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Förord 

 

Inledningsvis vill vi framföra ett stort tack till Ola Tyrberg på Handelsbanken samt Staffan 

Hallberg på Swedbank som bidragit med oumbärlig information. Vi vill även passa på att 

tacka våra övriga respondenter på respektive bank, utan er hjälp och era genomtänkta svar 

hade vår studie aldrig kunnat verkställas. Samtidigt vill vi tacka vår handledare Hans Wessb-

lad för hans vägledning under studiens gång. Till sist vill vi tacka våra opponenter för deras 

konstruktiva kritik som de har framfört. 
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Sammanfattning 

 

Författare: Tin Azinovic, Carl Henrik Bengtsson och Niklas Harrysson 

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Titel: Belöningssystem – En fallstudie av Handelsbanken och Swedbank 

 

Bakgrund: För att nå uppställda mål har organisationer valt att använda sig av belöningssy-

stem som motivationsfaktor. Det kan innebära extra ersättningar utöver den fasta lönen som 

används som ett styrningsverktyg för att skapa ett incitament till den anställde. Bonus räknas 

som en extra ersättning utöver lönen och speciellt bonus har diskuterats flitigt i media den 

senaste tiden. Utifrån resonemanget har vi funnit det intressant att göra en uppsats om hur 

medarbetarna i Handelsbanken och Swedbank påverkas av belöningssystemet för att nå de 

uppställda målen. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva hur belöningssystem påverkar medarbetarna att 

uppnå målkongruens inom Handelsbanken och Swedbank.  

 

Metod: För att kunna besvara vårt syfte har vi ansett att en induktiv ansats med kvalitativ 

fallstudie som vetenskaplig metod är mest lämplig. För att genomföra vår uppsats på ett utför-

ligt sätt har mestadels av datainsamlingen utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

 

Slutsats: De slutsatser som framkommit i uppsatsen är att icke-monetära belöningar utgör en 

större motivationsfaktor än monetära belöningar i eftersträvandet av målkongruens. En kom-

bination av icke-monetära belöningar samt arbetsförhållanden och arbetsuppgifter utgör grun-

den för att organisation och medarbetare ska sträva mot samma mål.  

 

Nyckelord: Företagskultur, icke-monetära belöningar, motivation, målkongruens 
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1. INLEDNING 

 

I uppsatsens första kapitel presenteras först en bakgrund till ämnet för att sedan följas upp av 

hur belöningssystem används som motivationsfaktor. Därefter beskriver vi vår problemställ-

ning som sedan tar oss vidare till problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Efter det 

beskriver vi några begrepp som vi anser betydelsefulla i vår uppsats för att sedan fortsätta 

med att berätta varför vi valt att göra en studie kring Handelsbanken och Swedbank. Avslut-

ningsvis tar vi upp de avgränsningar som vi anser är väsentliga för studiens genomförande. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Olve och Samuelson (2008) menar att företag har till uppgift att på valda marknader utveckla, 

producera och marknadsföra sina produkter och/eller tjänster. Den verkställande ledningen i 

företaget har ansvaret för att ägarnas och styrelsens uppställda mål blir förverkligade. Ägarna 

och styrelsen har som uppgift att i samråd med ledningen ställa upp mål och ramar för bland 

annat beslut om kapacitetsnivå. Målen inkluderar även affärsidéer, förvärv av andra verksam-

heter och försäljning av delar av den egna verksamheten. För att företagen ska uppnå målen 

krävs det gediget arbete från såväl ledning som anställda fortsätter författarna. Dagens dyna-

miska omvärldsförändringar har bidragit till att organisationer och företag på senare tid blivit 

allt mer beroende av medarbetarnas kompetens och motivation. När företaget väl förvärvat in 

duktiga medarbetare i organisationen är det viktigt att behålla dem. Ett sätt att behålla sina 

medarbetare på, har på senare år blivit att erbjuda dem olika sorters belöningar. Företagen har 

använt olika styrformer för att effektivisera verksamheten men styrformerna har vanligen varit 

belöningsinriktade eftersom medarbetarna alltid blivit mer sporrade av att få en eventuell be-

löning än att bli bestraffade (Ibid.). Tillgångar har under lång tid fungerat som ett mål som vi 

människor eftersträvar, dock i olika mått. Tillgångar kan även fungera som ett instrument och 

ge ett värderat resultat. Det kan även vara en symbol som anger mottagarens värde för organi-

sationen (Armstrong, 2003).  
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I Sverige har det sedan 1992 varit en diskussion om befattningshavarnas förmåner till följd av 

några uppmärksammande fall i svenskt näringsliv. En annan orsak till diskussionen har varit 

hur förmåner skulle redovisas i USA och Storbritannien (Boman & Låftman, 1993). Media 

har sedan 2000-talet rapporterat om flera monetära belöningsskandaler såsom ersättnings- och 

belöningsskandaler som har hotat företagens existens på marknaden. Som försvar mot hot av 

företagens existens har Sverige infört en kod för bolagsstyrning som behandlar innehållet i 

och beslutsordningen till befattningshavarna i företagen (Olve & Samuelson, 2008).  

 

Det är inte enbart monetära belöningar som ökar motivationen bland medarbetarna, även icke-

monetära belöningar som befordran och nya arbetsuppgifter kan vara former av belöningar 

(Arvidsson, 2005). Andra icke-monetära belöningar är till exempel vidareutbildning och att 

känna sig behövd och uppskattad inom organisationen (Arbetsmiljöverket). Om ledningen ger 

återkoppling till medarbetarnas utförda arbete ökar motivationen eftersom medarbetarna vet 

vad som behöver förbättras till nästa gång. En annan motivationsfaktor är om målen är preci-

serade och om medarbetarna kan påverka målen, på så vis stimuleras medarbetarna till att 

göra ett gediget arbete (Olve & Samuelson, 2008). Det är viktigt att inom organisationer upp-

nå uppställda mål, när medarbetarna och organisationen eftersträvar samma mål benämns det 

målkongruens (Business 2 business). Olve och Samuelson (2008) upplyser att icke-monetära 

belöningar är minst lika viktiga som monetära belöningar. Vi anser att om medarbetarna inte 

trivs på arbetet har det ingen betydelse hur stor den monetära belöningen i form av lön är, den 

inre känslan är viktigast. Vi anser vidare att om en medarbetare känner sig motiverad och till-

fredsställd med sitt arbete så utför medarbetaren arbetet på ett framgångsrikare sätt än om 

individen känner sig omotiverad och endast gör det för lönens skull. Under år 2006 utfördes 

en undersökning av Svenskt Kvalitetsindex om hur nöjda personer var på den svenska ar-

betsmarknaden. Resultatet visade att banktjänstemännen var de mest nöjda på den svenska 

arbetsmarknaden. Det som främst motiverar banktjänstemännen är det dagliga arbetet på ar-

betsplatsen, arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna. Något intresseväckande var att bank-

tjänstemännen ifrån Kalmar län var bland de mest nöjda (Dagens Industri: A). 

 

Under en tid har företag börjat möta sina medarbetares lönekrav genom att erbjuda anpass-

ningsbara lönesystem som är kopplade till medarbetarens prestationer i företaget (Smitt, R. 

m.fl. 2002). Utifrån tidningen Chef har Dagens Industri skrivit en artikel som handlar om att 

människor motiveras av olika belöningar. Vad som motiverar oss följer med oss hela livet 
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eftersom vi inte kan ändra på människor, chefer ska därför anpassa belöningen efter vilken 

personlighet individen som utför prestationen besitter. Medarbetare kan delas in i tre olika 

kategorier. Medarbetare som tillhör kategorin ”resultatinriktade och styrande” gör allt för att 

lösa sin uppgift och styr gärna över övriga medarbetare. De vill gärna bli sedda som vinnare 

och får energi av tävlingar. Lämpliga belöningar till dem är bonus, befordran och egen parker-

ingsplats. Den andra kategorin kallas ”självständiga och analytiska” och individerna i katego-

rin arbetar bäst enskilt samt när de får tid att tänka först och handla sen. Individerna i katego-

rin uppskattar eget rum med elektronikprylar som underlättar deras planering. Den tredje och 

sista kategorin kallas ”osjälvständiga och vårdande”, personer som ingår i kategorin står ofta 

till förfogande när andra behöver hjälp. Personerna i kategorin får aldrig nog av att känna sig 

behövda och uppskattade. Tackkort eller eventuell möjlighet att ingå i festkommitté är pas-

sande belöningar (Dagens Industri: B). 

 

Att ersättningar och belöningar har blivit ett stort diskussionsämne påvisas genom att nuva-

rande statsministern Fredrik Reinfeldt uttryckt sitt missnöje med höga bonusar år 2009, ett 

exempel är hans uttalande om SEB:s VD Annika Falkengren. ”I stunder som dessa är det 

allvarligt och lite stötande för många när en del verkar kunna unna sig mycket stora inkomst-

ökningar som för andra framstår som rena fantasisummor.” (E24). Vi håller helt med Rein-

feldt angående höga bonusar, speciellt i tider där lågkonjunktur råder. Vi tycker det är viktigt 

att försöka hålla nere kostnaderna i alla organisationer eftersom vissa människor får det svårt 

under lågkonjunktur. 

