskap	  också	  är	  en	  del	  av	  motivation,	  för	  att	  det	  

handlar	  om	  att	  få	  individer	  att	  prestera	  (Jacobsen	  &	  Thorsvik,	  2008).	  En	  bra	  ledare	  har	  

förmågan	  att	  sätta	  upp	  mål	  och	  öka	  motivationen	  hos	  sina	  medarbetare.	  Målen	  är	  till	  
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för	  att	  visa	  sina	  anställda	  vad	  man	  vill	  att	  företaget	  skall	  lyckas	  med	  som	  ett	  slags	  

riktmärke.	  Målen	  som	  sätts	  upp	  får	  varken	  vara	  för	  svåra	  eller	  för	  lätta	  att	  uppnå	  

eftersom	  att	  de	  då	  kommer	  att	  minska	  motivationen	  hos	  de	  anställda	  att	  uppnå	  dessa	  

(Bergren,	  Gillström	  &	  Östling	  2001;	  Kotter,	  2001).	  Som	  tidigare	  beskrivet	  är	  motivation	  

något	  som	  börjar	  på	  individnivå	  och	  som	  inte	  kan	  tvingas	  fram	  från	  var	  och	  en.	  	  Ett	  

tillvägagångssätt	  för	  ledare	  att	  motivera	  sina	  anställda	  är	  att	  låta	  varje	  individ	  

bestämma	  mer	  över	  sitt	  eget	  arbete	  och	  att	  man	  delegerar	  ett	  visst	  ansvar	  till	  de	  

anställda.	  Med	  detta	  underlättas	  det	  för	  varje	  individ	  att	  känna	  självförvekligande	  

vilket	  är	  en	  stor	  motivationsfaktor	  för	  många.	  För	  att	  locka	  sina	  anställda	  att	  uppnå	  de	  

uppsatta	  målen	  som	  företaget	  har	  kan	  man	  locka	  med	  belöningar	  vid	  måluppfyllelse	  

(Kotter,	  2001).	  

Småprat	  mellan	  kollegor	  under	  arbetstid	  kan	  spontant	  tyckas	  att	  en	  arbetsgivare	  inte	  

skulle	  vara	  glad	  åt.	  Men	  faktum	  är	  att	  småpratet	  mellan	  kollegor	  är	  mycket	  viktigt	  och	  

det	  är	  under	  dessa	  stunder	  som	  många	  frågor	  får	  svar.	  Det	  som	  ledaren	  vill	  förmedla	  

under	  formella	  möten	  tolkas	  och	  de	  anställda	  hjälps	  åt	  att	  förstå	  budskapen	  vilket	  ökar	  

kunskapen	  om	  företaget.	  En	  annan	  viktigt	  del	  som	  småpratet	  för	  med	  sig	  är	  det	  

erfarenhetsutbyte	  som	  sker	  mellan	  medarbetarna	  (Ekman,	  2003).	  Det	  är	  inte	  bara	  

chefens	  anställda	  som	  ska	  småprata	  med	  varandra	  utan	  chefen	  ska	  också	  vara	  delaktig	  

här.	  Anledningen	  till	  varför	  detta	  är	  bra	  förutom	  att	  man	  fördjupar	  sina	  relationer	  är	  

att	  chefen	  kan	  klargöra	  budskapen	  som	  har	  förmedlats	  vid	  formella	  möten	  men	  då	  kan	  

förmedlas	  på	  en	  lättsammare	  nivå.	  Småpratet	  gör	  det	  också	  möjligt	  för	  chefen	  att	  

försäkra	  sig	  om	  att	  hans/hennes	  anställda	  har	  tagit	  in	  och	  förstått	  budskapet	  (Ahltorp,	  

1998;	  Ekman,	  2003;	  Ekstam,	  2002).	  En	  annan	  viktigt	  del	  utav	  småpratet	  är	  att	  ledaren	  

kan	  få	  feedback	  på	  det	  arbete	  som	  han/hon	  utför,	  samt	  få	  tips	  på	  hur	  företaget	  kan	  bli	  

bättre.	  Medarbetarna	  är	  dem	  som	  oftast	  vet	  hur	  företaget	  fungerar	  i	  verkligheten	  och	  

deras	  kunskaper	  är	  därför	  viktiga	  (Ekman,	  2003).	  Det	  är	  en	  hårfin	  gräns	  huruvida	  hur	  

mycket	  en	  ledare	  ska	  vara	  med	  och	  småprata	  med	  sina	  medarbetare.	  Om	  ledaren	  inte	  

är	  med	  förutom	  vid	  formella	  möten	  finns	  risken	  för	  att	  denne	  tappar	  förtroende	  och	  

respekt	  hos	  sina	  anställda	  eftersom	  dem	  känner	  att	  ledaren	  inte	  är	  införstådd	  med	  

deras	  behov	  och	  situation.	  Om	  det	  däremot	  råder	  en	  situation	  där	  ledaren	  har	  blivit	  

kompis	  med	  sina	  anställda	  kan	  han/hon	  snabbt	  förlora	  deras	  förtroende	  eftersom	  de	  
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då	  märker	  att	  han/hon	  inte	  vågar	  säga	  ifrån	  (Ekman,	  2003;	  Ekstam,	  2002).	  Enligt	  

Ekman	  är	  det	  bästa	  för	  en	  ledare	  att	  hålla	  en	  balans	  mellan	  att	  vara	  formell	  chef	  och	  

att	  vara	  kompischef.	  

	  

3.	  4	  Maslows	  Behovstrappa	  
	  

En	  modell	  som	  förklarar	  människans	  behov	  och	  motivation	  av	  att	  uppnå	  dessa	  är	  

Maslows	  behovstrappa.	  Den	  används	  inom	  psykologin	  som	  en	  förklaringsmodell	  hur	  

människor	  prioriterar	  sina	  behov.	  Psykologen	  Abraham	  H.	  Maslow	  var	  en	  av	  de	  första	  

att	  skapa	  en	  övergripande	  teori	  kring	  motivation	  (Kressler,	  2003).	  Modellen	  han	  

skapade	  kan	  ses	  som	  en	  trappa	  bestående	  av	  fem	  steg.	  Där	  behovet	  i	  varje	  steg	  måste	  

vara	  uppfyllt	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  ta	  ett	  kliv	  vidare	  till	  nästa	  steg	  där	  det	  finns	  nya	  

behov,	  vilka	  kommer	  att	  bli	  viktiga	  för	  personen	  att	  uppnå.	  I	  korthet	  förklaras	  dessa	  

steg	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  

Fysiologiska	  behov	  –	  På	  det	  första	  trappsteget	  hittar	  man	  fundamentala	  behov	  som	  

luft,	  värme,	  vätska,	  samlevnad	  och	  sömn.	  Är	  inte	  dessa	  behov	  uppfyllda	  fokuserar	  

människan	  på	  överlevnad	  då	  man	  snabbt	  annars	  kan	  drabbas	  av	  sjukdomar,	  smärta	  

och	  obehag	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  

Trygghetsbehov	  –	  Steg	  nummer	  två	  i	  trappan	  är	  det	  psykoligiska	  trygghetsbehoven	  

som	  vi	  människor	  behöver	  för	  att	  komma	  vidare.	  Detta	  handlar	  om	  att	  vi	  behöver	  ha	  

en	  struktur	  och	  stabilitet	  i	  vår	  vardag.	  Medvetenheten	  kring	  detta	  behov	  uppenbarar	  

sig	  sällan	  innan	  vi	  blivit	  utsatta	  för	  motsatsen.	  Till	  ex	  att	  vi	  blir	  av	  med	  jobbet	  och	  det	  

inte	  längre	  finns	  samma	  struktur	  och	  trygghet	  i	  vardagen,	  och	  därför	  tvingas	  ändra	  på	  

den	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  

Samhörighet	  och	  kärlek	  –	  Steg	  nummer	  tre	  handlar	  om	  våra	  sociala	  behov	  till	  andra	  

människor	  genom	  grupptillhörighet,	  vänskap,	  kärlek,	  sex	  och	  acceptans.	  Det	  är	  inte	  så	  

att	  vi	  dör	  bara	  för	  att	  vi	  är	  ensamma	  men	  människan	  är	  i	  grunden	  ett	  flockdjur	  som	  

strävar	  efter	  att	  minimera	  känslan	  av	  ensamhet	  och	  alliering	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  	  
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Dessa	  tre	  ovan	  nämnda	  steg	  räknas	  som	  bristbehov	  och	  måste	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  

man	  ska	  sträva	  att	  uppnå	  nästa	  två	  vilka	  är	  utvecklingsbehov.	  	  

Självkänsla	  –	  Det	  fjärde	  steget	  handlar	  om	  självrespekt,	  status,	  bekräftelse,	  

erkännande	  och	  uppmärksamhet.	  Steget	  delas	  in	  i	  två	  kategorier,	  först	  känslan	  som	  vi	  

bär	  inom	  oss	  att	  vi	  är	  bra,	  att	  man	  har	  erfarenhet	  och	  är	  kompetent	  inom	  ett/flera	  

områden	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  	  

Det	  andra	  är	  att	  vi	  vill	  bli	  bekräftade	  av	  andra	  och	  känna	  att	  det	  vi	  gör	  är	  betydelsefullt	  

och	  uppmärksammas.	  Dessa	  faktorer	  gör	  att	  vi	  känner	  oss	  tillfredställda	  samtidigt	  som	  

avsaknad	  av	  dessa	  skapar	  frustration	  och	  irritation	  samt	  känslor	  av	  svaghet,	  

underlägsenhet	  och	  värdelöshet	  (Mullins	  LJ,	  2002).	  

Behov	  av	  självförverkligande	  –	  När	  man	  som	  människa	  har	  kommit	  så	  pass	  långt	  som	  

till	  det	  femte	  och	  översta	  steget	  har	  vi	  ett	  behov	  att	  utvecklas	  som	  personer.	  Samt	  bli	  

mer	  av	  oss	  själva	  och	  nå	  vår	  fulla	  potential.	  Detta	  kan	  handla	  om	  studier,	  engagemang	  

för	  andras	  rättigheter,	  utvecklas	  på	  jobbet	  m	  m	  .	  Med	  andra	  ord,	  behov	  som	  inte	  är	  

livsnödvändiga	  utan	  för	  att	  vi	  människor	  har	  ett	  behov	  av	  att	  ständigt	  utvecklas	  

(Mullins	  LJ,	  2002).	  

3.	  5	  Motivations-‐	  o	  Hygienfaktorer	  
	  

Maslows	  modell	  förklarar	  inte	  en	  persons	  motivation	  utifrån	  en	  specifik	  arbetssituation	  

utan	  hela	  dess	  livssituation.	  En	  person	  som	  kom	  att	  vidareutveckla	  Maslows	  idéer	  var	  

Fredrik	  Herzberg	  som	  utvecklade	  en	  teori	  om	  motivations-‐	  och	  hygienfaktorer	  som	  

appliceras	  på	  arbetsplatsen.	  Teorin	  handlar	  om	  att	  hitta	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  en	  

anställd	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  och	  eliminera	  det	  som	  gör	  de	  anställda	  missnöjda.	  

Exempelvis	  låg	  lön,	  dåliga	  arbetstider	  och	  vantrivsel.	  	  

Teorin	  är	  uppbyggd	  kring	  sex	  stycken	  motivationsfaktorer	  och	  åtta	  stycken	  

hygienfaktorer.	  Arbetsuppgifterna	  som	  de	  anställda	  har	  inom	  organisationen	  kopplas	  

till	  motivationsfaktorer,	  medan	  arbetsmiljön	  och	  hur	  folk	  upplever	  sin	  arbetssituation	  

är	  kopplad	  till	  hygienfaktorer	  (Herzberg,	  1966).	  
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Motivationsfaktorer	  

	  

•	   Arbetsuppgifter	  -‐	  utmanande,	  varierande	  och	  intressanta	  

•	   Kontroll	  över	  arbetssituationen	  och	  eget	  ansvar	  

•	   Prestationsförmåga	  och	  tillfredställelse	  att	  utföra	  ett	  

nödvändigt	  jobb.	  

•	   Erkännande	  och	  bekräftelse	  från	  andra	  för	  ett	  väl	  utfört	  

arbete.	  

•	   Möjligheten	  att	  växa	  och	  utvecklas	  inom	  företaget.	  

•	   Möjligheten	  att	  lära	  sig	  nya	  saker	  och	  utvecklas.	  	  

Hygienfaktorer	  

	  

•	   Personalpolitik	  som	  existerar	  inom	  företaget,	  administrativa	  	  	  	  	  	  

system	  samt	  vilka	  mål	  och	  visioner	  som	  finns.	  

•	   Kompetens	  som	  ledarna	  besitter	  att	  leda	  underordnade.	  

•	   Mellanmänskliga	  relationer	  mellan	  över-‐	  och	  underordnade.	  

•	   Arbetsvillkor	  för	  arbetsuppgifter	  som	  ska	  utföras.	  

•	   Lön.	  

•	   Status.	  

•	   Arbetstrygghet	  i	  form	  av	  anställningstrygghet,	  samt	  

konflikthantering.	  	  

•	   Arbetsförhållanden	  i	  arbetet	  som	  påverkar	  fritids-‐	  och	  

familjelivet.	  

Det	  finns	  ett	  samspel	  mellan	  dessa	  två	  olika	  kategorier	  av	  faktorer.	  Om	  de	  sex	  

motivationsfaktorerna	  är	  uppfyllda	  leder	  det	  till	  trivsel	  men	  inte	  vantrivsel	  om	  det	  



	  
	  

38	  
	  

saknas.	  Om	  däremot	  hygienfaktorerna	  saknas	  leder	  detta	  till	  vantrivsel	  men	  

nödvändigtvis	  inte	  till	  trivsel	  om	  de	  finns.	  Herzberg,	  (1966)	  menar	  därför	  att	  ett	  företag	  

ska	  satsa	  på	  motivationsfaktorerna	  eftersom	  de	  är	  knutna	  till	  själva	  arbetsuppgifterna	  

som	  de	  anställda	  har	  och	  påverkar	  tillfredsställelsen	  i	  positiv	  bemärkelse	  på	  

arbetsplatsen.	  Enligt	  Herzberg	  (1966)	  hjälper	  hygienfaktorerna	  till	  att	  förebygga	  

vantrivsel	  men	  det	  skapar	  i	  sig	  ingen	  trivsel	  genom	  att	  bara	  vara	  uppfyllda.	  Därför	  krävs	  

det	  både	  motivations-‐	  och	  hygienfaktorer	  för	  att	  personalen	  i	  ett	  företag	  ska	  vara	  

motiverade	  till	  sina	  arbetsuppgifter.	  

	  

3.	  6	  Sammanfattning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  
	  

Motivationsforskare	  har	  inte	  lyckats	  enas	  om	  en	  definition	  om	  vad	  motivation	  är	  för	  

något.	  Istället	  har	  man	  kommit	  överrens	  om	  tre	  gemensamma	  nämnare	  vilka	  är;	  en	  

individs	  ansträngning,	  riktning	  och	  uthållighet.	  Motivation	  är	  något	  som	  skapas	  mellan	  

en	  individ	  och	  en	  situation	  och	  är	  något	  som	  alla	  människor	  kan	  känna.	  (Abrahamsson	  

&	  Andersen,	  2005)	  	  

De	  vanligaste	  skälen	  till	  varför	  belöningssystem	  används	  i	  företag	  är	  för	  att	  öka	  

produktionen	  och	  försäljningen	  genom	  att	  personalen	  ska	  vara	  mer	  effektiva	  i	  sitt	  

arbete	  (Svensson	  &	  Wilhelmsson,	  1988).	  Belöningen	  som	  erhålls	  i	  ett	  belöningssystem	  

kan	  huvudsakligen	  delas	  upp	  i	  två	  kategorier.	  Dessa	  är	  reella	  vilka	  är	  pengar	  och	  saker	  

som	  erhålls	  handgripligen	  och	  de	  symboliska	  vilka	  är	  beröm,	  uppmärksamhet	  och	  

erkännande	  (Jacobsen	  och	  Thorsvik,	  2008).	  Om	  pengar	  fungerar	  som	  en	  

motivationsfaktor	  finns	  det	  delade	  meningar	  om	  bland	  forskarna.	  Robins	  (2005)	  menar	  

att	  den	  största	  anledning	  till	  att	  vi	  jobbar	  är	  för	  att	  erhålla	  en	  lön	  som	  kan	  täcka	  

levnadskostnader	  som	  varje	  människa	  har.	  Wiley	  (1997)	  menar	  att	  löneläget	  måste	  

vara	  tillgodosett	  redan	  från	  början	  för	  att	  personalen	  ska	  vara	  motiverade	  att	  jobba	  

och	  nå	  resultatuppfyllelse.	  Ledarens	  roll	  är	  viktigt	  när	  det	  gäller	  motivation	  eftersom	  

det	  är	  dennes	  uppgift	  att	  få	  en	  grupp	  människor	  att	  sträva	  och	  arbeta	  för	  att	  uppnå	  

samma	  mål	  (Bruzelius	  &	  Skärvad,	  2000).	  Maslows	  behovstrappa	  är	  uppdelad	  i	  fem	  

trappsteg	  och	  beskriver	  på	  varje	  steg	  hur	  människor	  prioriterar	  sina	  behov	  (Kressler,	  

2003).	  Modellen	  är	  inte	  specifikt	  inriktad	  för	  en	  persons	  arbetsliv	  utan	  beskriver	  hela	  
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livssituationen.	  Herzbergs	  (1966)	  teori	  bygger	  på	  sex	  motivationsfaktorer	  och	  åtta	  

stycken	  hygienfaktorer	  som	  kan	  användas	  till	  att	  förklara	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  

människor	  kan	  känna	  motivation	  i	  sitt	  arbete.	  	  
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4	  Empiri	  och	  analys	  
	  

I detta kapitel redovisas först respondenternas svar från intervjuerna i tur och ordning. 