 

1.2 Belöningssystem som motivationsfaktor 

 

För att driva företag effektivt och som överlever på lång sikt har dagens organisationer blivit 

allt mer beroende av sina medarbetares kompetens, ansvar, värderingar och motivation. Orga-

nisationer eftersträvar att anställda arbetar på ett sätt som ligger i linje med verksamhetens 

mål. Med andra ord ska alla försöka att arbeta mot målkongruens. Ett styrmedel som kan bi-

dra till att motivera anställda till önskvärda prestationer är belöningssystem men belöningssy-

stem är något som är väldigt komplicerat att utforma för företagen (Olve & Samuelson, 2008). 
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Bonus 

Det har diskuterats mycket i media den senaste tiden om huruvida chefer och företagsledning-

ars bonusar är för höga. Hans de Geer som är etikprofessor på Handelshögskolan i Stockholm 

anser att näringslivstopparna har för höga bonusar. De Geer tycker att det vore bättre om när-

ingslivstopparna har vanliga löner som de flesta andra på arbetsmarknaden. Vidare anser de 

Geer att bonusar behövs för vissa personer med nyckelkompetens, vilket inte rör VD och före-

tagsledningar utan personer som är specialister inom sitt område (Dagens Nyheter: A). Ett 

aktuellt exempel är striden om Teliabonusar där styrelsen vill erhålla 90 procent av sin fasta 

lön i bonus. Den svenska staten som är en totalt dominerande ägare i Telia Sonera har motsatt 

sig bonusar och vill inte att styrelsen ska erhålla några bonusar överhuvudtaget (Zachrison 

2010, s. 5). På årsstämman har det beslutats att styrelsen i Telia Sonera inte får någon bonus, 

med anledning av statens höga andel aktier i företaget. Staten är konsekvent emot bonusar 

oavsett bransch, liknande bonusstopp har redan införts i andra stora bolag som Vattenfall och 

SJ (Dagens Industri: C).  

 

En del företag betalar ut bonus eller tantiem som extra lön, exempelvis vid högtider. Tantiem 

betyder likabetydande och är en belöning i form av lönetillägg. Hur stor belöningen ska vara 

beräknas utifrån relationen till företagets eventuella årliga vinst. Det kan vara olika resultat 

som belöningen utgår ifrån men oftast är det i förhållande till vinsten i företaget och det är 

vanligtvis styrelse, VD och ledning som får ta del av belöningen (Olve & Samuelson, 2008). 

Oavsett vilken form av belöningssystem med rörliga lönedelar ett företag väljer, är det viktigt 

att dels tydligt fastställa och kommunicera den belöningsstrategi som har valts så att alla på 

företagen är medvetna om utformningen. En hög andel individbaserade lönedelar kan leda till 

ett försämrat helhetsresultat ur företagets synvinkel. En annan teknik som är speciellt lämplig 

till personer i högre ledningsbefattningar är en så kallad bonusbank som utjämnar bonusen 

över tiden. Bonus som tjänas in under ett år betalas ut under en längre tidsperiod. Utjämnings-

tekniken syftar till ett långsiktigt tänkande och att motverka spekulativ kortsiktig påverkan på 

resultatet, som kan ge kraftigt drivna övervinster ett år och sämre utfall efterföljande år 

(Smitt, R. m.fl. 2002). 

 

För att skapa tillväxt och goda resultat krävs det att företag tar vissa risker för att nå de upp-

satta målen. Finansminister Anders Borg anser att bonusar leder till ökat risktagande och Borg 

menar att affärer med hög risk genomförs eftersom det kan innebära stora bonusutbetalningar 
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till chefer och investerare i den finansiella sektorn (Dagens Nyheter: B). Medarbetarna blir 

mer motiverade och kvaliteten på utförandet ökar när det finns fastställda mål som ska upp-

nås. Om det handlar om mål som är svåra att uppnå kämpar medarbetare ännu mer bara de 

själv får vara delaktiga i målformuleringen. Det är även viktigt att medarbetare får feedback 

på sitt tidigare utförda arbete speciellt när de ska utföra uppgifter med ännu högre mål än tidi-

gare (Armstrong, 2003). 

 

1.3 Val av företag 

 

Vi har valt att studera två svenska storbanker, Handelsbanken och Swedbank. Båda bankerna 

är framgångsrika inom samma bransch och expanderar ständigt sin verksamhet, både natio-

nellt och internationellt. Därför finner vi det intressant om vi kan finna några skillnader emel-

lan bankerna när det gäller belöning som vi anser är en viktig faktor för att målkongruens ska 

uppnås. Samtidigt är bankernas bonusar och rörliga ersättningar ett aktuellt diskussionsämne i 

media och utgör en viktig del av belöningssystem. 

 

1.4 Problemställning  

 

Omfattande bonusar till börsbolagens chefer och företagsledningar, speciellt under lågkon-

junkturer samt oroligheter på finansmarknaden har varit bidragande orsaker till allmänhetens 

negativa syn gällande belöningssystem generellt sätt. Media har också en relativt negativ bild 

av belöningssystem, speciellt gällande bonusar i takt med att de delats ut till företagsledningar 

i perioder som präglats av varsel och uppsägningar. Media har bidragit till att den största all-

mänheten associerar bonus med belöningssystem, vilket har bibehållit och förstärkt dess nega-

tiva innebörd (Aktiespararna).  

 

Swedbank har meddelat att som första bank i Sverige avskaffa alla rörliga löner år 2009 me-

dans deras konkurrent Nordea istället försvarat sina bonussystem. Swedbanks beslut har upp-

kommit främst efter stora påtryckningar ifrån kunder, media och aktieägare som har stor på-

verkan på marknadens företag och organisationer (Newsmill). Finansförbundets ordförande 

Lillemor Smedenvall anser att Swedbanks borttagning av rörliga ersättningar är väldigt bra. 

De anställda i Swedbank som uppfyllt kriterierna för att erhålla bonus har dock visat missnöje 

(Dagens Industri: D). Att de anställda som uppfyllt kraven visat missnöje har vi full förståelse 
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för eftersom de inte fått någon belöning för sitt utförda arbete som de försäkrats om. Det har 

även påtalats att de resultat som belönas, inte alltid stämmer överrens med företagets mål och 

visioner för verksamheten. Kritiken har framförallt riktat sig mot ett kortsiktigt tänkande som 

en effekt av belöningssystem. För att bemöta kritiken krävs en översyn av konsekvenserna 

som belöningssystemet leder till (Aktiespararna). Därför finner vi det intressant att studera hur 

medarbetarna inom Handelsbanken och Swedbank påverkas av belöningssystem för att uppnå 

företagets mål. Vi har valt att fördjupa oss i effekten av belöningssystem på Handelsbanken 

och Swedbank eftersom båda bankerna är två stora koncerner med framgångsrika koncept. 

Samtidigt är två av uppsatsens författare medarbetare i respektive bank och vill på så sätt er-

hålla en uppfattning kring hur faktorn utformas och uppfattas i respektive organisation. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kommer vår uppsats att behandla hur belöningssystemet 

påverkar målkongruensen inom Handelsbanken och Swedbank. För att besvara vår problem-

ställning har vi jämfört vårt empiriska resultat med de teoretiska resonemang som belyses i 

den aktuella litteraturen. Med vårt empiriska resultat som grund har vi undersökt om bankerna 

använder sig av ett framgångsrikt belöningssystem som uppmuntrar medarbetarna att arbeta 

mot målkongruens.  

 

Problemformulering  

Hur uppnår Handelsbanken och Swedbank målkongruens genom belöningssystem?  

 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur belöningssystem påverkar målkongruens inom 

Handelsbanken och Swedbank, vilket vi gör genom att undersöka olika faktorer inom belö-

ningssystem som kan bidra till att organisationen uppnår målkongruens. 
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1.5 Begrepp  

 

Monetära belöningar – Monetära belöningar är yttre belöningar som har förmedlats av någon 

annan, exempelvis lön och bonus (Arvidsson, 2005). 

 

Icke-monetära belöningar – Icke-monetära belöningar är inre belöningar och belöningarna 

uppstår hos individen själv, det kan vara till exempel känslan av att lyckats med komplicerade 

arbetsuppgifter och beröm (Arvidsson, 2005). 

 

Konvertibler – Innebär att medarbetarna lånar ut pengar till företaget och i gengäld får medar-

betarna skuldebrev som bevis för sin fordran. Medarbetarna har därefter rätten att på vissa 

bestämda villkor konvertera sin fordran mot aktier i företaget (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Företagskultur – En vanlig definition av företagskultur beskriver fokus på upplevelser, tankar 

och åsikter. Många går efter Edgar Scheins definition vilken är att företagskultur är ett möns-

ter av grundläggande antagande som är utvecklat av en grupp människor. Människorna har 

lärt sig bemästra sina problem i förhållande till omvärlden och genom interna organisations-

problem. Problem i förhållande till omvärlden kan vara problem till kunder och leverantörer, 

interna organisationsproblem kan vara hur företag ska kommunicera och samarbeta med andra 

grupper i samma organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi kommit fram till att vi behöver göra följande avgränsningar för att utföra vår studie: 

 

 Inom alla företag och organisationer finns det olika styrmedel som används för att 

uppnå målkongruens och vi har valt fördjupa oss i belöningssystem eftersom vi anser 

att belöningar är ett högaktuellt och väldigt intressant ämne. 

 

 Geografiskt sätt har vi valt att begränsa oss till Handelsbankens och Swedbanks verk-

samhet i Kalmar beroende på att studien annars hade blivit för omfattande.  
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 Vi kommer inte att behandla lönenivåerna i detalj utan fokusera oss på utformningen 

av belöningssystemet. Belöningssystem kan utgöra ett känsligt ämne för verksamheter 

inom bankväsendet därför kommer vi föra en öppen diskussion om belöningar som 

helhet. 
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2. METOD 

 

Metodavsnittet inleds med en redogörelse gällande vår vetenskapliga metod. Vi utgår ifrån en 

induktiv ansats som utgår ifrån empiriskt material. Vi använder oss av en kvalitativ fallstudie 

vilket innebär att vi som uppsatsförfattare lägger tyngden på deltagarnas uppfattningar. Där-

efter beskriver vi tillvägagångssättet vid insamlandet av primärdata och sekundärdata. Sedan 

diskuterar vi vår undersökningsteknik utifrån en semi-strukturerad intervju. Efter det redogör 

vi för begreppen validitet och reliabilitet samt dess betydelse för studiens trovärdighet. Av-

slutningsvis redogör vi för metod- och källkritik gällande studien. 

 

2.1 Vetenskaplig metod 

 

Induktiv ansats 

Utifrån vår problemformulering har vi funnit att en induktiv ansats är att föredra. Eftersom vi 

tenderat att undersöka hur Handelsbanken och Swedbank uppnår målkongruens genom belö-

ningssystem har en induktiv inriktning gällande vår studie varit mest lämplig. En induktiv 

ansats kännetecknas av insamling av information i form av empiriska iakttagelser. Verklighe-

ten undersöks utan några teorier, istället formuleras en teori utifrån det empiriska material 

som insamlats (Merriam, 1994). För att kunna identifiera hur bankerna betraktar belöningssy-

stem som funktion samt system för att uppnå målkongruens har vi valt att samla in informa-

tion utifrån empirin och därefter utformat en teoretisk analys i form av slutsatser. Vi har ansett 

att tillvägagångssättet vi har använt har varit att föredra framför en deduktiv ansats. En deduk-

tiv ansats kännetecknas av hypoteser som formuleras utifrån en teori för att sedan empiriskt 

prövas i det aktuella fallet (Patel & Davidson, 2003). Som vi tidigare nämnt har belöningssy-

stemet som utformning allt mer blivit ifrågasatt, framför allt inom media. Att utgå ifrån de-

duktiv ansats, teoretiska hypoteser gällande belöningssystem och pröva det empiriskt anser vi 

skulle ha begränsat svarsalternativen. Studien hade riktats utifrån förutbestämda hypoteser 

vilket minskat att intressanta nya observationer upptäckts. Vi hade möjligtvis erhållit ett reso-

nemang kring hypoteserna vi fastställt, men troligen missat viktigt information i form av re-

spondenternas egna upplevelser och tankar om vi hade utgått ifrån en deduktiv ansats. Att vi 

har använt oss utav en induktiv ansats anser vi har bidragit till att vi som uppsatsförfattare inte 

har begränsats av fastställda teorier kring belöningssystemets utformning och funktion. Vi 

anser att valet av en induktiv studie har inneburit att vi erhållit empirisk kunskap i form av 
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upplevelser och uppfattningar som bankerna tillhandahållit oss och är av vikt för att förstå hur 

aktörerna uppfattar belöningssystem. Följden har blivit att vi erhållit en klarare redogörelse 

kring hur aktörerna inom båda organisationerna uppfattar och upplever belöningar som sy-

stem till att eftersträva målkongruens. Vi har dock varit medvetna om de negativa aspekterna 

utav att ha använt oss av en induktiv ansats. Riskerna som kan ha uppstått är att det empiriska 

underlaget som vi erhållit har baserats enbart på ett urval av människor som arbetar inom or-

ganisationerna. Konsekvensen kan ha inneburit att det har varit svårt att generalisera slutsat-

serna vi har erhållit. Även Bryman och Bell (2003) nämner att funderingar som kan uppstå 

vid induktiva observationer är om mängden observationer är tillräckliga och om omständighe-

terna är relevanta. Vi har försökt att minimera problemet genom att avgränsa vår studie för att 

på så sätt undvika att generalisering uppstår.  

 

Kvalitativ fallstudie 

För att framhäva en riktig kunskap om verkligheten inom vårt problemområde har vi som 

tidigare nämnt använts oss av en induktiv ansats. För att finna relevanta metoder om hur ban-

ker arbetar för att uppnå målkongruens har vi använts oss av en kvalitativ fallstudie som ve-

tenskaplig metod för att besvara vår problemformulering. Bryman och Bell (2003) nämner att 

kvalitativ inriktning framhåller tonvikten vid insamling och analys av data där betoningen 

ligger mer på ord än på kvantifiering. Att anamma en kvalitativ inriktning innebär att forska-

ren lägger tyngdpunkten på hur deltagarna uppfattar den sociala miljön de befinner sig i 

(Bryman & Bell, 2003). En fallstudie kännetecknas av att forskaren ingående och detaljerat 

studerar en mindre avgränsad grupp, ett ”fall”. Ett ”fall” kan vara en individ, två organisatio-

ner som i vårt fall eller en specifik situation (Patel & Davidson, 2003). Det som skiljer tillvä-

gagångssättet gällande en fallstudie från andra metoder är att forskaren oftast är intresserad av 

att belysa unika drag för ett specifikt fall utifrån ett antal olika synvinklar. I vårt fall har vi 

studerat både Handelsbanken och Swedbank samt dess tillvägagångssätt för att uppnå mål-

kongruens. För att bankerna ska uppnå målkongruens har vi funnit det intressant att belysa 

olika aktörer, som arbetar inom organisationen, deras upplevelser och tolkningar. Eftersom vi 

förmått att erhålla en rikhaltig redogörelse om hur bankerna eftersträvar målkongruens är upp-

levelser och tolkningar från olika aktörer vitala. Avsikten med att använda en kvalitativ metod 

är att uppnå förståelse kring den sociala miljön som studien avser att behandla (Larsen, 2009). 

Därför har vi ansett att en kvalitativ fallstudie är användbar som vetenskaplig metod för att 

besvara uppsatsens syfte. Metoden är förankrad i verkliga situationer och konsekvensen av 
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förfarandet leder till att fallstudien resulterar i en omfattande redogörelse av situationen som 

analyseras (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vi har varit medvetna om att den kvalitativa fallstu-

dien som vetenskaplig metod leder till vissa funderingar. Har det varit möjligt att dra slutsat-

ser som varit generaliserbara och som omfattar hela verksamheten? Kritikerna till fallstudien 

pointerar att resultatet som erhålls utav ett fall inte kan generaliseras till andra fall. Vi har an-

sett att intentionen med vår uppsats inte har varit att generalisera våra slutsatser. Istället har 

avsikten varit att erhålla en ökad förståelse kring hur belöningssystem uppfattas och eftersträ-

vas bland berörda respondenter, för att utifrån de empiriska undersökningarna utföra en teore-

tisk analys. Även Yin (1989) antyder att inriktningen med en fallstudie ska vara att utföra en 

teoretisk reflektion utifrån empiriska undersökningar, vilket vi ansett har talat för att vi använt 

oss av fallstudie som vetenskaplig metod. 

 

2.2 Informationsinsamling 

 

Vårt tillvägagångssätt gällande insamling av primärdata har bestått av intervjuer med personer 

inom Handelsbanken och Swedbank. Källor som berör datainsamling kan antingen delas in i 

primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som inte är insamlad eller publice-

rad tidigare och kan erhållas genom att forskaren utför undersökningar såsom intervjuer, en-

kätundersökningar och utför observationer för den egna studien (Patel & Davidson, 2003). 

Respondenterna som vi har intervjuat arbetar på olika nivåer inom organisationerna. Att inter-

vjua respondenter som arbetar på olika nivåer inom organisationen anser vi har bidragit till att 

ge oss olika perspektiv och synvinklar kring belöning som faktor. Eftersom vi utfört en fall-

studie som är av kvalitativ utformning samt där vi använt oss av ett induktivt angreppsätt, har 

vi ansett att instudering av berörda respondenters upplevelser och uppfattningar har varit be-

tydelsefulla faktorer. Att ha använt oss av intervjuer som empirisk data betraktar vi ha ökat 

vår förståelse kring ämnet i fråga.  
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Sekundärdata utgörs antingen av kvantitativ eller av kvalitativ data (Bryman & Bell, 2003). 

Vid insamling av kvalitativ sekundärdata har vi använt oss av litteratur, vetenskapliga artiklar, 

tidskrifter, tidningsartiklar samt internetkällor. Enligt Bryman och Bell (2003) kan sekundär-

data även vara data som har samlats in av olika myndigheter och organisationer för att utveck-

la och förbättra deras verksamhet. Vi har funnit att insamling av olika sekundärdata har belyst 

problemet kring belöningssystem ur olika infallsvinklar där olika ståndpunkter och åsikter 

kommit till uttryck. På så sätt har vi erhållit en mer helhetstäckande bild av problemet vilket 

vi har ansett varit en bra åtgärd gällande våra utförda intervjuer.  