Därefter analyseras det empiriska materialet från enkätundersökningen och 

intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen. För att göra det tydligt för läsaren är 

analysen uppdelad på samma sätt som i övriga kapitel. Resultatet av enkäten kommer 

att redovisas löpande i texten som två värden bredvid varandra till varje påstående. Det 

första talet är medelvärdet av alla respondenters svar och det andra värdet är typvärdet 

av allas svar, alltså den instämmelsegrad som flest har valt att ringa in på varje 

påstående. 

4.	  1	  Anställd	  Z	  	  

4.	  1.	  1	  Motivation	  &	  Belöningssystem	  
	  

För	  att	  Anställd	  Z	  ska	  trivas	  på	  jobbet	  är	  de	  viktigt	  att	  hon	  har	  bra	  arbetskamrater	  som	  

hon	  känner	  att	  hon	  trivs	  att	  arbeta	  tillsammans	  med.	  Hon	  vill	  ha	  stimulerande	  

arbetsuppgifter	  och	  känna	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  utveckla	  sin	  arbetsroll	  inom	  

banken,	  genom	  vidareutbildning	  och	  ansvarstagande.	  Hon	  trivs	  med	  att	  ha	  mycket	  

kundkontakt	  och	  detta	  ser	  hon	  som	  en	  förutsättning	  för	  att	  hon	  ska	  trivas	  på	  banken.	  

För	  att	  kunna	  prestera	  sitt	  allra	  bästa	  anser	  hon	  att	  det	  behöver	  finnas	  en	  viss	  grad	  av	  

stress	  då	  hon	  beskriver	  det	  som	  att	  många	  arbetsuppgifter	  sker	  i	  farten.	  Hon	  vill	  gärna	  

ha	  beröm	  av	  kunder,	  kollegor	  och	  chefer.	  Hon	  lägger	  dock	  sällan	  värdering	  i	  vem	  hon	  

får	  beröm	  av,	  utan	  är	  glad	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  andra	  människor	  och	  se	  att	  dem	  

uppskattar	  det	  hon	  gör.	  	  

På	  frågan	  vad	  som	  får	  henne	  att	  känna	  olust	  i	  sitt	  arbete	  svarar	  Anställd	  Z	  att	  det	  är	  när	  

hon	  inte	  får	  ägna	  tid	  åt	  det	  som	  hon	  förväntas	  utföra	  och	  tvingas	  arbeta	  övertid.	  En	  

annan	  sak	  som	  får	  henne	  att	  känna	  olust	  är	  när	  någon	  är	  otrevlig	  och	  beter	  sig	  illa	  både	  

bland	  kunder	  och	  kollegor.	  	  

I	  intervjun	  ställs	  frågan	  till	  Anställd	  Z	  om	  hon	  tror	  att	  pengar	  kan	  föda	  motivation.	  Hon	  

svarar	  att	  för	  henne	  är	  pengar	  inte	  allt,	  men	  hon	  anser	  samtidigt	  att	  det	  finns	  

människor	  som	  värderar	  det	  högt.	  För	  henne	  är	  det	  istället	  vad	  som	  mäts	  i	  

bonussystemet	  som	  blir	  motiverande	  att	  uppnå.	  
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Beröm	  är	  något	  som	  Anställd	  Z	  blir	  motiverad	  av	  då	  det	  blir	  som	  en	  bekräftelse	  på	  att	  

man	  har	  hjälpt	  någon	  annan.	  Hon	  anser	  att	  man	  ska	  hjälpa	  till	  så	  mycket	  man	  kan	  och	  

lärdomar	  och	  kunskap	  som	  kan	  tyckas	  vara	  enkelt	  för	  en	  person,	  kan	  vara	  värdefullt	  för	  

någon	  annan.	  Beröm	  motiverar	  henne	  mer	  än	  vad	  pengar	  gör.	  

	  

4.	  1.	  2	  Motivation	  &	  Pengar	  
	  

Hur	  resultatbonussystemet	  ser	  ut	  exakt	  kan	  inte	  redovisas	  då	  det	  är	  sekretess	  men	  i	  

huvudsak	  mäts	  det	  i	  tre	  olika	  delar,	  i	  år	  är	  fokus	  på	  att	  använda	  de	  verktyg	  som	  finns	  

som	  stöd	  i	  kundmötet.	  Detta	  för	  att	  rådgivarna	  ska	  få	  utökade	  kunskaper	  i	  dessa	  

verktyg	  och	  självklart	  förmedla	  bankens	  produkter	  och	  tjänster.	  På	  frågan	  om	  Anställd	  

Z	  planerar	  kundmötet	  utefter	  dessa	  svarar	  hon	  att	  hon	  inte	  gör	  det.	  ”Kunden	  kontaktar	  

banken	  i	  ett	  ärende	  så	  detta	  måste	  prioriteras	  så	  blir	  det	  sedan	  steg	  två	  att	  boka	  in	  

kunden	  på	  ett	  möte	  för	  sparande,	  person-‐	  och	  sakförsäkringar	  och	  

pensionsgenomgång.”	  (Anställd	  Z)	  	  

Anställd	  Z	  tycker	  att	  bonussystemet	  är	  uppbyggt	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  mäter	  en	  

lagom	  mängd	  parametrar.	  Hon	  tycker	  man	  har	  ett	  eget	  ansvar	  i	  att	  bidra	  till	  det	  som	  

mäts	  i	  resultatbonussystemet,	  men	  poängterar	  också	  att	  det	  är	  mycket	  beroende	  på	  

vilka	  kunder	  man	  kommer	  i	  kontakt	  med.	  Alla	  tjänster	  passar	  inte	  alla	  kunder	  och	  när	  

en	  bank	  förmedlar	  tjänster/produkter	  måste	  alltid	  kundens	  intressen	  komma	  i	  första	  

hand.	  	  

Anställd	  Z	  tror	  inte	  att	  separata	  bonussystem	  för	  respektive	  arbetsgrupp	  (privat,	  

företag	  och	  administration)	  skulle	  fungera,	  då	  hon	  hävdar	  att	  det	  skulle	  skapa	  mycket	  

avundsjuka	  mellan	  grupperna.	  Hon	  anser	  att	  det	  skulle	  vara	  mycket	  svårt	  att	  hitta	  

parmetrar	  och	  mål	  för	  respektive	  grupp	  som	  är	  likvärdiga	  för	  all	  tre	  grupper.	  Hon	  anser	  

istället	  som	  det	  är	  idag	  att	  alla	  kan	  vara	  med	  och	  bidra	  på	  sitt	  sätt,	  även	  om	  alla	  inte	  

aktivt	  bidrar	  till	  att	  sälja	  produkter	  i	  kundmötet.	  ”Ett	  exempel	  kan	  vara	  när	  någon	  på	  

administrationsavdelningen	  hjälper	  till	  med	  växeltelefonen	  för	  att	  någon	  på	  

privatsidan	  ska	  kunna	  ha	  ett	  kundmöte	  och	  sälja	  produkter.”	  (Anställd	  Z)	  
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Anställd	  Z	  är	  även	  skeptisk	  till	  individuellt	  uppsatta	  mål.	  Hon	  tror	  att	  det	  finns	  positiva	  

aspekter	  som	  att	  det	  kan	  trigga	  igång	  några	  att	  prestera	  bättre.	  Däremot	  tror	  hon	  att	  

prestationskraven	  skulle	  öka	  vilket	  kan	  vara	  negativt.	  	  

Som	  bonussystemet	  ser	  ut	  idag	  sätts	  erhållen	  bonus	  in	  till	  Guldeken	  där	  den	  tidigast	  

kan	  betalas	  ut	  fem	  år	  senare.	  Anställd	  Z	  tycker	  att	  detta	  är	  bra	  eftersom	  det	  fungerar	  

som	  ett	  långsiktigt	  sparande,	  där	  man	  kan	  välja	  att	  plocka	  ut	  allt	  i	  en	  klumpsumma	  

eller	  i	  flera	  mindre	  summor.	  	  

Om	  bonusen	  inte	  skulle	  bestå	  av	  pengar	  som	  sätts	  in	  till	  Guldeken	  vill	  Anställd	  Z	  få	  

bonusar	  i	  form	  av	  aktiviteter	  tillsammans	  med	  sina	  kollegor.	  Hon	  beskriver	  det	  som	  så	  

att	  hon	  vill	  fira	  gemensamt	  med	  dem	  som	  har	  bidragit	  till	  att	  uppnå	  målen	  och	  hon	  

skulle	  gärna	  vilja	  göra	  en	  utlandsresa.	  

	  

4.	  1.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Anställd	  Z	  tycker	  att	  chefen/ledaren	  har	  ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  motivera	  sina	  anställda	  till	  

att	  uppnå	  resultatmålen.	  Detta	  genom	  att	  ge	  förutsättningar	  för	  utbildningstid	  så	  att	  

man	  kan	  produkterna	  som	  man	  ska	  sälja.	  Hon	  tycker	  att	  det	  ska	  ske	  kontinuerliga	  

avstämningar	  för	  hur	  man	  ligger	  till	  i	  resultatuppfyllelsen.	  Hon	  säger	  att	  man	  ska	  

uppmärksamma	  varandra	  och	  hålla	  det	  på	  en	  lättsam	  nivå	  som	  gör	  att	  det	  känns	  roligt	  

och	  inte	  som	  något	  betungande.	  	  

	  

I	  slutet	  av	  intervjun	  tillfrågas	  Anställd	  Z	  om	  hon	  vill	  lägga	  till	  något	  som	  vi	  inte	  tagit	  

upp,	  då	  lägger	  hon	  till	  att	  hon	  tycker	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  man	  tycker	  det	  man	  jobbar	  

med	  är	  kul.	  Tycker	  man	  inte	  det	  är	  kul	  så	  blir	  det	  också	  svårt	  att	  bli	  bra	  på	  det.	  Därför	  

tycker	  hon	  att	  arbetsuppgifterna	  ska	  anpassas	  till	  var	  och	  en	  så	  att	  det	  fungerar	  både	  

för	  banken	  och	  de	  anställda.	  En	  persons	  arbetsuppgifter	  behöver	  inte	  vara	  spikade	  för	  

en	  lång	  tid	  utan	  ska	  kunna	  ändras	  över	  tid	  menar	  hon.	  

	  

4.	  2	  Anställd	  Q	  



	  
	  

43	  
	  

4.	  2.	  1	  Motivation	  &	  Belöningssystem	  
	  

Anställd	  Q	  trivs	  i	  sin	  roll	  på	  banken	  när	  han	  får	  träffa	  kunder	  och	  göra	  affärer.	  Han	  ser	  

sig	  i	  grund	  och	  botten	  som	  en	  säljare	  och	  har	  testat	  på	  många	  olika	  delar	  inom	  

placeringsrådgivning.	  Han	  vill	  att	  det	  ska	  finnas	  klara	  riktlinjer	  för	  hur	  saker	  och	  ting	  ska	  

gå	  till,	  och	  att	  produkterna	  som	  ska	  förmedlas	  fungerar	  vilket	  annars	  tar	  mycket	  onödig	  

energi.	  Dessutom	  ska	  vara	  ett	  bra	  klimat	  mellan	  kollegorna	  för	  att	  han	  ska	  trivas	  och	  ha	  

en	  känsla	  att	  det	  är	  kul	  att	  vara	  på	  jobbet.	  	  

Anställd	  Q	  tycker	  att	  det	  som	  skapar	  olust	  i	  arbetet	  är	  då	  han	  inte	  kan	  det	  som	  han	  

förväntas	  kunna	  göra.	  Han	  har	  många	  års	  erfarenhet	  av	  placeringsrådgivning	  men	  

krediter	  var	  relativt	  nytt	  för	  honom	  när	  han	  började	  på	  banken.	  Han	  har	  därför	  inte	  lika	  

mycket	  erfarenhet	  av	  kreditrådgivning	  och	  finner	  det	  heller	  inte	  intressant.	  Han	  menar	  

att	  han	  måste	  tycka	  att	  det	  han	  gör	  är	  roligt	  för	  att	  bli	  motiverad.	  När	  han	  behöver	  

göra	  något	  han	  inte	  kan	  så	  tar	  det	  mycket	  energi	  av	  honom.	  	  

Han	  anser	  att	  pengar	  kan	  föda	  motivation	  men	  han	  understryker	  att	  pengar	  inte	  är	  allt.	  

Han	  vill	  känna	  att	  han	  har	  en	  bra	  inkomst	  i	  grund	  och	  botten	  för	  att	  känna	  sig	  

motiverad	  att	  jobba	  hårt.	  De	  pengar	  som	  kan	  komma	  extra	  utöver	  lönen	  är	  inte	  något	  

han	  värderar	  speciellt	  högt.	  Han	  motiveras	  istället	  av	  uppskattning	  och	  beröm	  från	  sina	  

kunder	  och	  chefer.	  Han	  känner	  stolthet	  när	  kunder	  uppskattar	  vad	  han	  har	  hjälpt	  dem	  

med.	  Berömmet	  som	  han	  får	  motiverar	  honom	  mer	  i	  sitt	  arbete	  än	  vad	  extra	  pengar	  

gör.	  	  

	  

4.	  2.	  2	  Motivation	  &	  Pengar	  
	  

Anställd	  Q	  planerar	  inte	  kundmötet	  utefter	  vad	  som	  mäts	  i	  resultatbonussystemet.	  

Han	  anser	  att	  varje	  kund	  är	  unik	  och	  att	  man	  inte	  på	  förhand	  kan	  bestämma	  upplägget	  

fullt	  ut.	  Han	  tycker	  att	  årets	  inriktning	  på	  resultatbonussystemet	  indirekt	  är	  inriktat	  

mot	  att	  öka	  personalens	  kunskaper	  i	  rådgivningsverktygen	  som	  används	  i	  kundmötet.	  

”Alla	  rådgivningar	  som	  görs	  måste	  dokumenteras	  och	  verktygen	  skapar	  en	  bra	  

förutsättning	  för	  detta.”	  (Anställd	  Q)	  Han	  tycker	  inte	  att	  resultatbonussystemet	  har	  för	  

många	  parametrar	  utan	  det	  ger	  istället	  de	  anställda	  en	  valmöjlighet	  att	  fokusera	  på	  
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olika	  delar,	  vilket	  gör	  att	  alla	  kan	  bidra	  trots	  att	  alla	  inte	  möter	  kunder	  och	  gör	  affärer.	  

Han	  anser	  dock	  att	  allt	  kan	  göras	  till	  det	  bättre	  och	  man	  måste	  årligen	  utvärdera	  hur	  

resultatbonussystemet	  har	  fungera	  och	  vidareutveckla	  de	  delar	  som	  inte	  fungerat.	  	  

Anställd	  Q	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  ett	  gemensamt	  resultatbonussystem	  

istället	  för	  separata	  i	  de	  olika	  grupperna.	  Han	  anser	  att	  det	  enar	  hela	  gruppen	  att	  

sträva	  mot	  samma	  mål.	  Om	  det	  skulle	  finnas	  flera	  olika	  bonussystem	  för	  de	  olika	  

grupperna	  skulle	  det	  bidra	  till	  splittringar	  i	  hela	  bankens	  organisation.	  Dock	  tycker	  han	  

att	  det	  kan	  vara	  mer	  uttalat	  hur	  alla	  kan	  bidra	  till	  att	  uppnå	  de	  gemensamma	  målen.	  	  

Att	  ha	  individuellt	  uppsatta	  mål	  finns	  det	  både	  för	  och	  nackdelar	  med	  och	  han	  har	  haft	  

provisionsbaserad	  lön	  på	  tidigare	  arbetsplatser.	  Han	  anser	  inte	  att	  det	  passar	  

Häradssparbanken	  för	  att	  det	  är	  en	  så	  pass	  liten	  organisation	  att	  det	  skulle	  bidra	  till	  att	  

många	  anställda	  inte	  skulle	  må	  bra.	  	  

Anställd	  Q	  skulle	  vilja	  ha	  möjligheten	  att	  välja	  vart	  hans	  bonuspengar	  betalas	  in	  och	  då	  

tycker	  han	  att	  det	  borde	  finnas	  tre	  valmöjligheter;	  Guldeken,	  pensionssparande	  eller	  

som	  en	  löneutbetalning	  en	  gång	  om	  året.	  	  

Om	  bonus	  inte	  skulle	  erhållas	  i	  form	  av	  pengar	  skulle	  han	  vilja	  resa	  till	  trevliga	  ställen	  

med	  sina	  kollegor.	  Att	  man	  känner	  att	  man	  åstadkommit	  något	  tillsammans	  och	  då	  få	  

fira	  tillsammans.	  	  

	  

4.	  2.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Anställd	  Q	  anser	  att	  chefen/ledaren	  har	  ett	  jättestort	  ansvar	  i	  att	  motivera	  sin	  personal	  

att	  uppnå	  mål.	  ”Det	  är	  deras	  viktigaste	  uppgift”	  säger	  han	  och	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  

att	  chefen/ledaren	  har	  ett	  ansvar	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  hur	  sina	  anställda	  mår	  och	  

hela	  tiden	  har	  uppföljning	  för	  att	  se	  till	  att	  man	  är	  i	  fas.	  Han	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

fira	  delmål	  och	  göra	  småaktiviteter	  som	  gör	  att	  de	  anställda	  känner	  sig	  uppskattade	  för	  

deras	  arbete.	  	  

Anställd	  Q	  avslutar	  med	  att	  poängtera	  vikten	  av	  att	  få	  med	  sig	  i	  alla	  i	  sådana	  här	  mål.	  

Alla	  ska	  känna	  sig	  delaktiga.	  Ett	  sätt	  som	  tillämpas	  nu	  på	  Häradssparbanken	  i	  
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privatgruppen	  är	  att	  man	  gör	  en	  sidoaktivitet	  av	  det	  stora	  bonussystemet.	  När	  man	  har	  

sålt	  in	  produkter	  får	  man	  skriva	  sitt	  namn	  på	  en	  lapp	  och	  vilken	  tjänst	  som	  man	  har	  

förmedlat	  och	  lägga	  den	  i	  en	  låda,	  och	  sätta	  upp	  en	  magnet	  på	  en	  tavla.	  Den	  som	  

förmedlat	  flest	  produkter	  kommer	  då	  också	  att	  ha	  flest	  lappar	  och	  vinner	  biljetter	  till	  

olika	  evenemang.	  Detta	  menar	  Anställd	  Q	  är	  bra	  för	  att	  behålla	  fokus	  och	  gör	  att	  det	  

hela	  tiden	  uppmärksammas.	  	  

	  
4.	  3	  Anställd	  X	  	  

4.	  3.	  1	  Motivation	  &	  Belöningssystem	  
	  

På	  frågan	  vad	  som	  får	  henne	  att	  trivas	  i	  sin	  roll	  på	  banken	  svarar	  hon	  efter	  en	  stunds	  

betänketid	  att	  det	  är	  variationen	  i	  hennes	  arbete.	  Det	  kommer	  ofta	  upp	  nya	  saker	  som	  

måste	  fixas	  och	  hon	  har	  möjlighet	  att	  disponera	  sin	  arbetstid	  på	  ett	  sätt	  som	  passar	  

henne.	  Hon	  säger	  också	  att	  kundkontakt	  och	  personalkontakt	  är	  viktigt	  för	  henne	  för	  

att	  det	  ska	  kännas	  trivsamt.	  För	  att	  hon	  ska	  komma	  i	  en	  känsla	  där	  allt	  flyter	  på	  i	  

arbetet	  måste	  hon	  själv	  vara	  i	  balans.	  Hon	  fortsätter	  med	  att	  känslan	  av	  att	  själv	  kunna	  

välja	  vad	  man	  vill	  göra,	  skapar	  en	  slags	  harmoni	  och	  välbefinnande.	  	  

På	  frågan	  vad	  som	  får	  henne	  att	  känna	  olust	  inför	  sitt	  arbete	  svarar	  hon	  att	  det	  är	  när	  

man	  inte	  får	  vara	  delaktig	  i	  beslut	  som	  rör	  ens	  egna	  arbetsuppgifter.	  Hon	  kan	  känna	  att	  

beslut	  fattas	  utan	  att	  man	  har	  hört	  sig	  för	  med	  den	  personen	  som	  det	  faktiskt	  berör.	  

Detta	  känner	  hon	  nödvändigtvis	  inte	  bara	  när	  hon	  råkar	  ut	  för	  det	  själv,	  utan	  hon	  kan	  

få	  samma	  olustkänslor	  när	  hennes	  kollegor	  råkar	  ut	  för	  detta.	  	  

Hon	  anser	  att	  pengar	  kan	  föda	  motivation	  men	  att	  det	  inte	  är	  så	  för	  henne.	  Hon	  menar	  

att	  hon	  värdesätter	  andra	  saker	  före	  pengar	  men	  säger	  också	  att	  ha	  pengar	  ger	  

trygghet.	  Beröm	  är	  något	  som	  hon	  däremot	  motiveras	  desto	  mera	  av	  och	  hon	  lägger	  

värdering	  i	  vem	  man	  får	  beröm	  av.	  ”Man	  får	  sålla	  lite”	  säger	  hon	  i	  intervjun	  och	  menar	  

att	  många	  ger	  beröm	  bara	  för	  att	  få	  en	  gentjänst	  tillbaka,	  och	  då	  tar	  hon	  inte	  till	  sig	  

berömmet	  på	  samma	  sätt.	  

Hon	  anser	  att	  beröm	  motiverar	  henne	  mer	  än	  vad	  pengar	  gör	  men	  detta	  är	  utefter	  

förutsättningen	  att	  lönen	  är	  på	  en	  rättvis	  nivå.	  	  
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4.	  3.	  2	  Motivation	  &	  Pengar	  
	  

På	  frågan	  om	  hon	  har	  med	  sig	  de	  uppsatta	  försäljningsmålen	  i	  sitt	  dagliga	  arbete	  svarar	  

hon	  ”inte	  så	  mycket.”	  (Anställd	  X)	  Hon	  tycker	  det	  svårt	  att	  hitta	  parametrar	  som	  är	  

inriktade	  mot	  kvalitet.	  I	  dagens	  bonussystem	  anser	  hon	  att	  det	  är	  för	  stort	  fokus	  på	  

sådant	  som	  mäts	  i	  pengar.	  Hon	  menar	  att	  vad	  personal	  bidrar	  till	  i	  sitt	  arbete	  inte	  syns	  i	  

resultatbonussystemet	  eftersom	  det	  inte	  går	  att	  mäta.	  Hon	  tycker	  att	  det	  är	  lagom	  

antal	  parametrar	  i	  bonussystemet	  men	  att	  det	  skulle	  vara	  mer	  fokus	  på	  kvalitet	  istället	  

för	  dagens	  fokus	  på	  kvantitet.	  Hon	  upplever	  också	  att	  det	  är	  svårt	  att	  sätta	  de	  olika	  

nivåerna	  i	  bonussystemet	  så	  att	  det	  ska	  motivera	  och	  inte	  få	  omvänd	  effekt.	  Hon	  

tycker	  att	  det	  från	  ledningens	  håll	  sätts	  höga	  krav	  för	  att	  dem	  i	  sin	  tur	  ska	  kunna	  

leverera	  ett	  gott	  resultat	  till	  styrelsen.	  	  

På	  frågan	  vad	  hon	  anser	  om	  att	  införa	  mål	  och	  resultatbonussystem	  för	  respektive	  

grupp	  svarar	  hon	  först	  att	  det	  på	  sätt	  och	  vis	  skulle	  kunna	  fungera.	  Efter	  en	  stund	  

kommer	  hon	  in	  på	  att	  bankens	  organisation	  är	  för	  liten	  för	  att	  ha	  separata	  gruppmål.	  

Hon	  menar	  att	  man	  behöver	  hjälpas	  åt	  över	  grupperna	  för	  att	  verksamheten	  ska	  

fungera.	  Hon	  hävdar	  samma	  sak	  för	  om	  individuella	  mål	  skulle	  sättas	  upp	  för	  alla	  i	  

personalen.	  Alla	  i	  banken	  har	  olika	  roller	  och	  tillsammans	  skapar	  man	  en	  helhet,	  ska	  

man	  istället	  börja	  tävla	  mot	  varandra	  kommer	  det	  inte	  bidra	  till	  ett	  bra	  arbetsklimat.	  	  

Erhållningen	  av	  bonusen	  som	  den	  är	  idag	  är	  något	  som	  passar	  Anställd	  X,	  men	  hon	  

tycker	  att	  valfriheten	  att	  få	  placera	  pengarna	  på	  andra	  ställen	  eller	  plocka	  ut	  dem	  

tidigare	  borde	  finnas.	  	  

Om	  bonusen	  inte	  skulle	  erhållas	  i	  pengar	  och	  Anställd	  X	  får	  välja	  vad	  hon	  skulle	  vilja	  

erhålla	  nämner	  hon	  möjlighet	  till	  utbildning.	  Hon	  nämner	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

man	  uppmärksammas	  för	  vad	  man	  har	  presterat	  och	  att	  det	  lyfts	  fram.	  

	  

4.	  3.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Anställd	  X	  vill	  att	  hennes	  chef	  ska	  vara	  som	  en	  coach	  för	  henne,	  hon	  vill	  att	  det	  ska	  

finnas	  en	  uppmärksamhet	  hos	  chefen	  så	  att	  han/hon	  ser	  när	  det	  går	  upp	  och	  ner.	  

Detta	  ska	  ske	  genom	  löpande	  dialog	  där	  man	  tar	  upp	  olika	  saker	  som	  har	  betydelse	  i	  
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arbetets	  gång	  och	  resultauppfyllelsen.	  Hon	  vill	  känna	  ett	  engagemang	  från	  sin	  chef	  att	  

han/hon	  brinner	  för	  att	  personalen	  ska	  må	  bra	  i	  sitt	  arbete.	  	  

På	  frågan	  om	  Anställd	  X	  vill	  göra	  ett	  tillägg	  av	  något	  som	  inte	  har	  sagts	  under	  intervjun	  

påstår	  hon	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  kriterier/parametrar	  som	  känns	  motiverande	  att	  

uppnå	  för	  personalen.	  Som	  tidigare	  nämnt	  tycker	  hon	  att	  det	  är	  för	  stort	  fokus	  på	  det	  

som	  kan	  räknas	  och	  så	  ledes	  för	  stort	  fokus	  på	  kvantitet	  och	  inte	  kvalitet.	  	  

	  

4.	  4	  Anställd	  G	  	  

4.	  4.	  1	  Motivation	  &	  Belöningssystem	  
	  

Anställd	  G	  menar	  att	  vad	  som	  får	  honom	  att	  trivas	  i	  sin	  roll	  på	  banken	  huvudsakligen	  

kan	  delas	  in	  i	  två	  kategorier.	  Dels	  arbetsuppgifterna	  som	  ska	  kännas	  utvecklande	  och	  

stimulerande	  och	  den	  andra	  delen	  som	  är	  att	  den	  sociala	  biten,	  att	  den	  fungera	  bra	  

med	  chefer	  och	  kollegor.	  Han	  vill	  känna	  ett	  stöd	  och	  ett	  förtroende	  i	  de	  

arbetsuppgifter	  som	  han	  har	  och	  utför.	  Det	  är	  också	  viktigt	  för	  anställd	  G	  att	  se	  att	  

kunderna	  blir	  nöjda	  med	  det	  som	  banken	  utför.	  Kortsiktigt	  är	  det	  att	  genomföra	  bra	  

affärer	  som	  får	  honom	  att	  känna	  en	  känsla	  av	  att	  allt	  flyter	  på.	  För	  att	  bibehålla	  känslan	  

sett	  ur	  ett	  längre	  perspektiv	  krävs	  det	  att	  han	  känner	  förtroende	  från	  chefer.	  Att	  det	  

finns	  möjlighet	  till	  utveckling	  och	  att	  han	  får	  gehör	  för	  sina	  åsikter.	  	  

På	  frågan	  vad	  det	  är	  som	  får	  Anställd	  G	  att	  känna	  olust	  i	  sitt	  arbete	  är	  då	  han	  inte	  

lyckas	  med	  det	  som	  var	  planen,	  exempelvis	  att	  plocka	  över	  en	  kund	  från	  en	  annan	  

bank	  som	  kräver	  mycket	  jobb	  och	  stor	  ansträngning.	  Han	  får	  också	  en	  olustkänsla	  när	  

han	  känner	  en	  bristande	  uppbackning	  från	  kollegor	  och	  chefer.	  	  

Anställd	  G	  anser	  att	  pengar	  kortsiktigt	  är	  en	  motivationsfaktor	  men	  anser	  inte	  att	  

pengar	  kan	  ersätta	  en	  bristande	  motivation.	  Han	  anser	  att	  beröm	  och	  uppskattning	  för	  

det	  jobb	  som	  han	  utför	  är	  viktigt.	  Om	  pengar	  och	  beröm	  ställs	  mot	  varandra	  anser	  han	  

att	  beröm	  på	  en	  rimlig	  nivå	  är	  det	  som	  motiverar	  honom	  mest.	  Detta	  är	  med	  

förutsättningen	  att	  en	  rättvis	  lön	  erhålls	  för	  det	  jobb	  som	  utförs.	  	  
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4.	  4.	  2	  Motivation	  &	  Pengar	  
	  

På	  frågan	  hur	  han	  har	  med	  sig	  bonussystemet	  i	  sitt	  dagliga	  arbete	  svarar	  han	  att	  han	  

att	  han	  inte	  har	  det.	  Han	  säger	  att	  han	  inte	  tänker	  speciellt	  mycket	  på	  bonusen	  utan	  

den	  är	  som	  en	  ”morot”.	  Han	  tycker	  att	  bonussystemet	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  mäter	  ett	  

lagom	  antal	  parametrar.	  Han	  anser	  att	  det	  inte	  får	  vara	  för	  få	  parametrar	  för	  att	  det	  då	  

riskerar	  att	  bli	  för	  fokuserat	  och	  att	  man	  riskerar	  att	  åsidosätta	  de	  andra	  delarna.	  

Samtidigt	  får	  det	  inte	  vara	  för	  många	  parametrar	  eftersom	  det	  lätt	  kan	  bli	  för	  

utspretat.	  	  

På	  frågan	  hur	  man	  kan	  göra	  bonussystemet	  bättre	  svarar	  Anställd	  G	  att	  avstämningen	  

som	  kontinuerligt	  görs	  kan	  bli	  bättre	  och	  mer	  effektivt.	  Som	  det	  är	  idag	  sker	  en	  

avstämning	  en	  gång	  i	  veckan	  då	  all	  personal	  är	  samlad.	  Han	  tycker	  att	  detta	  fungerar	  

som	  ett	  konstaterande	  och	  att	  man	  utelämnar	  vad	  man	  behöver	  göra	  för	  att	  nå	  dit	  

man	  vill	  resultatmässigt.	  Exempelvis	  ge	  varandra	  tips	  och	  råd	  hur	  man	  kan	  gå	  tillväga	  

för	  att	  förmedla	  bankens	  tjänster.	  	  

Anställd	  G	  anser	  inte	  att	  separata	  bonussystem	  för	  respektive	  grupp	  skulle	  vara	  att	  

föredra	  framför	  dagens.	  Han	  svarar	  att	  det	  inte	  skulle	  vara	  bra	  för	  sammanhållningen	  

utan	  snarare	  förstöra	  den.	  Han	  tror	  också	  att	  gruppmål	  skulle	  skapa	  orättvisa	  då	  det	  är	  

svårt	  att	  hitta	  likvärdiga	  parametrar	  över	  grupperna.	  På	  frågan	  att	  dra	  det	  ett	  steg	  

längre	  och	  införa	  individuellt	  satta	  mål	  ger	  han	  ett	  intressant	  svar	  som	  inte	  de	  andra	  

respondenterna	  varit	  inne	  på.	  Nämligen	  att	  om	  man	  har	  individuellt	  uppsatta	  mål	  så	  

vet	  man	  också	  vad	  man	  förväntas	  göra.	  Han	  vänder	  på	  det	  och	  säger	  att	  det	  kan	  vara	  

en	  stress	  i	  sig	  att	  inte	  veta	  om	  man	  presterar	  tillräckligt	  bra.	  	  

Han	  tror	  att	  bonussystemet	  skulle	  kännas	  mer	  påtagligt	  om	  bonusen	  betaldes	  ut	  på	  

lönekuvertet	  istället	  för	  att	  betalades	  in	  till	  Guldeken.	  Han	  tror	  för	  den	  skull	  dock	  inte	  

att	  han	  skulle	  bli	  mer	  motiverad	  till	  att	  uppnå	  det	  som	  mäts	  i	  bonussystemet.	  Om	  inte	  

bonusen	  skulle	  bestå	  av	  pengar	  så	  är	  extra	  semester	  och	  resecheckar	  något	  som	  han	  

skulle	  vilja	  ha.	  	  
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4.	  4.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  	  
	  

Anställd	  G	  anser	  att	  det	  är	  chefernas	  roll	  att	  skapa	  rätt	  förutsättningar	  för	  sin	  personal	  

att	  uppnå	  resultatmålen.	  Via	  uppföljning	  ska	  man	  hitta	  en	  nivå	  som	  är	  rimlig	  att	  

prestera	  så	  att	  alla	  parter	  är	  nöjda.	  

På	  sista	  frågan	  där	  respondenten	  får	  ta	  upp	  vad	  den	  personen	  vill	  tillägga	  nämner	  han	  

återigen	  vikten	  av	  att	  sikta	  framåt	  vad	  man	  kan	  göra	  vid	  avstämning	  av	  

resultatuppfyllelsen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  inte	  bara	  se	  det	  som	  ett	  konstaterande	  utan	  lyfta	  

fram	  problem	  och	  möjligheter	  och	  sikta	  framåt	  vad	  man	  ska	  göra	  för	  att	  faktiskt	  uppnå	  

målen.	  	  

	  
4.	  5	  Anställd	  H	  	  

4.	  5.	  1	  Motivation	  &	  Belöningssystem	  
	  

Person	  med	  ledande	  roll,	  frågorna	  formulerades	  utifrån	  hans	  åsikter	  och	  idéer	  kring	  sin	  

personal	  och	  resultatbonussystem.	  