 

2.3 Undersökningsteknik/Intervjuutformning 

 

Vi har tidigare benämnt att vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod 

för att besvara vår problemformulering. Vidare har vi utnyttjat oss av intervjuer som insam-

lingsmetod angående primärdata. Gällande val av intervjuutformning har vi valt att använda 

oss av den kvalitativa intervjun. Enligt Bryman och Bell (2003) används kvalitativa intervjuer 

inom kvalitativ metod till största del vid undersökning av hur empirins utformning kring en 

viss definierad problemställning ser ut. Ovanstående författare utvecklar resonemanget vidare 

och anser att det som gör den kvalitativa intervjun väldigt användbar är den flexibilitet som 

den rymmer. Tyngden ligger på respondenternas egna uppfattningar och upplevelser, ett bra 

handlande från intervjuarens sida är att låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom det då 

inbringar kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Ibid.). Efter-

som vi har ansett att uppsatsens syfte besvaras mest lämpligt utifrån upplevelser och tolkning-

ar av berörda respondenter har vi ansett att den kvalitativa intervjun inneburit en konstitutiv 

verkan. Enligt Bryman och Bell (2003) förekommer det många olika typer av kvalitativa in-

tervjuer, vi har dock valt att använda oss av en semi-strukturerad intervju som kännetecknas 

av en på förhand utformad intervjuguide. Där har vi som uppsatsens författare utgått ifrån ett 

tema som vi avsett att beröra och få svar på. 
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När vi har konstruerat intervjuguiden har vi använt oss av ett övergripande tema som vi utgått 

ifrån och tenderar att behandla eftersom vi anser att temat är vitalt för vår uppsats. Vårt över-

gripande tema berör belöningssystem. Ett argument till varför vi har valt att använda oss av 

ovan nämnda tema som grund till utformning av intervjufrågor baserar vi först och främst 

utifrån uppsatsens problemställning och problemformulering. Dessutom har belöningar i stor 

utsträckning associerats med rörliga ersättningar vilka har erhållit stor uppståndelse vilket 

ifrågasatt belöningar i dess olika former. Parallellt anses humankapitalet vara en viktig kom-

ponent i dagens dynamiska omvärld med ständiga förändringar inom organisationer vilket 

leder till att medarbetarnas kompetens hamnar i fokus. På grund av att medarbetarnas kompe-

tens har hamnat i fokus uppmärksammas medarbetarnas motivation på ett högre plan än förut. 

Därför har vår avsikt varit att erhålla respondenternas syn gällande belöningssystem och hur 

systemen påverkar eftersträvandet av målkongruens. Det andra argumentet är som vi tidigare 

har nämnt att två av uppsatsens författare är medarbetare i respektive bank och vill på så sätt 

erhålla en uppfattning kring hur faktorerna utformas och uppfattas i respektive organisation. 

Att vi har använt oss av intervjuer har vi funnit vara ett bra tillvägagångssätt för att erhålla 

berörda aktörers uppfattning om komponenternas betydelse i respektive organisation. Vi har 

även haft som mål att urskilja om det finns skillnader mellan medias och berörd organisations 

uppfattning gällande komponenterna. Att vi använt oss av ett övergripande tema har inbringat 

till en mer djupgående diskussion där värderingar och upplevelser uppmuntrats. Under samta-

lets gång har vi varit medvetna om att nya följdfrågor kunnat uppstå vilket var meningen med 

att utforma en semi- strukturerad intervju. Frågorna har utformats på ett liknande sätt till båda 

bankerna eftersom vi önskat att få upplysning om hur uppfattningar och upplevelser i ämnet 

skiljer sig åt emellan bankerna.  

 

Vi har intervjuat tre respondenter inom respektive bank. För att erhålla information om hur 

företagets vision, strategi, övergripande mål samt bakgrunden till dagens belöningssystem har 

vi valt att intervjua respektive banks chef inom Kalmar län. Därefter har vi intervjuat två 

andra respondenter inom respektive bank för att erhålla information om hur dem upplever och 

uppfattar respektive belöningssystem. Våra intentioner har även varit att undersöka vilka mo-

tivationsfaktorer som medarbetarna inom respektive bank finner viktiga för att målkongruens 

skall uppnås. Intervjuerna har inträffat på respektive bank i Kalmar vid olika tillfällen inne på 

den enskilde respondentens kontor. Till vår hjälp har vi använt oss av en digital bandspelare. 

Ryen (2004) anser att det är bra att använda sig av en digital bandspelare för att undgå att 
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konstruera stora delar av samtalet i efterhand. Bryman och Bell (2003) menar att använda sig 

av en bandspelare och spela in intervjuer används flitigt av kvalitativa forskare med anledning 

av den detaljerade analys som krävs vid sådana undersökningar. Att dessutom fånga intervju-

personens svar i ordalag ses som en betydelsefull faktor vid senare analys av intervjun anser 

Bryman och Bell. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

För att kunna mäta studiens relevans och tillförlitlighet nämner Jacobsen och Thorsvik (2008) 

två olika begrepp som beskriver faktorerna, valididet och reliabilitet. Validitet inom kvantita-

tiva studier beskriver hur överrensstämmelsen mellan det vi avser att mäta och det vi mäter ter 

sig. Om vi uppnår hög validitet har vi lyckats med att mäta det vi förutsagt eller avsett att 

mäta enligt Jacobsen och Thorsvik. Patel och Davidsson (2003) nämner att inom kvalitativa 

studier brukar validitet uppnås om företeelser upptäcks där de erhåller en förståelse för inne-

börd, uppfattningar och kultur i det som analyseras. Att uppnå reliabilitet (som beskriver stu-

diens tillförlitlighet) inom kvalitativa studier innebär att forskaren fångar upp det unika i si-

tuationen, exempelvis variation i svaren från en respondent som intervjuas flera gånger kan 

vara ett sådant fenomen.  

 

Vårt tillvägagångssätt för insamling av primärdata har som vi tidigare berört varit att använda 

oss utav semi-strukturerade intervjuer. För att uppnå hög validitet inom kvalitativa intervjuer 

är det viktigt att intervjuarna förstår innebörden av uppfattningar och kultur som analyseras 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att förstå innebörden av respondenternas uppfattningar och 

tolkningar har vi utgått ifrån belöningar som tema vid utformning av våra intervjufrågor. Vi 

har enbart utgått ifrån ett tema för att inte begränsa respondenterna. Under intervjuerna for-

mulerades följdfrågor vilket vi ansett bidrog till att värderingar och upplevelser uppfattades på 

ett mer utförligt och detaljerat sätt än om vi utformat frågorna i förväg. Vi har i god tid innan 

intervjuerna skickat ut det aktuella temat som vi avsett att behandla till berörd respondent. 

Anledningen till att vi har gjort det är att vederbörande ska vara förberedd och på så sätt öka 

möjligheten att lämna relevant och giltig information kring området, vi har gjort det för att 

eftersträva en hög validitet i uppsatsen. 
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För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi försökt att formulera våra intervjufrågor på ett 

tillvägagångssätt som vi anser har medfört att respondenterna inte begränsats alltför mycket 

av frågans upplägg. Vi har försökt att formulera relativt öppna frågor vilket har medfört att 

respondenterna kunnat prata relativt obegränsat kring ämnet. Våra intervjuer har genomförts 

under personliga möten, med respektive respondent vilket vi betraktat väldigt positivt då vi 

erhållit betoningar och gester hos våra respondenter. Genom personliga mötet har vi kunnat 

iaktta kroppsspråk och upplevelser på ett tydligare sätt än om vi genomfört telefon- och mai-

lintervjuer. 

 

Vid intervjutillfällena har samtliga av uppsatsens författare deltagit för att öka överförbarhe-

ten och för att minimera risken för missförstånd. Innan vi har fastställt studien har vi valt att 

skickat ut aktuellt material till vederbörande respondent. Tillvägagångssättet anser vi har varit 

ett bra förfaringssätt för att öka tillförlitligheten i studien där respektive respondent har haft 

möjligheten att uttrycka sina synpunkter gällande berörd intervju. Missförstånd har därför 

begränsats vilket bidragit till en mer korrekt och uttrycksfull studie.  

 

Gällande insamling av sekundärdata har vi i största mån försökt att använda oss av aktuell 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt relevanta internetkällor för att ge en tyngd i vår uppsats 

samt öka tillförlitligheten.  

 

2.5 Metod- och källkritik 

 

Kritiken mot kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod brukar ofta behandla användningen 

av resultatet i andra fall än i det enbart undersökta fallet. Kritikerna menar att ett resultat som 

erhålls utifrån en kvalitativ fallstudie inte kan vara representativt och tillämpas generellt på 

andra resultat (Bryman och Bell, 2003). Vi har tidigare pointerat att ändamålet med vår upp-

sats inte är att generalisera ett resultat utan att erhålla ökad förståelse kring uppsatsen pro-

blemformulering samt för att därefter utföra en teoretisk analys. Även Yin (1989) understry-

ker att den avgörande diskussionen inte handlar om hur resultatet kan generaliseras till ett 

vidare sammanhang utan hur bra de teoretiska påståendena är som erhålls utifrån de empiriska 

undersökningarna.  
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Gällande källkritiken har respondenterna i viss omfattning varit återhållsamma med sina utta-

lande under intervjuerna eftersom diskussion kring belöningar kan vara ett känsligt ämne på 

grund av att det i hög utsträckning florerat inom media. Möjligtvis har vi inte erhållit fullstän-

diga svar på grund av att respondenterna varit tvungna att följa en policy som finns på företa-

get och därmed tillhandahållit oss begränsade uppgifter i viss utsträckning. Konsekvensen av 

att erhållit återhållsam information kan ha bidragit till att vår teoretiska analys blivit svagare 

än om fullständiga svar hade medgivits.  

 

Vi har i största mån försökt att använda oss utav aktuella källor i form av litteratur, vetenskap-

liga artiklar, tidningsartiklar samt relevanta internetkällor. I vissa fall har det förekommit att 

vi har använt oss av äldre litteratur. Vissa motivationsteorier som vi har använt oss av, exem-

pelvis Maslows behovshierarki och Herzbergs faktor- och motivationsteori, är äldre teorier 

men vi har ansett att teorierna fortfarande är lämpliga eftersom de fortfarande citeras och an-

vänds flitigt.  

 

Tidigare har vi nämnt att två av uppsatsens forskare arbetar i respektive bank vilket kan ha 

medfört att i vissa fall framhålls subjektiva värderingar och uppfattningar på ett mer påtagligt 

sätt. Vi har varit medvetna om rådande situation och har i största mån då vi analyserat det 

empiriska underlaget försökt att använda oss av ett intersubjektivt förfaringsätt och har haft 

stöd för våra analyser i både det empiriska och teoretiska underlaget vilket vi anser minimerar 

subjektiva uppfattningar. 
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3. VISION, STRATEGI OCH MÅL 

 

I avsnittet behandlar vi betydelsen av faktorerna vision, strategi och mål utifrån responden-

ternas uppfattningar och upplevelser. Vi inleder med att beskriva hur stor betydelse faktorer-

na har i eftersträvandet mot målkongruens. Vi beskriver även övergripande mål, individuella 

mål samt kompetensutveckling. Därefter redogör vi för företagskultur som styrmedel eftersom 

företagskultur på senare tid erhållit allt större betydelse för organisationers framgång. Av-

slutningsvis diskuterar vi vikten av de berörda områdena och bildar oss en egen uppfattning i 

form av en delslutsats.  

 

3.1 Vision och Strategi 

 

För att uppnå de övergripande visionerna och uppnå målkongruens inom organisationen är det 

viktigt att det finns en målbild som banken eftersträvar på kontors- och operativ nivå menar 

Staffan Hallberg som är kontorschef på Swedbank i Kalmar. Visionen möjliggör färdriktning 

för organisationen och dess medarbetare. En av respondenterna inom Swedbank intygar att 

visionen underlättar för organisationens medlemmar att uppnå de övergripande målen. Före-

kommer det ett framtida tillstånd som företaget eftersträvar blir det enklare utifrån det till-

ståndet att formulera mål och sträva mot målkongruens, därför är vision betydelsefullt anser 

respondenten.  

 

Ola Tyrberg som är kontorschef på Handelsbanken berättar att vision är ett tillstånd som ban-

ken eftersträvar att uppnå. Det är även viktigt från organisationens sida att förmedla visionen 

till medarbetarna. Är medarbetarna medvetna om vilken vision organisationen har, anser Tyr-

berg att det blir enklare att sträva mot målkongruens. En av respondenterna inom Handels-

banken intygar att vision är ett tillstånd som organisationen eftersträvar att uppnå och en 

gemensam vision underlättar att uppnå organisationens övergripande mål. För att kunna upp-

nå organisationens vision är det viktigt att organisationen arbetar med strategier, avslutar re-

spondenten. Jacobsen och Thorsvik (2008) är inne på samma resonemang och påpekar att en 

gemensam vision inom organisationer är betydelsefullt och att en gemensam vision lägger 

grunden för samhörighet samt sporrar medarbetarna till samverkan och underlättar måluppfyl-

lelsen. Att ha en vision, är ett möjligt och önskvärt framtida tillstånd som de flesta företag 

eftersträvar att uppnå (Bruzelius & Skärvad, 2000). Författarna utvecklar resonemanget och 
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beskriver att en vision är en uppsättning mål som ska uppnås under kommande period. Vår 

tolkning gällande vision är att begreppet ger en bild av ett framtida gemensamt och önskat 

resultatet som organisationens medlemmar eftersträvar, det organisationen ska uppnå på lång 

sikt. Att ha en tydlig vision som är starkt önskad av medarbetare och ledare kan skapa sam-

manhang, mening och engagemang och underlätta att målkongruens uppnås. Vi anser även att 

en vision kan beskrivas som summan av alla de mål som ska uppnås under de kommande 

åren. För att kunna uppnå en övergripande vision krävs det att organisationen kontinuerligt 

arbetar med olika sorters strategier.  

 

För att eftersträva vision nämner både Tyrberg och Hallberg att utformning av strategier är 

viktigt. En tydlig och klar strategi underlättar tillvägagångssättet för att uppnå organisationens 

vision. Dessutom är det viktigt att bankens medarbetare är medvetna om vilka strategier som 

förekommer inom organisationen för att känna sig delaktiga i målkongruensen. Anthony och 

Govindarajan (2007) nämner att utformningen av strategier beskriver tillvägagångssättet för 

hur en organisation ska uppfylla sin vision och sina övergripande mål. Dessutom är tydliga 

strategier betydelsefullt eftersom det underlättar att individens mål överensstämmer med or-

ganisationens mål. Mintzberg (2008) definierar strategi som ”mönstret i en ström av beslut 

och handlingar” vilket vi anser utgör ramen för hur organisationens medlemmar ska handla. 

Vi anser att utformningen av strategier beskriver hur organisationen och dess medarbetare ska 

agera för att uppnå syftet med organisationens verksamhet, vilket även respondenterna inty-

gar.  

 

Figuren nedan illustrerar hur vision eftersträvas med hjälp av strategi. En vision är ett tillstånd 

som företag eftersträvar att uppnå. För att uppnå en vision krävs det att företaget har definie-

rade strategier som beskriver tillvägagångssättet i hur visionen eftersträvas.  

 

      Figur 3.1: Källa: Integrerad organisationslära, 2000 
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3.2 Mål 

 

Övergripande mål 

För att Handelsbanken ska kunna uppnå målkongruens, det vill säga att medarbetarna och 

företagsledningen ska sträva mot samma mål nämner Tyrberg att förutom vision är det viktigt 

att medarbetarna vet vilka övergripande mål koncernen innehar. Tyrberg får medhåll av Ja-

cobsen och Thorsvik (2008) som menar att det är av stor vikt att studera mål och strategier 

eftersom mål och strategier har en stor effekt på hur de anställda inom organisationer tänker 

och handlar och på hur organisationer anpassar sig till den omvärld som de verkar i. Att fast-

ställa organisationens mål är vitalt eftersom det anger riktlinjer för det operativa arbetet. Or-

ganisationens mål sätter även gränser gällande de anställdas beteende och anger beslutsramar 

för organisationens medarbetare skriver författaren.  

 

Vår andra respondent inom Handelsbanken menar att banken förmedlar organisationens över-

gripande mål tydligt vilket bekräftar Tyrbergs resonemang om att varje anställd är varse om 

organisationens övergripande mål. Vi bedömer att uppfattningen om de övergripande målen 

är tydlig bland de anställda vilket även bestyrks även vår respondent. Varje anställd tilldelas 

en skrift som heter ”Mål och medel” där det tydligt benämns vilka övergripande mål Han-

delsbanken har. Skriften behandlar även vilka medel respektive anställd ställs till förfogande 

för att underlätta måluppfyllelsen för banken. En annan respondent påpekar att banken till-

handahåller uppdaterad information gällande övergripande målsättningar genom någonting 

som benämns VD-brevet, där bankens VD uttrycker hur bankens utveckling ser ut gällande de 

övergripande målsättningarna. Eftersom banken kännetecknas av en decentraliserad organisa-

tion överförs VD-brevet från de centrala enheterna oerhört smidigt genom det intranät som 

banken tillhandhåller för respektive anställd och följden blir att varje medarbetare ständigt är 

uppdaterad kring vilka målsättningar som gäller. 

 

Styrmedel och strategier är viktigt men för att Swedbank ska uppfylla de övergripande visio-

nerna och uppnå målkongruens inom organisationen menar Hallberg att det även är viktigt att 

det finns en målbild som banken strävar efter på kontors- och operativ nivå. Gällande de 

övergripande målen samt bankens visioner sker sammanträden någon gång per år där det dis-

kuteras om hur kontoret ligger i förhållande till dess faktorer. Bankens kortsiktiga mål disku-

teras några gånger per år. Gällande kontorets mål kommer Hallberg med förslag till ledningen 
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om hur Hallberg vill ställa upp målen. Om ledningen vill förändra målen på kompromissar 

Hallberg och ledningen tills båda parter är överrens. Sedan är det kontorschefens uppgift att 

förmedla ner målen på individuell nivå där varje medarbetare tilldelas operativa mål som ska 

uppfyllas individuellt. En av respondenterna inom Swedbank styrker Hallbergs resonemang 

och bekräftar att målen är viktiga för att medarbetarna ska veta vad som begärs av dem och 

vad banken strävar efter. Respondenten anser att de anställda på så sätt vet vilka mål som ska 

uppfyllas samt vad kontoret eftersträvar. För att underlätta kommunikationen av övergripande 

mål anser både Tyrberg och Hallberg att utvecklingssamtal mellan chef och respektive med-

arbetare underlättar proceduren. Båda respondenterna finner att tillvägagångssättet möjliggör 

att medarbetaren blir medveten om organisationens mål samtidigt som en uppfattning erhålls 

kring vilka personliga mål respektive individ har. 