Anställd	  H	  anser	  att	  det	  är	  flera	  faktorer	  på	  arbetsplatsen	  som	  bidrar	  till	  att	  de	  

anställda	  känner	  motivation.	  Att	  det	  finns	  en	  bra	  arbetsgemenskap	  och	  att	  man	  känner	  

att	  man	  bidrar	  till	  bankens	  resultat	  ser	  han	  som	  motivationshöjare.	  Han	  talar	  mycket	  

om	  möjligheten	  till	  vidareutveckling.	  Att	  man	  ska	  kunna	  utmana	  sig	  själv	  med	  nya	  

saker.	  ”För	  mig	  är	  det	  väldigt	  motiverande	  att	  se	  när	  någon	  ur	  min	  personal	  sitter	  och	  

gör	  något	  han	  eller	  hon	  inte	  har	  gjort	  förut.”	  	  

På	  frågan	  om	  Anställd	  H	  tillsammans	  med	  ledningsgruppen	  har	  koll	  på	  de	  anställdas	  

individuella	  behov	  svarar	  han	  att	  det	  är	  i	  utvecklingssamtalen	  som	  detta	  ska	  ske.	  Hans	  

ansvar	  ligger	  i	  att	  kontinuerligt	  föra	  en	  dialog	  med	  sina	  tre	  mellanchefer	  så	  att	  de	  i	  sin	  

tur	  ska	  kunna	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  leda	  sin	  personal	  i	  respektive	  

arbetsgrupp.	  	  

När	  frågan	  vad	  han	  anser	  är	  det	  bästa	  respektive	  sämsta	  med	  belöningssystem	  så	  

tvekar	  han	  och	  svara	  efter	  en	  stund.	  ”Det	  finns	  en	  förväntan	  om	  att	  ha	  det	  eftersom	  

det	  är	  vedertaget	  i	  branschen	  och	  då	  ska	  vi	  också	  ha	  det.”	  Han	  fortsätter	  med	  att	  ett	  
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bonussystem	  inte	  får	  blandas	  ihop	  med	  ett	  lönesystem	  utan	  dessa	  måste	  vara	  

separerade	  från	  varanandra	  för	  att	  ge	  effekt.	  Han	  säger	  att	  en	  bonus	  ska	  erhållas	  om	  

man	  har	  lyckats	  göra	  något	  extra.	  	  

”Det	  som	  mäts	  måste	  vara	  mätbart	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  resultatet.”	  (Anställd	  H)	  

Han	  säger	  också	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  parametrar	  som	  fungerar	  i	  hela	  

organisationen	  och	  som	  går	  att	  mäta	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  	  

	  

4.	  5.	  2	  Motivation	  &	  Pengar	  
	  

På	  frågan	  om	  han	  anser	  att	  dagens	  bonussystem	  bidrar	  till	  resultatuppfyllelse	  svarar	  

han	  ja,	  att	  det	  gör	  det.	  Men	  han	  tilläger	  att	  han	  egentligen	  bara	  skulle	  vilja	  mäta	  en	  

enda	  parameter	  vilket	  skulle	  vara	  kundmöten.	  ”Om	  man	  möter	  kund	  så	  blir	  det	  

affärer.”	  säger	  han	  i	  intervjun.	  Problematiken	  kring	  detta	  skulle	  vara	  att	  några	  i	  

personalen	  inte	  skulle	  kunna	  bidra	  aktivt	  till	  bonussystemet.	  	  

Anställd	  H	  tror	  inte	  att	  de	  anställda	  har	  med	  sig	  resultatbonussystemet	  nämnvärt	  i	  sitt	  

dagliga	  arbete.	  Han	  tror	  inte	  att	  kundmötena	  utformas	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  dem	  ska	  ge	  

optimalt	  utslag	  i	  måluppfyllelsen.	  	  

På	  frågan	  vad	  han	  tänker	  kring	  att	  alla	  i	  personalen	  inte	  aktivt	  kan	  bidra	  i	  två	  av	  tre	  

parametrar	  ser	  han	  det	  mest	  som	  ett	  konstaterande.	  Dock	  ser	  han	  det	  som	  att	  alla	  kan	  

hjälpa	  till	  på	  sitt	  sätt	  i	  sin	  roll.	  Exempelvis	  att	  när	  man	  är	  telefonstöd	  kan	  man	  boka	  upp	  

ett	  kundmöte	  i	  en	  rådgivares	  kalender.	  	  

Anställd	  H	  är	  inte	  främmande	  för	  att	  ha	  gruppmål	  med	  separata	  bonussystem.	  

Svårigheterna	  som	  han	  ser	  med	  detta	  är	  att	  hitta	  likvärdiga	  mål	  så	  att	  det	  inte	  skapas	  

en	  orättvisa,	  att	  de	  anställda	  känner	  att	  en	  grupp	  har	  lättare	  att	  uppfylla	  sina	  mål	  en	  

vad	  en	  annan	  grupp	  har.	  Han	  är	  heller	  inte	  främmande	  för	  att	  ha	  individuella	  mål	  och	  

låta	  bonussystemet	  vara	  på	  individnivå.	  Han	  anser	  att	  några	  i	  personalen	  skulle	  bli	  

väldigt	  duktiga	  på	  att	  förmedla	  produkter	  till	  kunderna	  och	  försäljningen	  skulle	  öka.	  

Han	  medger	  också	  att	  arbetsklimatet	  skulle	  bli	  ett	  annat.	  Från	  att	  som	  det	  är	  idag	  där	  

man	  lotsar	  kunder	  mellan	  rådgivarna	  skulle	  viljan	  att	  samarbeta	  minska	  rejält.	  
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Anställd	  H	  tror	  inte	  att	  det	  är	  pengarna	  i	  bonussystemet	  som	  motiverar	  personalen	  till	  

resultatmålen.	  Han	  säger	  ”-‐	  Nej,	  pengarna	  är	  för	  långt	  borta.”	  och	  syftar	  på	  att	  

bonusen	  kan	  erhållas	  disponibla	  först	  fem	  år	  efter	  att	  bonusen	  betalats	  ut	  till	  

Guldeken.	  Beröm	  och	  uppskattning	  tror	  han	  däremot	  att	  det	  verkar	  mer	  motiverande	  

än	  vad	  pengar	  gör.	  	  

Anställd	  säger	  att	  erhållen	  bonus	  nödvändigtvis	  inte	  måste	  betalas	  ut	  till	  Guldeken	  

utan	  han	  är	  beredd	  att	  titta	  på	  andra	  placeringsalternativ.	  Det	  som	  kan	  komma	  att	  ha	  

inverkan	  på	  andra	  placeringsalternativ	  är	  hur	  det	  blir	  beskattningsmässigt	  och	  detta	  

skulle	  vara	  något	  som	  man	  i	  sådana	  fall	  skulle	  behöva	  se	  över.	  	  

Som	  det	  är	  idag	  stämmer	  man	  av	  resultatbonussystemet	  en	  gång	  i	  veckan.	  Detta	  är	  av	  

praktiska	  själ	  då	  bankens	  personal	  är	  samlad	  en	  gång	  i	  veckan.	  Vid	  detta	  tillfälle	  går	  

man	  igenom	  de	  parametrar	  som	  mäts	  och	  har	  en	  mätsticka	  uppsatt	  på	  väggen	  för	  att	  

det	  ska	  vara	  visualiserat.	  Han	  önskar	  att	  man	  kunde	  få	  ut	  mer	  vid	  dessa	  tillfällen	  än	  

bara	  ett	  konstaterande	  hur	  långt	  man	  har	  kommit.	  Han	  skulle	  hellre	  vilja	  se	  att	  flera	  var	  

delaktiga	  i	  detta	  moment	  och	  berättade	  hur	  dem	  gjort	  och	  vad	  som	  har	  hänt	  under	  

veckan,	  och	  vad	  man	  kan	  göra	  framåt.	  	  

	  

4.	  5.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Anställd	  H	  tycker	  att	  han	  har	  ett	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  medarbetarna	  är	  motiverade	  i	  sitt	  

arbete,	  men	  tilläger	  att	  det	  inte	  är	  hans	  arbetsuppgift	  att	  föra	  en	  kontinuerlig	  dialog	  

med	  alla	  i	  personalen.	  Hans	  ansvar	  ligger	  i	  att	  se	  till	  att	  mellancheferna	  har	  vad	  dem	  

behöver	  för	  att	  kunna	  stötta	  sin	  personal.	  Anställd	  H	  vill	  inte	  klampa	  in	  hos	  den	  

enskilda	  medarbetaren	  och	  lägga	  sig	  i	  saker	  där	  han	  kanske	  inte	  känner	  till	  hela	  

situationen,	  detta	  är	  mellanchefens	  uppgift	  att	  hålla	  koll	  på	  och	  se	  till	  att	  det	  fungerar.	  	  

Den	  sista	  frågan	  som	  ställdes	  under	  intervjun	  var	  om	  Anställd	  H	  kan	  tänka	  sig	  att	  ändra	  

bonussystemet	  om	  personalen	  önskar	  det.	  Han	  svarar	  omgående	  ja	  på	  frågan.	  Mål	  som	  

alla	  kan	  bidra	  till	  är	  svåra	  att	  hitta.	  Det	  är	  också	  svårt	  att	  få	  det	  att	  fungera	  i	  vardagen,	  

bonussystemen	  ska	  vara	  enkla	  att	  förstå.	  	  
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4.	  6	  Analys	  
	  

4.	  6.	  1	  Motivation	  och	  Belöningssystem	  
	  

Enkätundersökningen	  visade	  på	  en	  hög	  grad	  av	  instämmelse	  av	  påståendet	  att	  det	  

jobb	  man	  utför	  på	  Häradssparbanken	  är	  meningsfullt	  (8,9)(10).	  Den	  första	  parentesen	  

visar	  medelvärdet	  av	  vad	  alla	  respondenter	  svarat	  och	  den	  andra	  parentesen	  visar	  

typvärdet.	  Man	  tycker	  också	  att	  det	  jobb	  man	  utför	  är	  intressant	  (8,9)(8).	  Nöjdheten	  

för	  de	  arbetsuppgifter	  som	  de	  bonusberättigade	  har	  ger	  också	  en	  hög	  

instämmelsegrad	  på	  (8)(8).	  Detta	  ger	  förutsättning	  för	  motivation	  utefter	  de	  tre	  

gemensamma	  nämnare	  som	  forskare	  har	  lyckats	  enas	  om.	  Nämligen	  en	  individs	  

ansträngning,	  riktning	  och	  uthållighet.	  Porter	  et	  al.,	  2003;	  Steers	  et	  al.,	  2004;	  Robins,	  

2005).	  På	  frågan	  vad	  det	  är	  som	  får	  respondenterna	  att	  trivas	  på	  jobbet	  går	  det	  att	  se	  

mönster	  i	  hur	  de	  svarat.	  Dessa	  kan	  delas	  in	  i	  en	  social	  del	  och	  en	  del	  som	  har	  med	  de	  

faktiska	  arbetsuppgifterna	  att	  göra.	  Den	  sociala	  delen	  är	  att	  det	  ska	  vara	  trivsamt	  och	  

roligt	  på	  jobbet,	  det	  ska	  fungera	  att	  interagera	  med	  sina	  kollegor	  och	  att	  möta	  kunder	  

är	  det	  flera	  som	  beskriver	  som	  viktiga	  faktorer.	  Anställd	  Q	  beskriver	  sig	  själv	  som	  en	  

säljare	  i	  grund	  och	  botten.	  För	  att	  han	  ska	  trivas	  i	  sin	  roll	  vill	  han	  träffa	  kunder,	  arbeta	  

med	  bra	  och	  fungerande	  produkter	  samt	  ha	  ett	  bra	  arbetsklimat.	  Upplevd	  trivsel	  är	  en	  

viktig	  del	  i	  hur	  pass	  motiverad	  man	  känner	  sig	  för	  sina	  arbetsuppgifter	  (Abrahamsson	  &	  

Andersen,	  2005).	  Samtliga	  respondenter	  som	  intervjuats	  beskriver	  kundkontakten	  som	  

viktig	  för	  dem	  och	  bidrar	  även	  till	  deras	  lust	  och	  motivation	  till	  arbetet.	  Anställd	  G	  

beskriver	  att	  nöjda	  kunder	  motiverar	  honom	  i	  hans	  dagliga	  arbete.	  Att	  ha	  nöjda	  kunder	  

är	  också	  en	  form	  av	  uppskattning	  och	  således	  ett	  behov	  att	  uppmärksammas	  som	  

Maslow	  (1954)	  nämner.	  Vid	  andra	  delen	  som	  handlar	  om	  arbetsuppgifternas	  betydelse	  

för	  lusten	  och	  motivationen	  till	  jobbet	  gäller	  det	  att	  man	  har	  en	  känsla	  för	  att	  

produkterna	  och	  tjänsterna	  är	  bra	  och	  fungerande.	  Möjligheten	  till	  utveckling	  på	  

jobbet	  nämner	  flera	  respondenter	  som	  en	  faktor	  som	  skapar	  lust,	  vilket	  är	  något	  som	  

Wiley	  (1997)	  tar	  upp	  som	  en	  motivationsfaktor	  på	  arbetsplatsen.	  	  

När	  de	  anställda	  vid	  Häradssparbanken	  känner	  olust	  inför	  sina	  arbetsuppgifter	  handlar	  

det	  ofta	  om	  olika	  typer	  utav	  begränsningar	  i	  deras	  arbetsuppgifter.	  Avsaknad	  av	  tid	  när	  
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man	  inte	  hinner	  med	  de	  arbetsuppgifter	  som	  man	  förväntas	  utföra	  skapar	  stress.	  När	  

kunskapen	  för	  ett	  visst	  ämne	  är	  begränsad	  som	  man	  måste	  ha	  för	  att	  kunna	  utföra	  en	  

viss	  arbetsuppgift	  bidrar	  också	  till	  en	  känsla	  av	  olust.	  När	  beslut	  fattas	  i	  högre	  instans	  

som	  man	  inte	  har	  fått	  vara	  delaktig	  i	  men	  som	  berör	  de	  anställdas	  arbetsuppgifter,	  är	  

en	  annan	  typ	  utav	  begränsning	  som	  får	  respondenterna	  att	  känna	  olust	  inför	  sitt	  jobb.	  

Om	  en	  anställd	  inte	  trivs	  på	  jobbet	  ökar	  sannolikheten	  att	  motivationen	  kommer	  att	  gå	  

ner	  för	  honom/henne(Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005).	  Kovach	  (1987)	  och	  Nohria	  

(2008)	  anser	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  ledarna	  känner	  till	  de	  anställdas	  olika	  behov	  

och	  ser	  till	  att	  dessa	  är	  tillgodosedda.	  Detta	  kommer	  att	  föra	  med	  sig	  ökad	  effektivitet	  

vilket	  kan	  leda	  till	  ökad	  försäljning.	  	  

Alla	  respondenter	  svara	  mycket	  lika	  på	  frågan	  om	  pengar	  motiverar	  dem	  i	  sitt	  arbete.	  

Alla	  anser	  att	  det	  visst	  motiverar	  dem	  men	  att	  det	  inte	  betyder	  allt	  för	  dem.	  I	  

enkätundersökningen	  gavs	  påståendet	  om	  mer	  pengar	  skulle	  göra	  respondenterna	  

mer	  motiverade	  i	  sitt	  arbete	  och	  det	  ger	  en	  instämmelsegrad	  på	  (5,5)(7).	  Robbins	  

(2005)	  för	  ett	  resonemang	  kring	  pengar	  och	  motivation	  att	  det	  visst	  har	  en	  betydelse	  

eftersom	  människor	  har	  löpande	  utgifter	  i	  sin	  vardag	  som	  måste	  täckas	  av	  inkomster,	  

och	  då	  i	  form	  av	  lön	  från	  utfört	  arbete.	  Pengar	  bidrar	  också	  till	  en	  känsla	  av	  status,	  

värde	  och	  självaktning	  (Gupta	  &	  Shaw,	  1998;	  Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005).	  Genom	  

att	  det	  finns	  detta	  behov	  av	  status	  och	  prestige	  då	  respondenterna	  motiveras	  av	  

pengar	  kan	  en	  koppling	  göras	  till	  Maslows	  behovstrappa	  som	  beskriver	  behovet	  av	  

status	  och	  prestige	  (Maslow,	  1954).	  Wiley	  (1997)	  menar	  att	  det	  är	  en	  bra	  lön	  som	  

motiverar	  de	  anställda	  mest	  till	  att	  arbeta	  och	  därefter	  kommer	  att	  bli	  sedd	  och	  

uppskattad	  för	  det	  arbete	  som	  man	  utför.	  Herzberg	  (1966)	  menar	  att	  lönen	  är	  en	  

hygienfaktor	  som	  skapar	  vantrivsel	  om	  behovet	  inte	  är	  uppfyllt	  men	  skapar	  

nödvändigtvis	  inte	  trivsel	  om	  det	  är	  uppfyllt.	  Alltså	  menar	  Herzberg	  att	  om	  de	  anställda	  

inte	  anser	  sig	  ha	  en	  tillräcklig	  lön	  för	  det	  arbete	  som	  de	  utför	  kommer	  detta	  att	  skapa	  

vantrivsel.	  Däremot	  betyder	  det	  inte	  automatiskt	  att	  anställda	  som	  har	  en	  godtagbar	  

lön	  trivs	  på	  sitt	  arbete.	  Anställd	  Z	  och	  G	  beskriver	  stimulerande	  och	  utvecklande	  

arbetsuppgifter	  som	  en	  faktor	  som	  får	  dem	  att	  motiveras	  och	  trivas	  på	  arbetet.	  Detta	  

är	  något	  som	  Wiley	  (1997)	  menar	  att	  det	  motiverar	  människor	  som	  är	  anställda.	  
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Att	  beröm	  motiverar	  de	  bonusberättigade	  i	  sitt	  arbete	  råder	  det	  inga	  tvivel	  om	  visar	  

både	  intervjuerna	  där	  alla	  tar	  upp	  behovet	  av	  att	  få	  beröm	  och	  uppskattning	  för	  det	  

arbete	  som	  de	  utför.	  I	  enkätundersökningen	  är	  instämmelsegraden	  (7,5)(9).	  I	  Maslows	  

behovstrappa	  beskrivs	  det	  på	  fjärde	  trappsteget	  om	  behov	  av	  status	  och	  prestige.	  Att	  

människan	  har	  en	  längtan	  och	  ett	  behov	  av	  bekräftelse,	  erkännande	  och	  

uppmärksamhet.	  De	  anställda	  har	  alltså	  ett	  behov	  av	  att	  bli	  sedda	  och	  

uppmärksammas	  på	  sin	  arbetsplats	  och	  detta	  visar	  intervjuerna	  också	  eftersom	  alla	  

respondenter	  uppger	  att	  dem	  motiveras	  av	  beröm	  (Maslow,	  1954).	  Beröm	  och	  

uppskattning	  som	  många	  uppenbarligen	  motiveras	  av	  är	  exempel	  på	  det	  som	  Jacobsen	  

och	  Thorsvik	  (2008)	  beskriver	  som	  symboliska	  belöningar.	  Dessa	  är	  de	  typer	  utav	  

belöningar	  som	  i	  sig	  inte	  har	  något	  penningvärde.	  Gagliardi	  (1990)	  menar	  att	  

belöningar	  som	  inte	  har	  något	  penningvärde	  har	  förmågan	  att	  motivera	  och	  bekräfta	  

de	  anställda.	  Symboliska	  belöningar	  som	  beröm	  i	  detta	  fall	  leder	  ofta	  till	  ett	  bra	  

arbetsklimat	  och	  arbetsglädje	  menar	  Svensson	  &	  Wilhelmsson	  (1988).	  Herzberg	  (1966)	  

beskriver	  beröm	  i	  form	  utav	  erkännande	  för	  väl	  utfört	  arbete	  som	  en	  

motivationsfaktor.	  Om	  dessa	  finns	  leder	  de	  ofta	  till	  trivsel	  men	  inte	  till	  vantrivsel	  om	  

det	  saknas.	  

Anställd	  H	  som	  har	  en	  ledande	  roll	  i	  Häradssparbanken	  anser	  inte	  att	  pengarna	  i	  

bonussystemet	  motiverar	  de	  bonusberättigade	  i	  deras	  dagliga	  arbete.	  ”Pengarna	  är	  för	  

långt	  borta.”	  (Anställd	  H).	  Han	  fortsätter	  att	  beskriva	  det	  som	  att	  de	  extra	  pengarna	  

som	  bonussystemet	  kan	  ge	  blir	  mindre	  viktigt	  för	  de	  anställda	  som	  har	  en	  bra	  och	  

stabil	  inkomst.	  Alltså	  de	  som	  har	  jobbat	  några	  år	  och	  har	  arbetsuppgifter	  som	  gör	  att	  

de	  kommit	  upp	  i	  ett	  visst	  löneläge.	  Han	  beskriver	  det	  också	  som	  att	  unga	  människor	  

motiveras	  mer	  av	  pengar	  i	  och	  med	  att	  de	  inte	  har	  samma	  löneläge	  som	  sina	  äldre	  

medarbetare.	  Detta	  är	  vad	  Kovachs	  (1987)	  teori	  säger	  att	  de	  som	  är	  under	  30	  år,	  är	  

låginkomsttagare	  och/eller	  arbetar	  långt	  ner	  i	  organisationen	  rankar	  lönen	  högre	  när	  

det	  kommer	  till	  vad	  som	  faktiskt	  motiverar	  till	  att	  arbeta.	  	  

Sammanfattningsvis	  kan	  man	  i	  enkätundersökningen	  se	  att	  påståenden	  om	  

meningsfullhet	  i	  arbetet,	  intressanta	  arbetsuppgifter	  och	  nöjdhet	  ger	  hög	  

instämmelsegrad.	  Samtliga	  respondenter	  i	  intervjuerna	  anser	  att	  pengar	  motiverar	  

dem	  i	  sitt	  dagliga	  arbete	  men	  att	  det	  finns	  andra	  faktorer	  som	  också	  är	  viktiga.	  Dessa	  är	  
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att	  bli	  uppmärksammad	  och	  få	  beröm	  för	  de	  arbetsuppgifter	  som	  de	  utför,	  att	  de	  har	  

tillgång	  till	  tillräckliga	  resurser	  för	  att	  klara	  arbetsuppgifterna,	  att	  få	  möta	  kunder	  och	  

ha	  ett	  bra	  arbetsklimat.	  Detta	  är	  vad	  Maslow	  (1954)	  beskriver	  på	  det	  fjärde	  

trappsteget	  i	  sin	  behovstrappa,	  nämligen	  människans	  behov	  av	  att	  få	  uppmärksamhet,	  

erkännande	  och	  bekräftelse.	  Wiley	  (1997)	  menar	  att	  en	  bra	  lön	  är	  det	  som	  motiverar	  

en	  anställd	  mest	  i	  sitt	  arbete.	  Herzberg	  (1966)	  menar	  att	  erkännande	  för	  utfört	  arbete	  

är	  en	  motivationsfaktor	  och	  lönen	  är	  en	  hygienfaktor.	  Den	  leder	  till	  vantrivsel	  om	  den	  

inte	  uppfylls	  men	  leder	  nödvändigtvis	  inte	  till	  trivsel	  om	  den	  är	  tillgodosedd.	  Anställd	  H	  

menar	  att	  det	  är	  anställda	  som	  inte	  har	  hunnit	  arbeta	  upp	  en	  bra	  och	  stabil	  lön	  som	  är	  

den	  grupp	  som	  motiveras	  mest	  av	  pengar.	  Anställda	  som	  har	  en	  bra	  lön	  säkrad	  

motiveras	  istället	  av	  andra	  saker.	  Kovach	  (1987)	  menar	  att	  det	  är	  personer	  under	  30år,	  

låginkomsttagare	  och	  anställda	  långt	  ner	  i	  organisationer	  som	  är	  mest	  motiverade	  av	  

pengar.	  	  

	  

4.	  6.	  2	  Dagens	  bonussystem	  
	  

Som	  det	  är	  idag	  uppger	  samtliga	  respondenter	  i	  intervjuerna	  att	  de	  inte	  har	  med	  sig	  de	  

uppsatta	  målen	  i	  det	  daliga	  arbetet	  så	  pass	  att	  kundmötenas	  upplägg	  styrs	  av	  dessa.	  

Anställda	  Z,	  Q,	  X	  och	  G	  säger	  att	  de	  inte	  har	  det.	  Anställd	  H	  som	  är	  i	  ledande	  position	  

upplever	  heller	  inte	  att	  hans	  anställda	  har	  det.	  Resultatet	  i	  enkäten	  ger	  en	  

instämmelsegrad	  på	  (6,3)(8)	  där	  den	  första	  parentesen	  är	  medelvärdet	  av	  samtligas	  

svar	  i	  enkäten	  och	  den	  andra	  parentesen	  är	  typvärdet	  av	  respondenternas	  svar.	  I	  

parenteserna	  finns	  det	  en	  stor	  variation	  i	  hur	  respondenterna	  har	  valt	  att	  svara.	  

Påståendet	  om	  de	  anställda	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  uppnå	  de	  uppsatta	  

försäljningsmålen	  ger	  instämmelsegrad(7,7)(8).	  Personalen	  anser	  det	  alltså	  viktigt	  att	  

man	  ska	  lyckas	  med	  försäljningsmålen	  men	  svaren	  i	  intervjuerna	  säger	  att	  man	  inte	  har	  

det	  i	  åtanke	  så	  pass	  att	  det	  styr	  upplägget	  av	  kundmötena.	  Att	  boka	  möten	  med	  

lämpliga	  kunder	  som	  är	  inriktat	  på	  de	  produkter	  och	  tjänster	  som	  mäts	  i	  

resultatbonussystemet	  skulle	  ge	  framgång	  i	  måluppfyllelsen,	  men	  så	  fungerar	  det	  inte	  i	  

praktiken.	  Detta	  går	  emot	  vad	  Kohn	  (1993)	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  anställda	  som	  

arbetar	  i	  en	  organisation	  med	  bonussystem	  är	  mindre	  villiga	  att	  ta	  risker	  för	  att	  nå	  
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önskat	  resultat.	  Man	  skulle	  alltså	  kunna	  se	  ett	  läge	  där	  kundmöten	  las	  upp	  på	  ett	  sätt	  

för	  att	  förmedla	  så	  mycket	  produkter	  som	  möjligt	  men	  detta	  hävdas	  inte	  

respondenterna	  i	  intervjuerna.	  

Anställd	  H	  uppger	  att	  det	  finns	  en	  förväntan	  hos	  de	  anställda	  att	  det	  ska	  finnas	  ett	  

bonussystem	  eftersom	  det	  är	  vanligt	  i	  branschen	  och	  då	  ska	  även	  Häradssparbanken	  

erbjuda	  det.	  Svensson	  &	  Wilhelmsson	  (1988)	  skriver	  att	  de	  vanligaste	  skälen	  till	  varför	  

man	  har	  bonussystem	  är	  för	  att	  öka	  försäljningen	  genom	  att	  de	  anställda	  ska	  vara	  

motiverade	  i	  att	  sälja	  eller	  producera	  fler	  produkter.	  Nilsson	  &	  Ryman	  (2005)	  skriver	  

att	  det	  är	  främst	  arbetsgivare	  som	  förespråkar	  att	  använda	  sig	  utav	  belöningssystem	  

eftersom	  det	  är	  angelägna	  att	  öka	  lönsamheten.	  	  

Anställda	  Z,	  Q,	  X,	  G	  och	  H	  anser	  att	  bonussystemet	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  mäter	  en	  lagom	  

mängd	  parametrar	  och	  nivåer	  ”Det	  får	  inte	  vara	  för	  fokuserat,	  då	  tappar	  men	  det	  

andra	  och	  det	  får	  heller	  inte	  vara	  för	  många	  då	  det	  kan	  bli	  utspretat”	  (Anställd	  G).	  I	  

enkätundersökningen	  ställdes	  påståendet	  om	  dagens	  bonussystem	  motiverar	  

respondenterna	  till	  att	  uppnå	  försäljningsmålen.	  Instämmelsegraden	  var	  (6,5)(7).	  För	  

en	  organisation	  som	  arbetar	  med	  bonussystem	  är	  det	  enligt	  Bergen,	  Gillman	  &	  Östling	  

(2001)	  och	  Kotter	  (2001)	  mycket	  viktigt	  att	  hitta	  rätt	  resultatnivåer	  då	  bonus	  ska	  

erhållas.	  Är	  målen	  för	  lågt	  satta	  kommer	  de	  anställda	  att	  bli	  omotiverade	  av	  detta,	  

samma	  situation	  om	  målen	  är	  för	  höga.	  Från	  enkätundersökningen	  framkommer	  det	  

att	  instämmelsegraden	  att	  känna	  stress	  inför	  att	  uppnå	  försäljningsmålen	  är	  låg	  

(3,7)(3).	  

Anställd	  H	  tror	  inte	  att	  de	  anställda	  motiveras	  av	  pengarna	  som	  bonussystemet	  kan	  ge	  

på	  grund	  av	  att	  det	  betalas	  ut	  tidigast	  fem	  år	  efter	  att	  den	  erhållits.	  Robbins	  (2005)	  och	  

Lawle	  (1988)	  menar	  att	  om	  pengar	  ska	  fungera	  som	  en	  motivationsfaktor	  är	  det	  viktigt	  

att	  de	  betalas	  ut	  som	  en	  direkt	  belöning.	  För	  att	  den	  anställde	  ska	  värdera	  den	  

monetära	  bonusen	  måste	  den	  vara	  av	  betydande	  storlek	  när	  det	  annars	  finns	  en	  risk	  

för	  att	  den	  extra	  inkomsten	  inte	  värderas	  tillräckligt	  högt	  mot	  den	  prestation	  som	  den	  

kräver.	  	  

På	  frågan	  vad	  respondenterna	  känner	  inför	  att	  ändra	  dagens	  bonussystem	  från	  det	  

gemensamma	  upplägget,	  till	  att	  varje	  arbetsgrupp	  skall	  ha	  sina	  egna	  parametrar	  skiljer	  
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sig	  meningarna	  åt.	  Anställda	  Z,	  Q,	  G	  och	  X	  ställer	  sig	  skeptiska	  till	  detta	  i	  och	  med	  att	  de	  

hävdar	  att	  det	  skulle	  ge	  upphov	  till	  splittringar	  inom	  organisationen.	  ”Det	  är	  inte	  bra	  

för	  sammanhållningen”	  säger	  Anställd	  G.	  	  

I	  intervjuerna	  och	  enkätundersökningen	  ställdes	  även	  frågan	  vad	  de	  ansåg	  om	  en	  

implementering	  av	  individuellt	  uppsatta	  mål,	  här	  skiljer	  sig	  svaren	  från	  de	  anställda	  och	  

personen	  i	  ledande	  ställning.	  I	  intervjuer	  med	  anställda	  framkom	  svar	  att	  de	  inte	  tror	  

att	  det	  skulle	  fungera	  på	  grund	  av	  organisationens	  storlek.	  ”Alla	  har	  olika	  roller	  och	  

behövs	  för	  helheten.”	  (Anställd	  X).	  Att	  hitta	  likvärdiga	  parametrar	  som	  skulle	  

utvärderas	  individuellt	  i	  separata	  bonussystem	  skulle	  inte	  gynna	  arbetsklimatet,	  utan	  

snarare	  skapa	  upplevd	  orättvisa	  hävdar	  respondenterna	  (Anställda	  Z,	  Q,	  G	  och	  X).	  I	  

enkätundersökningen	  gavs	  instämmelsegraden	  för	  att	  ha	  individuellt	  uppsatta	  mål	  

(4,8)(3).	  I	  en	  organisation	  där	  belöningssystemet	  är	  baserat	  på	  individnivå	  kommer	  de	  

som	  presterar	  bra	  erhålla	  en	  högre	  lön	  än	  de	  som	  presterat	  mindre	  bra	  (Nilsson	  &	  

Ryman,	  2005;	  Goldberg	  1977).	  Påståendet	  gavs	  i	  enkätundersökningen	  om	  personalen	  

upplever	  konkurrens	  från	  kollegorna	  och	  om	  det	  fungerar	  som	  en	  motiverande	  faktor,	  

detta	  gav	  instämmelsegrad	  (3)(5).	  Nilsson	  och	  Ryman	  (2005)	  har	  kunnat	  se	  en	  ökad	  

vilja	  hos	  anställda	  att	  ha	  en	  lön	  som	  är	  kopplad	  till	  ett	  belöningssystem	  eftersom	  man	  

vill	  kunna	  påverka	  sin	  lön.	  Här	  skiljer	  sig	  alltså	  respondenternas	  åsikter	  från	  teorin,	  

Meyer	  (2005)	  hävdar	  dock	  att	  anställda	  ofta	  har	  en	  övertro	  på	  sig	  själva	  och	  att	  utfallet	  

i	  bonussystemet	  inte	  blir	  så	  bra	  som	  man	  först	  hoppats	  på	  vilket	  skapar	  en	  besvikelse.	  	  

I	  enkätundersökningen	  ställdes	  påståendet	  om	  personalen	  anser	  att	  det	  finns	  

bonussystem	  som	  skulle	  motivera	  dem	  mer	  än	  dagens	  vilket	  gav	  instämmelsegraden	  

(5,5)(7).	  Medelvärdet	  ger	  ett	  relativt	  lågt	  medhåll	  att	  andra	  bonussystem	  skulle	  verka	  

mer	  motiverande	  medan	  typvärdet	  av	  hur	  alla	  svarat	  ger	  en	  högre	  instämmelse.	  Det	  

finns	  alltså	  en	  spridning	  i	  hur	  personalen	  har	  svarat	  på	  detta	  påstående.	  

Anställd	  H	  som	  är	  i	  ledande	  ställning	  resonerar	  annorlunda	  kring	  att	  införa	  grupp-‐	  och	  

individuella	  mål.	  Han	  säger	  att	  han	  inte	  är	  främmande	  för	  att	  införa	  dessa	  typer	  utav	  

mål.	  Anställd	  H	  säger	  att	  vissa	  i	  personalen	  skulle	  öka	  sin	  försäljning	  och	  bli	  riktigt	  

duktiga	  och	  den	  totala	  förmedlingen	  utav	  tjänster	  skulle	  öka.	  ”I	  vinstmaximerande	  

företag	  skulle	  inte	  detta	  vara	  något	  konstigt	  utan	  det	  är	  så	  det	  fungerar.”	  (Anställd	  H).	  