 

Hatch (2002) menar att om en organisation ska uppnå sin vision är det viktigt att organisatio-

nens mål formuleras utifrån visionen företaget eftersträvar. Vidare understryker författaren att 

det är lämpligt att kommunicera ut organisationens mål till berörda medarbetare för att delak-

tigheten ska öka. Följden blir att organisationen och dess medlemmar eftersträvar samma mål. 

Författaren understryker att det är viktigt att olika former av kommunikationskanaler före-

kommer eftersom det underlättar för alla berörda. Även Bruzelius och Skärvad (2000) nämner 

att det är betydelsefullt att organisationens medarbetare vet vilka övergripande mål organisa-

tionen har för att målkongruens ska uppnås. Samtidigt är det svårt att undgå konkurrerande 

mål. Författarna understryker att en anställds individuella mål ständigt kommer i konflikt med 

organisationens övergripande mål. Individen finner exempelvis att organisationens övergri-

pande mål strider mot individens personliga mål vilket försvårar att målkongruens uppnås. 

För att individen ska minska sina konkurrerande mål är det bra om organisationen vidtar olika 

åtgärder. En handling som författaren anser är viktigt för att minska konkurrerande mål är att 

använda sig av utvecklingssamtal med respektive medarbetare.  
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Individuella mål 

Information till de anställda inom Handelsbanken gällande individuella målsättningar förmed-

las genom någonting som kallas hjulet, enligt Tyrberg. Hjulet är en form av utvecklingssamtal 

med medarbetarna. Vid utvecklingssamtalet diskuteras vilka mål en medarbetare har samt 

vilka mål chefen anser är rimliga för den anställde där de utgår ifrån parametrar såsom kom-

petens, utveckling samt svårighetsgrad gällande arbetsbefattning. Även respondentens egna 

åsikter och uppfattningar diskuteras. Swedbank använder sig också av utvecklingssamtal med 

medarbetarna där individuella mål klargörs i samråd med den anställde enligt en av respon-

denterna. Postuma och Campion (2008) nämner att utvecklingssamtal som organisationen 

använder med sina medarbetare är en metod för att medarbetarna ska erhålla feedback på sina 

prestationer. Enligt författarna är det viktigt att uppmärksamma hur individen presterat i för-

hållande till sina mål som individen blivit tilldelad. Det är också viktigt att förtydliga att indi-

videns mål har en bidragande orsak till att organisationens övergripande mål kan uppnås. 

Följden blir att medarbetaren motiveras till att eftersträva organisationens mål om den finner 

att ens individuella mål har en effekt på organisationens övergripande mål, avslutar författar-

na.  

 

Individuell målsättning kan även inneha en motiverande effekt där respektive medarbetare 

erhåller utvärdering på utförda prestationer nämner en av respondenterna på Swedbank. En av 

respondenterna inom Handelsbanken håller med om att individuell målsättning är en motiva-

tionsfaktor. Tydliga och klara mål motiverar den anställde till att prestationen ökar samt som 

ett tydliggörande av målkongruensen uppnås, avslutar respondenten. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) understryker; ”individuell målsättning fungerar som utvärdering för det arbete som 

medarbetarna utför.” Vidare understryker författaren att om en medarbetare inte har något 

specifikt mål att sträva efter är sannolikheten stor att motivationen avtar.  

 

Vår uppfattning är att båda organisationerna använder sig av utvecklingssamtal med sina an-

ställda där diskussion bland annat sker kring medarbetarnas individuella målsättningar. Inten-

tionen är att medarbetarnas mål på ett klarare sätt överensstämmer med organisationens mål 

för att målkongruens ska uppnås. Delegerade mål från överordnad chef leder till att medarbe-

tarna och ledningen strävar mot samma mål, samtidigt som individen på sikt känner att den 

bidrar till att uppnå organisationens övergripande mål. Ett annat ändamål med utvecklings-
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samtal är att utvärdera medarbetarnas prestationer vilket kan leda till en motivationseffekt för 

de anställda. 

 

Kompetensutveckling  

En av respondenterna i Swedbank berättar att banken använder sig av medlyssningar för att 

utveckla medarbetarnas värderingar och beteenden kring kundmötet. Medlyssningar utförs för 

att uppfatta signaler och förbättringsåtgärder som på lång sikt kan utveckla kundrelationerna 

och ur bankens synvinkel erhålla nöjdare kunder som är en betydelsefull vision för koncernen. 

Tillvägagångssättet är att berörd chef sitter med i kundmötet tillsammans med berörd rådgiva-

re och kund. Det är viktigt att säkerställa att kunden är med på utförandet ur kvalitetssyn-

punkt. När kundmötet är avslutat sker en uppföljning med motsvarande rådgivare. 

 

Bruzelius och Skärvad (2000) anser att en förutsättning för medarbetarna i en kunskapsinten-

siv organisation, som bank anses, är att medarbetarna ständigt utvecklar sin förmåga och 

kompetens. Författarna framhåller att organisationer i sådana branscher är ständigt påverkade 

av omvärldsförändringar i form av teknologi och etik. Organisationer är tvungna att anpassa 

sina verksamheter efter omgivningen vilket kan innebära att faktorer som vision, strategi och 

mål kan förändras under tidens gång. Som en konsekvens av den dynamiska omvärld vi lever 

i, argumenterar Sean A. Way. m.fl. (2010) att nyckeln till organisationers konkurrenskraft i 

framtiden ligger i en ökad satsning på kompetensutveckling. Relationskapitalet som behandlar 

företagets rykte, lojalitet, relationer till kunder och leverantörer är av stor vikt. Komponenter-

na ökas vid en ökad satsning på kompetensutveckling. Dessutom anser författarna att kompe-

tensutveckling inom organisationer kan underlätta att medarbetarna kan anpassa sig till för-

ändringar gällande mål och strategi som berör organisationen.  

 

Att utföra medlyssningar som ett handlingssätt för att stärka kundrelationerna och på lång sikt 

uppnå organisationens övergripande visioner och mål anser vi är ett intressant och bra tillvä-

gagångssätt. Att utföra medlyssningar tolkar vi som en investering gällande kompetensutveck-

ling. Medarbetarna erhåller konstruktiv kritik kring hur kundmötet har förflutit och kan på så 

sätt utvärdera sin egen prestation. Vidare anser vi att medarbetarna erhåller förslag på förbätt-

ringsåtgärder som kan vara aktuella för att erhålla ett bättre resultat i framtiden ur bankens 

och kundens synvinkel. Dock tror vi att mätbarheten är relativt begränsad kring hur stor på-

verkan just medlyssningarna har på medarbetarnas prestationer. Andra faktorer som belöning-
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ar och företagskultur kan ha ansenligare betydelse på bankens medlemmar för att målkongru-

ens ska uppnås. 

 

3.3 Företagskultur som styrmedel 

 

Tyrberg framhåller att en starkt förankrad företagskultur är ett viktigt styrmedel för att uppnå 

bankens övergripande mål och anser att det underlättar om medarbetarna är medvetna om 

företagskulturen. Även Hallberg finner att företagskulturen är ett viktigt styrmedel för att 

uppnå de övergripande målen. Han menar att en stark kultur påverkar individer och deras ef-

fektivitet och därmed organisationens effektivitet. Både Tyrberg och Hallberg påpekar vikten 

av kultur som ett viktigt styrmedel för att sträva mot samma mål. Vikten av kultur intygas 

även av våra andra respondenter inom respektive bank som påpekar att kulturen är viktig 

inom banken samt att kulturen skapar en grund för hur dess medarbetare ska arbeta för att 

uppfylla organisationens mål.  

 

Bruzelius och Skärvad (2000) benämner att kultur inom organisationen beskriver hur organi-

sationen lever och tänker. Sättet att lösa problem, fatta beslut och hur kommunikationen ter 

sig är ett fåtal exempel på faktorer som omfattas av begreppet kultur. Fler och fler företags-

ledningar har blivit medvetna om att kulturen inte enbart speglar organisationens liv utan ock-

så påverkar dess framgång. Författarna understryker att framgångsrika företag har starka kul-

turer. Yuwei (2009) utvecklar konstaterandet och menar att kultur inom organisation åskåd-

liggör en färdriktning för dess medlemmar och vilka kriterier de förväntas att agera efter samt 

som det underlättar att organisationens mål överensstämmer med medarbetarnas mål. Bruzeli-

us och Skärvad (2000) nämner att i de flesta fall kan de grundläggande värderingarna som 

kulturen utgår ifrån härledas till ett sätt att lösa problem och det är den nivå som skapar störst 

värde. Ledningens behov av att styra medarbetarna och organisationen minskar vilket bidrar 

till att den individuella självstyrningen tar över. De ”inprogrammerade” värderingarna och 

lösningsmodellerna underlättar samarbetet och samförståendet mellan organisationens med-

lemmar vilket vi betraktar varit en framgångsfaktor för bankerna för att sträva mot samma 

mål. 
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Bruzelius och Skärvad (2000) utvecklar resonemanget kring just företagskultur och förtydli-

gar att ledare av organisationer och företag allt mer blivit medvetna om att kulturen inte en-

bart speglar organisationens liv utan även har en påverkan på deras framgång. I vissa fall kan 

en stark kultur till och med ha större betydelse än organisationsstruktur, styrsystem, samt fi-

nansiella verktyg skriver författarna. Olve och Samuelson (2008) finner också att företagskul-

turen är viktig för att organisationer ska uppnå framgång. Författarna menar vidare att en stark 

förankrad företagskultur även kan vara negativ under vissa omständigheter. Uppstår det stora 

förändringar i omvärlden till exempel i form av regeländringar, kan det innebära att organisa-

tioner måste förändra sin struktur och sitt tänkande, vilket kan försvåra situationen om det 

förekommer en stark företagskultur. Medarbetarna är vana vid ett visst tänkande och kan få 

svårt att ändra något som legat till grund i flera decennier skriver författarna.  

 

Vårt ställningstagande är att utveckling och förankring av organisationens kultur kan vara ett 

kraftfullt sätt att påverka en organisations effektivitet, livlighet och innovationsförmåga. Även 

om en stark kultur är positiv i de flesta avseenden anser vi att bankens medlemmar ska inneha 

en kritisk ställning. Eftersom kultur utgår ifrån gemensamma grundläggande antagande som 

berörs inom organisationen, kan företagskultur också vara till nackdel eftersom vi lever i en 

dynamisk föränderlig omvärld där anpassning till nya förutsättningar och situationer är bety-

dande. Konsekvensen av förändringar kan göra det svårt för bankens medarbetare att accepte-

ra och anpassa sig till situationer som kräver nya grundläggande antaganden vilket kan ha en 

viss negativ påverkan. Därför anser vi att satsningar inom kompetensutveckling kan bli en 

avgörande faktor i framtiden eftersom det underlättar anpassningen för medarbetare till en ny 

kultur som skapas.  

 

3.4 Delslutsats 

 

Vision, strategi och mål 

Vi anser att vision, strategi och mål är faktorer som bidrar till att målkongruens uppnås inom 

Handelsbanken och Swedbank. Att organisationer har en vision är grunden till att målkongru-

ensen underlättas. En vision underlättar förståelsen för en anställd att uppfatta organisationens 

verksamhetsområde, vad är det som eftersträvas? För att uppnå den övergripande visionen 

använder sig bankerna av olika sorters strategier. Att uppnå bankens övergripande mål anser 

vi är en sorts strategi till att uppnå bankens vision. 
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Utvecklingssamtal 

För att målkongruensen inom bankerna ska uppnås på ett framgångsrikare sätt anser vi att det 

är viktigt att organisationens medlemmar är medvetna om de övergripande målen. Därför an-

ser vi att det är viktigt att kommunikationen fungerar i organisationerna. Kommunikationen 

angående organisationernas övergripande mål förmedlas genom diverse kanaler, såsom skrift, 

intranät och utvecklingssamtal. Att ha utvecklingssamtal med medarbetarna anser vi har flera 

fördelar. Det förekommer individuella målsättningar under samtalen, varje medarbetare tillde-

las individuella mål som individen ska uppnå. Följden blir att medarbetaren blir medveten om 

att ens individuella mål har en betydelse för bankens övergripande mål, vilket medför att mål-

kongruensen underlättas.  

 

Företagskultur 

En annan slutsats vi drar är att företagskulturen erhållit allt större betydelse inom bankerna. 

Företagskulturen är starkt förankrad i båda bankerna och kulturen inom banken är ett viktigt 

styrmedel för att eftersträva målkongruens och framgång. Vi finner många fördelar med att ha 

en stark förankrad företagskultur. Utveckling och förankring av kulturen kan vara ett sätt att 

påverka organisationens effektivitet. Samtidigt utgör en kultur grunden för gemensamma vär-

deringar och handlingsmönster. Ledningens behov minskar när det gäller att styra medarbe-

tarna samtidigt som individuella självstyrningen tar över.  

 

Även om Handelsbanken och Swedbank har en stark förankrad företagskultur anser vi att det 

kan finnas negativa sidor med en tydlig och stark kultur. Vi vill framhäva betydelsen av an-

passning till nya förutsättningar i takt med en dynamisk omvärld. Konsekvensen av föränd-

ringar kan göra det svårt för bankens medarbetare att acceptera och anpassa sig till situationer 

som kräver nya grundläggande antaganden som ifrågasätter den nuvarande kulturen, med dess 

värderingar och handlingsmönster. Vi tror att det kan ha en viss negativ påverkan i framtiden. 

En lösning kan vara satsningar på kompetensutveckling eftersom det underlättar anpassningen 

för medarbetare till nya situationer. 
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4. MOTIVATION 

 

I kapitlet redogör vi för hur arbetsförhållandena, uppskattning samt ansvar motiverar de an-

ställda inom Handelsbanken och Swedbank. Vi inleder med att beskriva vilka faktorer som 

motiverar de anställda på operativ nivå. Därefter beskriver vi motivation på chefsnivå för att 

därefter redogöra vilken betydelse ledare har som motivationsfaktor på sina medarbetare. 

Kapitlet avslutas med en delslutsats där vi diskuterar vikten av motiverade medarbetare för 

att uppnå målkongruens.  

 

4.1 Motivation på operativ nivå 

 

Arbetsförhållanden 

Samtliga respondenter inom båda bankerna på operativ nivå uttrycker att faktorer som arbets-

förhållanden, arbetsuppgifter samt arbetskamrater är väsentliga motivationsfaktorer till att 

prestera och sträva mot målkongruens. En av respondenterna på Swedbank redogör att arbets-

förhållanden såsom lön, arbetsmiljö, rimliga arbetstider är viktiga parametrar för att kunna 

utföra goda prestationer. En av respondenterna inom Handelsbanken tydliggör just hur viktiga 

arbetsuppgifterna är för att motivationen ska tillta vilket individen anser leder till bättre pre-

stationer. Respondenten fortsätter med att berätta att om respondenten inte har tillfredsställan-

de arbetsuppgifter är det en omständighet som sänker motivationen i relativt stor utsträckning. 

 

Fredrik Herzbergs motivationsteori från 1959 utgår ifrån faktorer som motiverar en individ. 

För att en individ enligt Herzbergs ska vara motiverad inför en arbetsuppgift krävs det att hy-

gienfaktorer och motivationsfaktorer är uppfyllda. Hygienfaktorer består av förhållanden på 

arbetsplatsen som måste vara uppfyllda för att personen inte ska vantrivas, exempelvis lön 

eller arbetsmiljö (Bruzelius & Skärvad, 2000). Motivationsfaktorer består bland annat av vill-

kor i arbetsuppgifterna, ansvar och vikt av uppskattning. Herzbergs teori stämmer väl över-

rens med våra respondenters uppfattningar gällande vilka faktorer som anses betydelsefulla 

för att motivation ska uppstå inför kommande arbetsuppgifter. 

 

Figuren nedan illustrerar Herzbergs tvåfaktorsteori, för att uppnå en viss motivation av till-

fredställelse i arbetet behöver exempelvis den fysiska miljön vara god. För att öka tillfredstäl-

lelsen i arbetet måste de anställda få utvecklas och ta eget ansvar. 
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     Figur 4.2: Källa: Organisation och ledarskap, 2008 

 

 

Uppskattning 

Att erhålla uppskattning från personal och kunder för en väl genomförd prestation ökar moti-

vationen avsevärt menar en av respondenterna på Swedbank. I viss utsträckning kan det även 

påverka ens självförverkligande avslutar respondenten. Ett självförverkligande kan t.ex. vara 

att uppnå ett personligt mål, till exempel att utföra en affär som gynnar både banken och kun-

den avslutar respondenten. En av respondenterna inom Handelsbanken bekräftar att uppskatt-

ning av chef, medarbetare och kunder är en motivationsfaktor som är oerhört betydelsefull 

eftersom det inger förtroende att ständigt vilja utvecklas. Respondenten intygar att arbetsför-

hållanden är viktiga ur motivationssynpunkt men för att erhålla ännu större tillfredsställelse är 

uppskattning värdefullt avslutar respondenten. En av respondenterna på Swedbank menar att 

motivationen på arbetsplatsen uppnås på ett högre plan om det är en balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Resonemanget intygas av en respondent på Handelsbanken som säger att om 

privatlivet fungerar på ett tillfredsställande sätt tenderar arbetslivet att fungera bättre.   
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Motivation har sedan 1920-talet varit ett intressant diskussionsämne inom ramen för organisa-

tionsteorin. Bland de första pionjärerna inom ämnet motivation var Abraham Maslow och han 

räknas som en av motivationsteorins grundare. Maslow bygger sitt resonemang kring att män-

niskan har olika behov för att människan skall motiveras. Han framhäver att alla individer har 

fem grundbehov och behoven brukar illustreras genom Maslows behovshierarki. Det första är 

fysiologiska behov som behandlar hunger, törst och sömn. Det andra behovet är säkerhetssbe-

hovet, som omfattar både fysisk och känslomässig trygghet. Det tredje behovet är det sociala 

behovet och det är behov av vänskap, tillhörighet i sociala grupper och känslomässiga band 

till andra människor. Det fjärde behovet är behovet av erkännande, i form av status och pre-

stige. Det sista behovet är behovet av självförverkligande, vilket handlar om i vilken mån in-

dividen kan utnyttja sina förmågor och realisera sin potential. De fem behoven driver enligt 

Maslow fram handling för att kunna tillfredställas (Jacobsen & Thorsen, 2008). 