Han	  medger	  också	  att	  arbetsklimatet	  i	  organisationen	  skulle	  ändras	  och	  viljan	  att	  
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hjälpa	  varandra	  skulle	  minska	  markant.	  Detta	  är	  något	  som	  också	  Meyer	  (1975)	  menar,	  

att	  för	  mycket	  fokus	  på	  pengar	  kommer	  att	  leda	  till	  inbördes	  konkurrens.	  Att	  arbeta	  

med	  individuellt	  uppsatta	  mål	  och	  provision	  gör	  att	  man	  får	  vinnare	  och	  förlorare	  

bland	  de	  anställda.	  Viljan	  att	  samarbeta	  minskar	  och	  man	  börjar	  se	  varandra	  som	  

konkurrenter	  istället	  för	  att	  hjälpas	  åt	  att	  nå	  gemensamma	  mål.	  

På	  frågan	  om	  en	  mer	  direktavkastande	  bonus	  skulle	  göra	  de	  anställda	  mer	  motiverade	  

att	  uppnå	  måluppfyllelsen	  kan	  man	  inte	  att	  se	  ett	  tydligt	  mönster	  i	  vad	  respondenterna	  

tycker.	  Anställda	  Q	  och	  X	  hävdar	  att	  de	  skulle	  vara	  mer	  motiverade	  till	  måluppfyllelsen	  

om	  bonusen	  kunde	  erhållas	  tidigare	  än	  dagens.	  Båda	  nämner	  också	  möjligheten	  till	  att	  

själv	  få	  välja	  vart	  man	  vill	  placera	  sin	  erhållna	  bonus.	  ”Man	  ska	  kunna	  välja	  mellan	  

Guldeken,	  pensionssparande	  eller	  lön	  en	  gång	  om	  året.”	  (Anställd	  Q).	  Anställda	  Z	  och	  G	  

är	  idag	  nöjda	  med	  hur	  bonusen	  betalas	  ut	  och	  ser	  det	  som	  ett	  långsiktigt	  sparande	  och	  

tror	  att	  direkta	  utbetalningar	  endast	  skulle	  motivera	  kortsiktigt.	  Anställd	  H	  som	  är	  i	  

ledande	  position	  är	  inte	  främmande	  för	  att	  ändra	  hur	  bonusen	  skall	  erhållas	  men	  säger	  

samtidigt	  att	  om	  den	  ska	  ändras	  så	  behöver	  man	  gå	  igenom	  beskattningen	  av	  dessa.	  

Respondenternas	  icke	  samlade	  mening	  kring	  en	  mer	  direktavkastande	  bonus	  går	  emot	  

Robins	  (2005)	  och	  Lawlers	  (1988)	  teorier	  om	  att	  pengar	  som	  ska	  fungera	  som	  en	  

motivationsfaktor	  måste	  betalas	  ut	  direkt	  efter	  en	  prestation	  för	  att	  fungera.	  

Vid	  intervjuerna	  ställdes	  frågan	  vad	  de	  anställda	  skulle	  vilja	  erhålla	  i	  bonus	  om	  man	  

inte	  fick	  välja	  pengar.	  Anställda	  Z,	  Q,	  G	  svarar	  att	  en	  gemensam	  resa	  med	  sina	  

arbetskamrater	  skulle	  vara	  något	  som	  motiverar	  dem.	  ”Resa	  med	  jobbet,	  att	  man	  gör	  

något	  tillsammans	  för	  att	  fira	  vad	  man	  åstadkommit”	  (Anställd	  Q).	  Anställd	  X	  nämner	  

vikten	  av	  att	  bli	  uppmärksammad	  och	  bekräftad	  när	  man	  har	  åstadkommit	  något	  och	  

nått	  ett	  mål.	  Hon	  nämner	  också	  att	  hon	  skulle	  vilja	  belönas	  i	  form	  av	  möjligheten	  till	  

vidareutbildning,	  exempelvis	  att	  ha	  valet	  att	  gå	  olika	  kurser	  för	  att	  bredda	  och	  fördjupa	  

sina	  kunskaper.	  Dessa	  kopplas	  till	  några	  av	  Herzbergs	  (1966)	  motivationsfaktorer	  som	  

förklarar	  vad	  det	  är	  som	  får	  anställda	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  	  

• Erkännande	  och	  bekräftelse	  från	  andra	  för	  ett	  väl	  utfört	  arbete	  

• Möjligheten	  att	  växa	  och	  utvecklas	  inom	  företaget.	  	  
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Sammanfattningsvis	  kan	  det	  konstateras	  att	  svaren	  skiljer	  sig	  åt	  i	  enkätundersökningen	  

och	  i	  intervjuerna,	  gällande	  hur	  mycket	  personalen	  har	  med	  sig	  

resultatbonussystemets	  parametrar	  och	  hur	  det	  påverkar	  upplägget	  av	  kundmötena.	  

Svaren	  i	  enkäten	  visar	  en	  hög	  instämmelsegrad	  för	  detta	  påstående	  medan	  svaren	  från	  

respondenterna	  i	  intervjuerna	  visar	  att	  de	  inte	  låter	  parametrarna	  i	  

resultatbonussystemet	  styra	  deras	  arbetsupplägg.	  Respondenterna	  i	  intervjuerna	  

anser	  att	  resultatbonussystemet	  fokuserar	  på	  en	  lagom	  mängd	  parametrar.	  Detta	  gör	  

att	  det	  inte	  blir	  för	  fokuserat	  på	  ett	  fåtal	  produkter	  eller	  tjänster	  som	  om	  det	  skulle	  

vara	  färre	  eller	  för	  spritt	  om	  det	  var	  fler	  parametrar	  som	  mättes.	  De	  anställda	  visar	  

både	  i	  enkätundersökningen	  och	  i	  intervjuerna	  att	  införandet	  av	  grupp-‐	  eller	  

individuella	  mål	  inte	  är	  önskvärt.	  Detta	  eftersom	  man	  anser	  att	  det	  skulle	  ge	  upphov	  

till	  en	  orättvisa	  och	  en	  större	  press	  på	  varje	  individ.	  Anställd	  H	  som	  är	  i	  ledande	  

ställning	  ser	  annorlunda	  på	  saken	  och	  är	  inte	  främmande	  för	  införandet	  av	  dessa	  typer	  

av	  resultatbonussystem.	  Att	  erhållen	  bonus	  kan	  betalas	  ut	  tidigast	  efter	  fem	  år	  har	  

respondenterna	  delade	  meningar	  om.	  Några	  vill	  öka	  valmöjligheten	  var	  man	  får	  

placera	  bonusarna	  och	  när	  man	  kan	  plocka	  ut	  dem	  medan	  andra	  ser	  det	  som	  ett	  

långsiktigt	  sparande.	  Detta	  gå	  emot	  vad	  Robins	  (2005)	  och	  Lawlers	  (1988)	  säger,	  att	  

bonus	  måste	  erhållas	  tidigt	  om	  det	  ska	  vara	  en	  motivationsfaktor.	  Om	  bonusen	  inte	  

skulle	  vara	  pengar	  svarar	  flera	  respondenter	  att	  man	  gärna	  vill	  resa	  tillsammans	  med	  

sina	  kollegor	  och	  uppmärksammas	  för	  det	  man	  åstadkommit.	  Det	  går	  i	  linje	  med	  vad	  

Herzberg	  (1966)	  säger	  om	  erkännande	  och	  bekräftelse.	  	  

	  

4.	  6.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Samtliga	  respondenter	  i	  intervjuerna	  påstår	  att	  chefen/ledaren	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  

motivera	  sina	  anställda	  att	  uppnå	  försäljningsmålen.	  ”Absolut	  deras	  viktigaste	  uppgift”.	  

(Anställd	  Q)	  Instämmelsegraden	  på	  påståendet	  om	  man	  motiveras	  av	  

beröm/uppskattning	  av	  sin	  närmsta	  chef	  är(7,5)(9).	  Påståendet	  om	  respondenterna	  

hävdar	  att	  chefen	  motiverar	  dem	  i	  deras	  arbete	  att	  uppnå	  de	  uppsatta	  

försäljningsmålen	  ger	  en	  instämmelsegrad	  på	  (8)(8).	  
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Anställda	  Z,	  Q,	  X	  och	  G	  nämner	  att	  de	  kontinuerligt	  vill	  ha	  en	  dialog	  med	  sin	  chef	  och	  

stämma	  av	  hur	  man	  ligger	  till,	  både	  gällande	  för	  resultatbonussystemet	  men	  också	  det	  

övriga	  arbetet.	  Jacobsen	  &	  Thorsvik	  (2008)	  beskriver	  avsikten	  med	  ledarskap	  inom	  ett	  

företag	  är	  att	  påverka	  medarbetarna	  att	  uppnå	  vissa	  mål,	  få	  dem	  att	  trivas	  och	  på	  så	  

vis	  prestera	  bättre.	  

Anställd	  H	  ser	  sig	  själv	  som	  person	  i	  ledande	  ställning	  att	  han	  har	  ett	  ansvar	  i	  att	  

motivera	  sina	  anställda	  att	  uppnå	  måluppfyllelse,	  men	  inte	  i	  direkt	  relation	  utan	  

genom	  sina	  mellanchefer.	  Detta	  är	  dels	  på	  grund	  av	  att	  arbetstiden	  måste	  disponeras	  

på	  rätt	  sätt	  men	  också	  därför	  att	  han	  inte	  vill	  ”klampa	  in”	  och	  lägga	  sig	  i	  de	  anställdas	  

arbetsgång	  där	  han	  kanske	  inte	  vet	  hela	  historien	  ibland	  (Anställd	  H).	  

En	  gång	  i	  veckan	  under	  veckomötet	  sammanställs	  måluppfyllelsen	  och	  vad	  Anställd	  H	  

upplever	  här	  är	  att	  det	  bara	  blir	  ett	  konstaterande	  av	  hur	  långt	  man	  har	  nått	  i	  

måluppfyllelsen.	  Det	  läggs	  inte	  mycket	  fokus	  på	  vad	  man	  kan	  göra	  framåt	  för	  att	  lyckas	  

ännu	  bättre.	  Han	  upplever	  det	  svårt	  att	  få	  en	  dialog	  på	  veckomötena	  angående	  

bonussystemet	  (Anställd	  H).	  Även	  Anställd	  G	  tycker	  att	  avstämningen	  på	  veckomötena	  

inte	  ger	  speciellt	  mycket	  för	  det	  fortsatta	  arbetet.	  Han	  skulle	  istället	  vilja	  rikta	  in	  dessa	  

stunder	  på	  vad	  man	  kan	  göra	  framåt	  för	  att	  lyckas	  uppnå	  målen	  och	  inte	  fokusera	  på	  

det	  som	  är	  passerat	  (Anställd	  H).	  Här	  kommer	  småpratet	  mellan	  kollegor	  in	  som	  en	  

viktig	  del	  för	  att	  lyckas	  i	  arbetet	  genom	  att	  tolka	  och	  förstå	  det	  som	  förmedlas	  på	  

formella	  möten.	  Ekman	  (2003)	  hävdar	  att	  det	  som	  ledaren	  vill	  förmedla	  vid	  formella	  

möten	  tolkas	  och	  utvärderas	  när	  kollegor	  småpratar	  med	  varandra.	  Ekman	  (2003)	  

menar	  också	  att	  ett	  stort	  erfarenhetsutbyte	  sker	  mellan	  medarbetarna	  vid	  småprat	  och	  

är	  alltså	  något	  som	  chefen	  inte	  ska	  försöka	  stoppa.	  Alltså	  kan	  tips	  och	  råd	  utbytas	  

mellan	  kollegor	  hur	  man	  lägger	  upp	  ett	  möte	  och	  hur	  man	  ska	  lyckas	  förmedla	  de	  

produkter	  som	  mäts	  i	  bonussystemet.	  Ekman	  (2003)	  menar	  dessutom	  att	  chefen	  ska	  

vara	  delaktig	  i	  småpratet	  eftersom	  det	  ger	  ett	  bra	  tillfälle	  för	  honom/henne	  att	  

uppmärksamma	  hur	  de	  anställda	  har	  uppfattat	  budskapen.	  Ledaren	  kan	  också	  få	  

feedback	  från	  sina	  anställda.	  Gränsen	  mellan	  att	  vara	  en	  formell	  chef	  och	  en	  

kompischef	  är	  dock	  hårfin.	  	  
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Sammanfattningsvis	  kan	  det	  konstateras	  att	  samtliga	  respondenter	  anser	  att	  

ledaren/chefen	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  motivera	  sina	  anställda	  till	  att	  uppnå	  

resultatmålen.	  Man	  vill	  genom	  kontinuerliga	  avstämningar	  tillsammans	  med	  sin	  chef	  

skapa	  sig	  en	  bild	  av	  hur	  långt	  man	  har	  kommit	  i	  resultatuppfyllelsen,	  och	  diskutera	  vad	  

man	  kan	  göra	  framåt.	  Detta	  är	  även	  vad	  Anställd	  H	  vill	  som	  är	  i	  ledande	  ställning,	  men	  

hävdar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  till	  en	  dialog	  för	  vad	  man	  skall	  göra	  härnäst	  för	  att	  lyckas	  

med	  måluppfyllelsen.	  Småpratet	  spelar	  här	  en	  viktig	  roll	  kollegor	  emellan	  menar	  

Ekman	  (2003)	  som	  dels	  kan	  hjälpas	  åt	  att	  tolka	  vad	  som	  sägs	  under	  formella	  möten	  och	  

erfarenhetsutbytet	  som	  sker	  vid	  dessa	  stunder	  är	  också	  viktigt.	  Exempelvis	  kan	  en	  

kollega	  berätta	  för	  en	  annan	  vad	  den	  gjorde	  i	  ett	  kundmöte	  för	  att	  lyckas	  förmedla	  

många	  produkter.	  
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5	  Diskussion	  och	  slutsats	  
 

I det sista kapitlet besvaras problemformuleringen samt förs det en diskussion kring de 

slutsatser som uppsatsen har kommit fram till i undersökningen. Även teoretiskt och 

praktiskt bidrag kommer att ges samt förslag på vidare forskning inom området. Arbetet 

som gjorts för uppsatsen utgår från problemformuleringen uppställt i två frågor: 

	  

1.	  Motiveras	  Häradssparbankens	  personal	  att	  klara	  bankens	  uppsatta	  resultatmål	  

utifrån	  det	  bonussystem	  som	  finns	  idag?	  

	  Häradssparbankens	  personal	  motiveras	  att	  klara	  de	  uppsatta	  resultatmålen	  men	  det	  

är	  inte	  bonusen	  i	  första	  hand	  som	  motiverar	  utan	  flera	  andra	  faktorer	  som	  beröm,	  

utveckling	  och	  uppskattning.	  	  

2.	  Om	  ja,	  vilka	  faktorer	  är	  det	  som	  skapar	  motivation	  att	  uppnå	  dessa?	  

	  I	  intervjuer	  och	  enkätundersökningen	  kom	  det	  fram	  att	  få	  beröm	  och	  uppskattning	  

från	  andra	  är	  en	  stor	  motivationsfaktor	  för	  många	  att	  uppnå	  resultatmål.	  

Syfte-‐	  Undersökningens	  syfte	  var	  att	  studera	  vilka	  faktorer	  som	  finns	  och	  verkar	  

motiverande	  för	  bankers	  personal	  att	  nå	  uppsatta	  resultatmål.	  Detta	  för	  att	  öka	  

förståelsen	  för	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  människor	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  inom	  

banksektorn.	  

Under	  arbetets	  gång	  med	  denna	  uppsats	  har	  man	  kunnat	  se	  att	  anställd	  med	  bra	  lön	  

och	  trygg	  anställningsform	  är	  pengar	  inte	  en	  lika	  stark	  motivationsfaktor.	  Istället	  

värderar	  man	  sociala	  bitar	  som	  beröm	  och	  uppskattning	  från	  människor	  man	  möter	  i	  

sitt	  jobb.	  	  

Faktainsamling	  har	  gjorts	  på	  tre	  huvudsakliga	  sätt:	  litteraturstudier,	  

enkätundersökning	  där	  inblandade	  anonymt	  fått	  svara	  på	  påståenden	  kopplat	  till	  

problemformuleringen	  och	  till	  sist	  fem	  stycken	  intervjuer	  med	  anställda	  vid	  

Häradssparbanken	  i	  Mönsterås.	  Meningen	  har	  inte	  varit	  att	  generalisera	  utan	  

undersöka	  om	  personalen	  motiveras	  av	  bonussystemet	  och	  vilka	  faktorer	  det	  i	  sådana	  
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fall	  är	  som	  gör	  att	  det	  fungerar.	  Slutsatsen	  kommer	  att	  delas	  upp	  i	  samma	  tre	  

kategorier	  som	  följt	  uppsatsens	  upplägg	  vilka	  är:	  motivation	  och	  belöningssystem,	  

dagens	  bonussystem	  och	  ledarens	  roll	  i	  att	  motivera.	  

	  

5.	  1	  Motivation	  och	  belöningssystem	  
	  

	  Med	  stöd	  av	  enkätundersökningen	  och	  intervjuerna	  kan	  det	  konstateras	  att	  

personalen	  kan	  motiveras	  av	  beröm	  från	  olika	  håll,	  pengar,	  bra	  relationer	  till	  kunderna	  

och	  möjlighet	  till	  vidareutveckling.	  Detta	  är	  vad	  Maslow	  (1954)	  benämner	  som	  behov	  

av	  status	  och	  prestige.	  Pengarna	  som	  erhålls	  av	  de	  anställda	  ger	  en	  känsla	  av	  status	  

och	  värde.	  När	  en	  anställd	  får	  beröm	  och	  uppskattning	  för	  det	  arbete	  som	  den	  utför	  

kan	  det	  bidra	  till	  att	  denne	  känner	  sig	  meningsfull.	  Undersökningen	  visar	  att	  pengar	  

motiverar	  de	  anställda	  vid	  Häradssparbanken	  att	  gå	  till	  jobbet	  och	  utföra	  sina	  

arbetsuppgifter.	  Lönen	  som	  erhålls	  för	  utfört	  arbete	  används	  för	  att	  täcka	  de	  löpande	  

kostnader	  som	  varje	  person	  har.	  Detta	  stärks	  av	  Robbins	  (2005)	  resonemang	  att	  

anledningen	  till	  varför	  människor	  arbetar	  till	  stor	  del	  kommer	  av	  att	  alla	  har	  löpande	  

utgifter.	  Pengar	  kan	  dock	  fungera	  olika	  bra	  som	  motivationsfaktor	  beroende	  på	  att	  alla	  

är	  olika,	  har	  olika	  behov	  och	  värderar	  pengar	  olika	  mycket.	  Personer	  som	  har	  en	  för	  

dem	  godtagbar	  lön	  och	  trygg	  anställningsform	  motiveras	  inte	  att	  erhålla	  ännu	  mer	  

pengar	  i	  lika	  hög	  grad	  som	  en	  ung	  människa	  som	  strävar	  efter	  att	  tjäna	  mer	  pengar.	  

Anställd	  H	  som	  är	  i	  ledande	  ställning	  tycker	  att	  lönen	  oftast	  värderas	  högre	  av	  yngre	  

personer	  som	  inte	  har	  kommit	  upp	  i	  samma	  löneläge	  som	  sina	  äldre	  kollegor.	  Detta	  

styrks	  av	  Kovach	  (1987)	  som	  menar	  att	  de	  som	  värderar	  lönen	  högst	  är	  dem	  under	  30	  

år,	  låginkomsttagare	  och	  personer	  längst	  ner	  i	  organisationsstrukturen.	  	  

Vad	  som	  tydligt	  kom	  fram	  i	  enkätundersökningen	  om	  intervjuerna	  är	  hur	  stor	  

motivationsfaktor	  som	  beröm	  och	  uppmärksamhet	  är	  för	  att	  de	  anställda	  vid	  

Häradssparbanken.	  Samtliga	  respondenter	  i	  intervjuerna	  motiveras	  mer	  av	  beröm	  än	  

av	  pengar.	  Förutsättningen	  för	  detta	  att	  man	  ligger	  på	  ett	  tillfredsställande	  och	  rättvist	  

löneläge	  utifrån	  vilka	  arbetsuppgifter	  och	  ansvarsområden	  de	  har.	  De	  som	  intervjuades	  

för	  undersökningen	  är	  alla	  tillsvidareanställda	  och	  runt	  40	  årsåldern	  och	  uppåt	  vilket	  

kan	  ha	  påverkat	  utfallet	  att	  dem	  motiveras	  mer	  av	  beröm	  än	  av	  pengar.	  Detta	  stärker	  
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resonemanget	  att	  möjligheten	  till	  att	  erhålla	  mer	  pengar	  är	  inte	  lika	  lockande	  för	  

personer	  som	  redan	  har	  en	  bra	  och	  tryggad	  inkomst	  vilket	  styrks	  av	  Kovach	  (1987).	  

Hade	  intervjuerna	  istället	  varit	  riktade	  mot	  yngre	  personer	  i	  20-‐30	  årsåldern	  hade	  

säkerligen	  pengar	  värderats	  högre,	  eftersom	  forskning	  visar	  att	  yngre	  människor	  som	  

ännu	  inte	  kommit	  upp	  i	  ett	  visst	  löneläge	  motiveras	  i	  högre	  grad	  av	  pengar.	  

Jag	  hävdar	  att	  belöningssystem	  kan	  fungera	  i	  företag	  men	  att	  man	  ständigt	  måste	  

förnya	  och	  utveckla	  detta	  för	  att	  bibehålla	  intresse	  och	  motivation.	  Vilka	  parametrar	  

som	  det	  fokuseras	  på	  ska	  variera	  över	  tid.	  Om	  det	  är	  samma	  bonussystem	  år	  efter	  år	  

som	  mäter	  samma	  parametrar	  ställer	  jag	  mig	  kritisk	  till	  om	  det	  kan	  fungera	  i	  längden.	  	  

Möjligheten	  till	  vidareutveckling	  inom	  jobbet	  är	  en	  stark	  motivationsfaktor	  för	  många,	  

detta	  kom	  tydligt	  fram	  i	  intervjuerna	  som	  genomförts.	  Alla	  individer	  strävar	  efter	  att	  

utvecklas	  på	  både	  ett	  personligt	  och	  yrkesmässigt	  plan.	  Maslows	  (1954)	  modell	  påstår	  

att	  människan	  har	  ett	  behov	  av	  att	  kontinuerligt	  utmana	  sig	  själv,	  växa	  och	  utvecklas.	  

Däremot	  anser	  Anställd	  X	  att	  man	  ibland	  är	  i	  obalans	  att	  prioritera	  att	  utvecklas	  på	  

jobbet,	  först	  och	  främst	  måste	  man	  vara	  i	  balans	  på	  ett	  personligt	  plan,	  innan	  man	  har	  

viljan	  till	  yrkesmässig	  vidareutbildning	  (Anställd	  X).	  Vidareutveckling	  på	  det	  

yrkesmässiga	  planet	  är	  att	  en	  anställd	  vid	  Häradssparbanken	  får	  större	  ansvar	  och	  mer	  

varierande	  och	  utmanande	  arbetsuppgifter.	  Även	  erkännande	  från	  andra	  för	  utfört	  

arbete	  i	  form	  av	  beröm	  räknas	  hit	  vilket	  ger	  en	  känsla	  av	  meningsfullaktighet	  som	  en	  

bankanställd	  kan	  få.	  Exempelvis	  genom	  beröm	  från	  chefen	  att	  man	  är	  bra	  på	  att	  

förmedla	  en	  produkt	  eller	  få	  kunderna	  nöjda	  i	  mötena.	  Vidareutveckling	  är	  alltså	  

relaterat	  till	  varje	  individ	  eftersom	  alla	  är	  olika	  och	  befinner	  sig	  i	  olika	  stadium	  i	  

yrkeslivet.	  

	  

5.	  2	  Dagens	  bonussystem	  
Jag	  hävdar	  att	  Häradssparbanken	  bonussystem	  i	  grunden	  är	  bra	  och	  fungerande	  som	  

på	  ett	  enkelt	  sätt	  mäter	  tre	  mätbara	  parametrar	  som	  motiverar	  de	  anställda	  till	  

resultatuppfyllelse.	  Min	  åsikt	  är	  att	  det	  absolut	  förmedlas	  fler	  produkter	  till	  kunder	  

med	  resultatbonussystemet	  än	  vad	  det	  skulle	  göra	  om	  det	  inte	  fanns.	  I	  

enkätundersökningen	  och	  intervjuerna	  har	  det	  framkommit	  att	  de	  som	  får	  ta	  del	  av	  
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resultatbonussystemet	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  lagom	  antal	  parametrar	  som	  mäts.	  Hur	  

utfallet	  blir	  beror	  på	  hur	  väl	  man	  lyckas	  förmedla	  de	  parametrar	  som	  mäts.	  I	  monetära	  

mått	  ligger	  detta	  mellan	  0-‐40	  000	  svenska	  kronor.	  För	  att	  personalen	  skall	  känna	  att	  

det	  finns	  ett	  syfte	  med	  resultatbonussystemet	  anser	  jag	  att	  en	  bonus	  skall	  erhållas	  

men	  håller	  inte	  med	  Robbins	  (2005)	  i	  det	  här	  fallet	  att	  alla	  motiveras	  av	  pengar	  för	  att	  

kunna	  täcka	  deras	  löpande	  utgifter.	  Ingen	  i	  personalen	  behöver	  egentligen	  

bonuspengarna	  utan	  det	  behovet	  ställs	  till	  lönefrågan.	  Jag	  menar	  därför	  att	  det	  först	  

och	  främst	  inte	  är	  bonusen	  som	  motiverar	  de	  anställda	  till	  måluppfyllelse	  utan	  för	  att	  

man	  har	  ett	  gemensamt	  mål,	  får	  beröm	  och	  uppmärksammas	  för	  det	  arbete	  man	  utför	  

samt	  ges	  möjligheten	  till	  vidareutveckling.	  Man	  behöver	  inte	  krångla	  till	  det	  i	  onödan	  

utan	  vad	  vi	  människor	  ofta	  eftersträvar	  är	  att	  bli	  sedda,	  uppmärksammade	  och	  

bekräftas	  att	  vi	  är	  bra.	  Kan	  ledarna	  se	  till	  att	  alla	  blir	  bekräftade	  och	  sedda	  i	  att	  utföra	  

det	  arbete	  som	  krävs	  för	  att	  prestera	  bra	  i	  resultatbonussystemet	  kommer	  

motivationen	  öka	  och	  resultatmål	  att	  uppfyllas.	  	  	  

För	  att	  resultatbonussystemet	  ska	  vara	  motiverande	  för	  de	  anställda	  att	  uppnå	  behövs	  

en	  kontinuerlig	  utvärdering	  och	  avstämning.	  Med	  detta	  menas	  först	  och	  främst	  inte	  att	  

endast	  stämma	  av	  hur	  långt	  man	  har	  kommit	  i	  resultatuppfyllelsen	  utan	  se	  vad	  man	  

kan	  göra	  framåt.	  Låta	  personalen	  berätta	  vad	  som	  fungerar	  bra	  och	  mindre	  bra	  i	  

kundmötet	  och	  på	  så	  vis	  utbyta	  erfarenheter	  med	  varandra.	  Detta	  skapar	  en	  

förutsättning	  att	  hela	  tiden	  hålla	  resultatbonussystemet	  aktuellt	  och	  hålla	  intresset	  

uppe	  för	  ämnet	  bland	  personalen	  som	  står	  för	  arbetskraften	  som	  ska	  utföra	  arbetet	  i	  

mötena	  med	  kunder.	  

Respondenterna	  i	  intervjuerna	  hävdar	  att	  det	  aldrig	  kommer	  gå	  att	  hitta	  ett	  

bonussystem	  som	  motiverar	  alla	  att	  uppnå	  resultatmålen	  vilket	  även	  jag	  instämmer	  

med.	  Eftersom	  människor	  är	  olika	  och	  befinner	  sig	  i	  olika	  delar	  av	  livet	  lägger	  man	  

också	  värde	  på	  olika	  saker.	  Alltså	  är	  det	  av	  betydelse	  att	  årligen	  utvärdera	  innevarande	  

års	  resultatbonussystem	  och	  se	  vad	  som	  varit	  bra	  och	  låta	  detta	  bli	  grunden	  till	  

nästkommande	  års	  resultatbonussystem.	  Säkerligen	  kommer	  det	  att	  finnas	  krav	  från	  

styrelse	  och	  ledning	  vad	  man	  ska	  fokusera	  på,	  men	  personalen	  som	  faktiskt	  är	  de	  som	  

ska	  genomföra	  arbetet	  ska	  vara	  delaktig	  i	  processen	  och	  ha	  möjligheten	  att	  yttra	  sina	  

åsikter	  och	  meningar	  om	  resultatbonussystemet.	  En	  del	  människor	  är	  inte	  bekväma	  att	  
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prata	  och	  resonera	  inför	  en	  större	  grupp.	  Ett	  sätt	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  deras	  

synpunkter	  kan	  vara	  att	  dela	  in	  personalen	  i	  mindre	  grupper	  med	  uppgiften	  att	  prata	  

om	  resultatbonussystemet	  och	  dess	  parametrar.	  Detta	  stöds	  av	  Wiley	  (1997)	  som	  

menar	  att	  belöningssystem	  kan	  fungera	  om	  det	  används	  på	  rätt	  sätt	  men	  vad	  som	  

fungerar	  är	  olika	  för	  varje	  organisation.	  Med	  detta	  menas	  att	  vad	  som	  fungerar	  i	  ett	  

företag	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  fungera	  i	  ett	  annat	  liknande	  företag.	  Det	  är	  en	  

mängd	  olika	  faktorer	  som	  ledare,	  personal,	  produkter,	  verksamhet	  etc	  som	  påverkar	  

belöningssystemets	  effekt.	  För	  att	  öka	  chanserna	  till	  att	  ett	  bonussystem	  ska	  fungera,	  

vilket	  arbetsgivaren	  vill	  eftersom	  att	  det	  i	  grund	  och	  botten	  handlar	  om	  att	  öka	  

produktionen	  eller	  försäljningen,	  måste	  personalen	  vara	  delaktig	  i	  utformningen	  av	  

resultatbonussystemet.	  Detta	  resonemang	  förs	  av	  Svenson	  &	  Wilhelmsson	  (1988).	  

Detta	  skapar	  även	  en	  bra	  förutsättning	  för	  cheferna	  att	  förstå	  vad	  de	  anställda	  har	  för	  

behov	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  jobb,	  vilket	  har	  medhåll	  av	  Lawler	  (1975)	  och	  Hammer	  

(1988).	  

Valmöjlighet	  att	  själv	  få	  välja	  vart	  man	  vill	  placera	  sin	  erhållna	  bonus	  skulle	  öka	  

intresset	  och	  således	  motivationen	  till	  att	  uppnå	  uppsatta	  resultatmål.	  Viljan	  att	  införa	  

resultatmål	  för	  de	  olika	  arbetsgrupperna	  och	  individuella	  mål	  har	  fått	  svagt	  medhåll	  i	  

enkätundersökningen	  och	  i	  intervjuerna.	  Anledningen	  är	  att	  det	  tros	  skapa	  orättvisa	  

och	  minska	  den	  team-‐anda	  som	  idag	  finns.	  Jag	  hävdar	  att	  Häradssparbanken	  är	  en	  för	  

liten	  organisation	  för	  att	  införa	  separata	  grupp-‐	  eller	  individuella	  mål	  eftersom	  de	  

flesta	  arbetsrollerna	  ser	  olika	  ut	  och	  behövs	  för	  bankens	  totala	  verksamhet.	  Införande	  

av	  individuella	  mål	  är	  något	  som	  främst	  arbetsgivarna	  förespråkar	  eftersom	  man	  

hoppas	  på	  att	  det	  ska	  leda	  till	  ökad	  lönsamhet	  (Nilsson	  &	  Ryman,	  2005).	  Meyer	  (1975)	  

anser	  däremot	  att	  det	  skapas	  en	  besvikelse	  hos	  anställda	  eftersom	  man	  har	  en	  övertro	  

innan	  införandet	  som	  man	  oftast	  inte	  lyckas	  leva	  upp	  till.	  Dessa	  typer	  utav	  

resultatbonussystem	  anser	  jag	  lämpar	  sig	  bättre	  i	  större	  organisationer	  där	  försäljning	  

är	  mer	  uttalat	  och	  arbetsrollerna	  liknar	  varandra	  mer,	  exempelvis	  ett	  företag	  med	  30	  

stycken	  säljare.	  	  

5.	  3	  Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  
	  

Samtliga	  respondenter	  anser	  att	  deras	  närmsta	  chef	  har	  ett	  ansvar	  i	  att	  kontinuerligt	  
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uppmärksamma	  och	  stämma	  av	  hur	  långt	  man	  har	  kommit	  i	  resultatuppfyllelsen.	  

Anställd	  X	  vill	  att	  hennes	  chef	  ska	  fungera	  som	  en	  coach	  och	  vara	  ett	  stöd	  för	  henne	  i	  

både	  upp	  och	  nedgångar.	  En	  ledares	  roll	  är	  i	  grund	  och	  botten	  en	  person	  som	  ska	  leda	  

andra	  människor	  till	  att	  arbeta	  frivilligt	  för	  ett	  eller	  flera	  mål.	  Motivation	  är	  inte	  något	  

som	  kan	  tvingas	  fram	  hos	  en	  enskild	  person	  eller	  lag	  utan	  något	  som	  skapas	  mellan	  

individen	  och	  en	  situation	  (Abrahamsson	  &	  Andersen,	  2005).	  Utifrån	  

resultatbonussystemet	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  chefen	  hela	  tiden	  uppmärksammar	  och	  

håller	  detta	  aktuellt	  för	  att	  skapa	  situationer	  där	  varje	  anställd	  i	  personalen	  kan	  bli	  

motiverade	  i	  att	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  uppnå	  målen.	  Med	  tanke	  på	  hur	  stor	  inverkan	  

beröm	  har	  för	  motivationen	  kan	  man	  anse	  att	  det	  av	  betydelse	  att	  varje	  chef	  

uppmärksammar	  och	  berömmer	  sina	  anställda.	  Det	  kommer	  att	  föra	  med	  sig	  positiva	  

saker	  som	  ökad	  effektivitet	  vilket	  är	  något	  som	  företaget	  tjänar	  på.	  Detta	  stöds	  av	  

Kovach	  (1987),	  Nohria	  (2008)	  och	  Wiley	  (1993)	  eftersom	  det	  är	  fastslaget	  att	  företag	  

tjänar	  på	  att	  ha	  en	  motiverad	  personal.	  	  

	  

5.	  4	  Avslutande	  kommentar	  
	  

Slutsatsen	  som	  jag	  har	  kommit	  fram	  till	  i	  den	  här	  uppsatsen	  är	  att	  Häradssparbankens	  

personal	  motiveras	  att	  uppnå	  resultatmålen	  utifrån	  det	  bonussystem	  som	  finns	  idag.	  

Resultatbonussystemet	  är	  i	  grunden	  bra	  och	  det	  finns	  en	  enkelhet	  i	  det.	  Bonusen	  som	  

erhålls	  om	  man	  tillsammans	  lyckas	  nå	  måluppfyllelsen	  är	  nödvändigtvis	  inte	  något	  som	  

alla	  i	  personalen	  motiveras	  av,	  utan	  det	  finns	  andra	  faktorer	  som	  motiverar	  personalen	  

att	  sträva	  efter	  måluppfyllelse.	  Att	  få	  beröm	  och	  uppskattning	  för	  det	  arbete	  som	  man	  

utför	  när	  resultatbonusen	  ska	  uppfyllas	  är	  en	  faktor	  som	  motiverar	  många	  till	  att	  

prestera.	  Att	  ha	  uppsatta	  gemensamma	  mål	  är	  något	  som	  i	  sig	  fungerar	  som	  en	  

motivationsfaktor,	  alltså	  att	  man	  vet	  vad	  man	  ska	  sträva	  efter	  och	  kan	  på	  så	  vis	  också	  

veta	  om	  ens	  arbetsbörda	  är	  tillräcklig	  eller	  inte.	  Utifrån	  den	  här	  studien	  anser	  jag	  även	  

att	  det	  finns	  saker	  som	  kan	  förbättras	  i	  själva	  utförandet	  av	  resultatbonussystemet	  för	  

att	  öka	  motivationen	  och	  vidbehålla	  dess	  funktion.	  Dessa	  gäller	  för	  både	  chefer	  och	  

anställda	  vid	  Häradssparbanken	  och	  ser	  ut	  såhär:	  
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• Ägna	  inte	  mest	  tid	  vid	  avstämningar	  i	  resultatuppfyllelse	  hur	  långt	  man	  har	  

kommit.	  Ledarna	  bör	  istället	  involvera	  personalen,	  få	  dem	  att	  prata	  vad	  de	  

upplever	  har	  gått	  bra,	  mindre	  bra	  och	  vad	  som	  kan	  göras	  framåt	  för	  att	  nå	  

målet.	  Fokusera	  på	  möjligheterna.	  	  

• Lyft	  upplevda	  problem	  med	  resultatbonussystemet	  tidigt	  istället	  för	  att	  låta	  

dem	  vara	  kvar	  och	  bli	  en	  outtalad	  anledning	  till	  varför	  man	  inte	  ska	  arbeta	  för	  

resultatuppfyllelse.	  

• Hitta	  det	  gemensamma	  drivet	  att	  utföra	  något	  tillsammans.	  Beröm	  och	  

uppmärksamma	  varandra.	  Delad	  glädje	  är	  dubbel	  glädje.	  

	  

5.	  5	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
	  

Det	  praktiska	  bidraget	  med	  den	  här	  uppsatsen	  var	  att	  undersöka	  om	  

Häradssparbanken	  i	  Mönsterås	  resultatbonussystem	  är	  utformat	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  

det	  motiverar	  personalen	  att	  uppnå	  dess	  mål.	  När	  en	  person	  har	  läst	  denna	  uppsats	  

hoppas	  jag	  först	  och	  främst	  att	  denna	  tar	  till	  sig	  vad	  som	  kan	  fungera	  som	  

motivationsfaktorer	  för	  anställda	  på	  en	  arbetsplats.	  Ska	  man	  som	  ledare	  i	  ett	  företag	  

använda	  sig	  utav	  ett	  belöningssystem	  i	  form	  utav	  ett	  resultatbonussystem	  är	  det	  också	  

enormt	  viktigt	  att	  man	  tar	  reda	  på	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  personalen.	  Om	  ett	  

resultatbonussystem	  sätts	  ihop	  utan	  att	  man	  har	  denna	  kunskap	  om	  sin	  personal	  är	  

risken	  stor	  för	  att	  effekten	  blir	  den	  omvända.	  Hamnar	  man	  i	  detta	  läge	  kan	  personalen	  

komma	  att	  bli	  omotiverade	  inför	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  även	  känna	  vantrivsel	  och	  

tristess.	  Genom	  att	  en	  bankanställd	  läser	  denna	  uppsats	  kan	  denne	  se	  vilka	  faktorer	  

som	  kan	  leda	  till	  en	  ökad	  motivation	  till	  att	  uppnå	  mål	  i	  sitt	  eget	  arbete.	  Detta	  är	  

kanske	  inte	  något	  som	  man	  spontat	  reflekterar	  över	  i	  sin	  vardag	  men	  det	  är	  av	  

betydelse	  att	  förstå	  och	  tolka	  sina	  egna	  uppfattningar	  rörande	  ämnet.	  Om	  den	  

bankanställde	  läser	  denna	  uppsats	  och	  kommer	  på	  att	  denne	  känner	  avsaknad	  till	  

utveckling	  kan	  denne	  ta	  upp	  det	  med	  sin	  chef	  och	  förhoppningsvis	  komma	  tillrätta	  

med	  problemet	  	  



	  
	  

69	  
	  

Även	  personer	  med	  ledande	  ställning	  kan	  ha	  nytta	  av	  uppsatsen	  eftersom	  den	  nämner	  

vikten	  av	  hur	  ett	  fungerande	  resultatbonussystem	  kan	  se	  ut	  och	  vilka	  faktorer	  som	  gör	  

att	  personalen	  är	  motiverade	  att	  uppnå	  resultatmål.	  Som	  ledare	  i	  ett	  företag	  har	  man	  

ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  hålla	  sin	  personal	  motiverad	  inför	  deras	  arbetsuppgifter.	  	  

Det	  teoretiska	  bidraget	  med	  uppsatsen	  är	  att	  skapa	  kännedom	  om	  hur	  ett	  

resultatbonussystem	  bör	  anpassas	  för	  ett	  företag	  vilket	  kan	  vara	  mycket	  olika	  

beroende	  på	  organisationens	  utformning,	  samt	  vilka	  faktorer	  som	  gör	  att	  anställda	  är	  

motiverade	  till	  att	  uppfylla	  mål.	  Slutsatsen	  för	  Häradssparbankens	  

resultatbonussystem	  är	  att	  det	  i	  grunden	  är	  ett	  belöningssystem	  som	  fungerar	  men	  

ständigt	  behöver	  utvärderas	  och	  anpassas,	  och	  till	  viss	  del	  göras	  om	  för	  att	  bibehålla	  

motivationen	  långsiktigt.	  Vilka	  faktorer	  som	  verkar	  motiverande	  för	  personalen	  att	  

uppnå	  resultatmål	  är	  till	  viss	  del	  bonusen	  i	  from	  av	  pengar	  som	  det	  ger,	  beröm	  och	  

uppskattning	  samt	  det	  faktum	  att	  ha	  ett	  gemensamt	  mål	  som	  man	  tillsammans	  ska	  

sträva	  efter	  att	  uppnå.	  	  

	  

5.	  6	  Fortsatt	  forskning	  
	  

I	  denna	  undersökning	  fokuseras	  det	  inte	  på	  andra	  resultatbonussystem	  än	  det	  som	  

finns	  på	  Häradssparbanken.	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  blir	  från	  mitt	  håll	  att	  

undersöka	  om	  uppbyggnaden	  av	  ett	  resultatbonussystem	  har	  betydelse	  för	  

motivationen	  hos	  dem	  som	  ska	  arbeta	  för	  att	  uppnå	  målen	  i	  dessa.	  En	  ytterligare	  

frågeställning	  till	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  undersöka	  om	  företagets	  storlek	  spelar	  

roll	  för	  hur	  resultatbonussystemet	  kan	  utformas.	  Skulle	  det	  exempelvis	  vara	  möjligt	  att	  

implicera	  Häradssparbankens	  resultatbonussystem	  i	  en	  större	  organisation?	  Vad	  som	  

motiverar	  människor	  kommer	  alltid	  vara	  ett	  ständigt	  aktuellt	  ämne	  eftersom	  det	  är	  en	  

persons	  ansträngning,	  riktning	  och	  uthållighet	  till	  att	  utföra	  en	  uppgift.	  Utan	  

motivation	  stannar	  utvecklingen…	  
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Bilaga	  1	  	  
	  

Enkätfrågor	  

Motivation	  och	  belöningssystem	  	  

1.	  Jag	  tycker	  att	  det	  jobb	  jag	  utför	  på	  Häradssparbanken	  är	  meningsfullt.	  

2.	  Jag	  tycker	  att	  det	  jobb	  jag	  utför	  på	  Häradssparbanken	  är	  intressant.	  

3.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  de	  arbetsuppgifter	  som	  jag	  har.	  

Dagens	  Bonussystem	  

4.	  Jag	  skulle	  motiveras	  mer	  av	  att	  ha	  individuellt	  uppsatta	  mål	  och	  låta	  bonussystemet	  

bestämmas	  utefter	  dessa.	  

5.	  Jag	  anser	  att	  dagens	  bonussystem	  motiverar	  mig	  att	  uppnå	  försäljningsmålen.	  

6.	  Jag	  tänker	  ofta	  på	  de	  uppsatta	  försäljningsmålen	  i	  mitt	  dagliga	  arbete	  på	  

Häradssparbanken	  och	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  uppnå	  dessa.	  

7.	  Jag	  känner	  negativ	  stress	  i	  att	  uppnå	  försäljningsmålen.	  

8.	  Jag	  anser	  att	  mer	  pengar	  skulle	  göra	  mig	  mer	  motiverad	  i	  mitt	  arbete.	  	  

9.	  Jag	  anser	  att	  det	  finns	  bonussystem	  som	  skulle	  motivera	  mig	  mer	  än	  det	  som	  finns	  

idag.	  

10.	  Det	  händer	  att	  jag	  känner	  konkurrens	  från	  mina	  kollegor	  vilket	  motiverar	  mig	  till	  att	  

uppnå	  försäljningsmålen.	  

11.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  uppnå	  de	  uppsatta	  försäljningsmålen.	  

Ledarens	  roll	  i	  att	  motivera	  

12.	  Jag	  motiveras	  av	  beröm/uppbackning	  av	  min	  närmsta	  chef	  och	  strävar	  att	  få	  detta.	  

13.	  Jag	  anser	  att	  min	  chef	  motiverar	  mig	  i	  mitt	  arbete	  att	  uppfylla	  de	  uppsatta	  

försäljningsmålen?	  
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  för	  Anställda	  Z,	  Q,	  G,X	  
	  

Motivation	  &	  Belöningssystem	  

	  

1.	  Vad	  får	  dig	  att	  trivas	  i	  din	  roll	  på	  banken:	  	  

2.	  Beskriv	  känslan	  som	  du	  har	  när	  du	  tycker	  att	  du	  presterar	  som	  allra	  bäst	  i	  ditt	  jobb.	  

Vilka	  faktorer	  krävs	  för	  att	  du	  ska	  få	  denna	  känsla?	  

3.	  Vad	  får	  dig	  att	  känna	  olust	  i	  ditt	  jobb?	  

4.	  Kan	  du	  förklara	  vad	  du	  känner	  kring	  pengar	  och	  motivation,	  kan	  pengar	  föda	  

motivation?	  

5.	  Är	  beröm	  något	  som	  du	  motiveras	  av?	  Lägger	  du	  värdering	  i	  vem	  du	  får	  beröm	  av,	  

exempelvis	  chef/kund?	  

6.	  Vad	  motiverar	  dig	  mest,	  att	  belönas	  i	  form	  av	  pengar	  eller	  beröm?	  

	  

	  Dagens	  Bonussystem:	  

7.	  Beskriv	  för	  mig	  hur	  du	  upplever	  att	  du	  har	  med	  dig	  bankens	  uppsatta	  försäljningsmål	  

i	  ditt	  dagliga	  arbete?	  Planerar	  du	  rent	  av	  kundmötet	  utefter	  dessa?	  

8.	  Tycker	  du	  att	  bonussystemet	  har	  för	  många	  parametrar?	  

9.	  Anser	  du	  att	  det	  går	  att	  förbättra	  Bonussystemet	  så	  att	  det	  skulle	  göra	  dig	  och	  övrig	  

personal	  mer	  motiverad	  i	  ditt	  dagliga	  arbete	  att	  nå	  försäljningsmålen	  och	  

användningen	  utav	  verktygen	  i	  kundmötet?	  

10.	  Hur	  känner	  du	  inför	  om	  varje	  arbetsgrupp	  skulle	  ha	  sina	  egna	  parametrar	  som	  

mättes	  i	  separata	  bonussystem	  istället	  för	  att	  ha	  ett	  gemensamt?	  Detta	  med	  tanke	  på	  

att	  alla	  inte	  aktivt	  kan	  bidra	  till	  det	  som	  mäts	  idag?	  

11.	  Vad	  skulle	  du	  tycka	  om	  att	  införa	  individuellt	  uppsatta	  mål?	  
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12.	  I	  dagens	  bonussystem	  kan	  man	  inte	  få	  ut	  den	  monetära	  bonusen	  förens	  tidigast	  

fem	  år	  senare	  efter	  att	  den	  betalas	  ut	  till	  Guldeken.	  Anser	  du	  att	  möjligheten	  till	  en	  

mer	  direktavkastande	  bonus	  skulle	  göra	  dig	  mer	  motiverad	  i	  ditt	  arbete	  att	  uppnå	  

försäljningsmål	  och	  använda	  verktyg	  i	  kundmötet?	  

13.	  Finns	  det	  något	  annat	  som	  du	  skulle	  vilja	  erhålla	  i	  bonus	  när	  resultatmålen	  är	  

uppnådda?	  Du	  får	  vilja	  precis	  vad	  du	  vill.	  

	  

Ledarskapets	  roll:	  	  

14.	  Tycker	  du	  att	  ledare	  har	  ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  motivera	  dig	  i	  ditt	  dagliga	  arbete	  och	  

uppnå	  resultatmålen	  i	  resultatbonussystemet?	  

	  15.	  Hur	  tycker	  du	  att	  chefen	  ska	  vara	  i	  sin	  roll	  som	  ledare	  för	  att	  uppmuntra	  och	  

motivera	  oss	  till	  att	  uppnå	  försäljningsmålen?	  

16.	  Det	  här	  vill	  jag	  få	  med	  gällande	  motivation	  och	  Häradssparbankens	  bonussystem:	  	  
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Bilaga	  3	  
Anställd	  H,	  ledande	  roll	  

Motivation	  &	  Belöningssystem	  

1.	  Vad	  tror	  du	  att	  det	  är	  främst	  som	  motiverar	  din	  personal	  på	  Häradssparbanken?	  

2.	  Anser	  du	  att	  du	  och	  ledningsgruppen	  har	  koll	  på	  de	  anställdas	  individuella	  behov?	  

3.	  Blir	  du	  själv	  motiverad	  i	  ditt	  arbete	  när	  du	  märker	  att	  dina	  anställda	  är	  det?	  

4.	  Hur	  skulle	  du	  säga	  att	  du	  motiverar	  dina	  anställda?	  

5.	  Vad	  skulle	  du	  säga	  är	  det	  bästa	  respektive	  sämsta	  med	  bonussystem?	  

	  

	  Dagens	  Bonussystem:	  

6.	  Tycker	  du	  att	  dagens	  bonussystem	  bidrar	  till	  resultatuppfyllelse	  på	  ett	  effektivt	  sätt?	  

7.	  Hur	  tror	  du	  att	  dina	  anställda	  har	  med	  sig	  resultatbonussystemet	  i	  sitt	  dagliga	  

arbete?	  Planeras	  mötenas	  upplägg	  utefter	  dessa	  tror	  du?	  

8.	  Vad	  tänker	  du	  kring	  att	  alla	  i	  personalen	  inte	  aktivt	  kan	  bidra	  aktivt	  till	  två	  av	  tre	  

delar	  i	  resultatbonussystemet?	  

9.	  Vad	  anser	  du	  om	  mål	  för	  respektive	  arbetsgrupp	  med	  separata	  bonussystem?	  Är	  det	  

något	  som	  skulle	  kunna	  fungera?	  

10.	  Vad	  anser	  du	  om	  att	  införa	  individuella	  mål	  istället	  för	  gruppmål?	  

11.	  Tror	  du	  att	  pengar	  motiverar	  din	  personal?	  

12.	  Tror	  du	  att	  beröm	  och	  uppskattning	  för	  arbetet	  som	  dem	  utför	  är	  motiverande?	  

13.	  Vad	  tror	  du	  motiverar	  en	  anställd	  mest,	  en	  belöning	  i	  form	  av	  pengar	  eller	  i	  form	  

utav	  beröm?	  
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14.	  Som	  det	  är	  idag	  sätts	  erhållen	  bonus	  in	  i	  Guldeken	  där	  dem	  måste	  står	  i	  minst	  fem	  

år	  innan	  en	  anställd	  kan	  plocka	  ut	  dem.	  Vad	  anser	  du	  om	  andra	  placeringsmöjligheter	  

som	  ex	  pensionssparande,	  kapitalförsäkring	  eller	  löneutbetalning	  en	  gång	  om	  året?	  	  

	  

Ledarskapets	  roll:	  	  

15.	  Anser	  du	  att	  du	  som	  har	  en	  ledande	  roll	  har	  ett	  stort	  ansvar	  att	  motivera	  din	  

personal	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  och	  måluppfyllelsen	  som	  mäts	  i	  bonussystemet?	  

16.	  Vad	  anser	  du	  om	  att	  ge	  beröm	  till	  dina	  anställda	  i	  deras	  dagliga	  arbete?	  	  
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