 

Figur 4.1: Källa: Controllerhandboken, 2008 
 

 

Figuren visar Maslows behovshierarki som han anser ska vara uppfylld. I vårt samhälle är 

fysiologiska behovet, säkerhetsbehovet och det sociala behovet ofta uppfyllt vilket motsvarar 

de tre första nivåerna i Maslows behovshierarki. De behov som har betydelse för medarbetar-

nas motivation inom företag och organisationer är de övre delarna uppskattning, status och 

självförverkligande (Olve & Samuelson, 2008). Vår uppfattning kring uppskattning som mo-

tivationsfaktor är att respondenterna uppfattar det som ett viktigt behov och som uppnås in-

nanför organisationens system. För att kunna uppnå motivation inom en organisation anser vi 

också att privatlivet bör fungera på ett tillfredsställande sätt, vilket även Maslow tar upp i sin 

behovshierarki och menar på att de första behoven uppnås i det sociala livet. Uppnås inte be-
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hoven på ett tillfredsställande sätt anser vi att det kan ha en negativ påverkan på motivationen 

inom organisationen.  

 

Ansvar 

Samtliga respondenter inom Handelsbanken och Swedbank berättar att de uppmuntras till att 

ta ansvar. En av respondenterna i Handelsbanken intygar att arbetsgivaren uppmuntrar ansvar-

taganden genom att de anställda tilldelas att förfoga över ett stort antal egna kunder. Uppfölj-

ning av kvalitetskontroller förekommer som en konsekvens över ansvartagandet som tillför-

fogas. Vår andra respondent inom Handelsbanken bestyrker att en lönsam affär ur bankens 

och kundens synvinkel är en motivationsfaktor. Om banken inte uppmuntrar ansvar till de 

anställda gällande förhållandena tror respondenten att det innebär att motivationen avtar efter-

som bank i stor utsträckning handlar om relationer mellan rådgivare och kund. En av respon-

denterna i Swedbank anser också att en väl genomförd affär motiverar individen enormt i ut-

förandet av respondentens arbete. Vidare understryker respondenten att en väl genomförd 

affär ur bankens och kundens synvinkel i de flesta fall kan vara mer motiverande än monetära 

belöningar och beror till största del på att personalen innehar en tävlingsinsikt och vill preste-

ra. Även respondenterna inom Handelsbanken intygar att ansvardelegering leder till att indi-

viden ur en rådgivareroll ständigt försöker att prestera genom att uträtta lönsamma affärer ur 

bankens och kundens synvinkel. 

 

Giles (2004) uttrycker att konkurrensen gällande rekrytering emellan arbetsgivare i dag är 

oerhört stor och att organisationer till stor del använder sig utav olika sorters belöningar för att 

rekrytera kompetent personal. Att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner menar Giles inte 

längre enbart är ett framgångsrecept för att anskaffa personal. Det är viktigt att företag förstår 

innebörden av motivation och vilka motivationsfaktorer som medarbetare prioriterar, för att 

kunna behålla dem menar Giles. Vidare hävdar författaren att om motivation ska uppnås 

bland medarbetare inom organisationer krävs det att de anställda erhåller uppskattning, upp-

följning samt delegering av ansvar. Resultatet visar inte enbart nöjdare medarbetare utan en 

mer produktiv arbetskraft vilket påverkar målkongruensen på ett framgångsrikare sätt. Giles 

understryker även att delegering av ansvar kan innebära en enorm motivationsfaktor för de 

anställda där uppfyllelse av status och självförverkligande kan inträffa.   
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Att uppnå lönsamma affärer tolkar vi som en stimulerande motivationsfaktor gällande respon-

denterna inom båda organisationerna. Att ständigt utveckla kundrelationerna till förmån för 

både bank och kund är en omständighet som prioriteras bland respondenterna. Tävlingsinsik-

ten som speglar respondenterna till att försöka uppnå goda resultat tyder på en stark motiva-

tionsfaktor vilket vi anser är en följd av ansvarsdelegering. Att som medarbetare tilldelas an-

svar, tror vi leder till att målkongruensen uppnås på ett smidigare sätt. Medarbetarna upp-

muntras till att ta ansvar för sina affärer inom de båda bankerna. Brist på ansvar kan medföra 

att medarbetare inte kan påverka organisationens mål vilket kan leda till en motivationsbrist 

hos medarbetarna. Vi anser att tilldelning av ansvar är en viktig del som kan vara bra att efter-

sträva i organisationer eftersom det är en viktig faktor för att målkongruens ska uppnås. 

 

4.2 Motivation på chefsnivå 

 

Decentraliseringen som hela Handelsbanken är uppbyggt utifrån är en faktor som motiverar 

Tyrberg. Att driva kontoret som ett enskilt företag tillsammans med sina medarbetare är en 

ökande motivationsfaktor. Eftersom Handelsbanken är en decentraliserad organisation tillde-

las ansvar till kontor i form av målsättningar som varje kontor ska försöka åstadkomma. Att 

se till att Kalmarkontoret är ledande inom de flesta områden är en enorm drivkraft enligt Tyr-

berg och för att kunna uppfylla målen är det viktigt att de anställda är inspirerade och motive-

rade inför sina arbetsuppgifter. En viktig del av en chefs arbetsuppgifter är att motivera och 

inspirera sina medarbetare menar Tyrberg. Hallberg fortsätter och menar att det som motive-

rar honom är framfört allt att personalen trivs på sin arbetsplats och att de känner sig motive-

rade inför sina arbetsuppgifter. Följden blir att organisationen uppnår sina resultat vilket är 

oerhört inspirerande. För att kunna uppnå resultat är det viktigt att medarbetarna arbetar under 

gynnsamma förhållanden, vilket även bekräftar att Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

ska vara uppfyllda (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

Jon Katzenbach, tillika grundaren och VD för managementkonsultbolaget Katzenbach and 

Partners, redogör i en artikel från 2009 vikten av att motivera medarbetare. Eftersom omvärl-

den i dag kännetecknas av en dynamisk föränderlig värld där individer är mer karriärmedvet-

na än förr krävs det olika motivationsfaktorer för att rekrytera och behålla kompetent perso-

nal. Katzenbach understryker att monetära belöningar har en betydande påverkan men att 

icke-monetära belöningar kan innebära en större motivationseffekt för de anställda. En natur-
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lig följd gällande motivationen för en chef kan vara att motivera sina anställda att arbeta mot 

målkongruens menar författaren. Att uppnå en tillfredsställande målkongruens anser Katzen-

bach är den största motivationsfaktorn som driver en chef till ett bättre ledarskap.  

 

Omvärlden kännetecknas i dag av en enorm konkurrenskraft där organisationer erbjuder olika 

sorters belöningar. Att utifrån förutsättningarna lyckas motivera sina anställda att arbeta mot 

samma mål och behålla de inom organisationen anser Katzenbach vara en drivkraft för en 

chef. Gällande Tyrberg och Hallberg stämmer Katzenbachs resonemang angående chefers 

motivation på de båda. Vi finner att båda cheferna motiveras av att deras anställda är motive-

rade inför sina arbetsuppgifter och att uppnå målkongruens. Vidare anser vi att icke-monetära 

belöningar i form av ansvar och utveckling har större påverkan på respondenternas motivation 

än vad monetära belöningar i form av lön har. För att kontoret ska uppnå uppsatta mål är det 

viktigt att chef och anställda samarbetar vilket vi tycker speglar Handelsbanken och Swed-

bank på ett tydligt sätt.  

 

4.3 Arbetsgivaren som motivationsfaktor 

 

Tyrberg berättar att Handelsbanken använder sig av utvecklingssamtal med sina medarbetare 

där frågor gällande individuella målsättningar, utveckling samt hälsofrågor är faktorer som 

diskuteras med respektive medarbetare. Tyrberg understryker att utvecklingssamtal är en bra 

metod för att öka motivationen eftersom hänsyn tas till frågor som berör individens målsätt-

ningar, utveckling och kompetens. Resultatet blir att varje medarbetare är medveten om vilka 

mål individen ska uppnå för att kunna bidra till organisationens övergripande mål. Hallberg 

konstaterar även att Swedbank använder sig av utvecklingssamtal där chefen i samråd med 

medarbetaren diskuterar individuella mål, utvecklingsmöjligheter samt prestation. Hallberg 

berättar att utvecklingssamtal innebär att medarbetaren erhåller uppföljning och uppskattning 

kring utförda prestationer vilket kan bidra till att motivationen ökar.  

 



 
32 

 

En annan viktig motivationsfaktor för de anställda menar Tyrberg och Hallberg kan vara indi-

viduella lönesättningar. Tyrberg berättar att inom Handelsbanken förekommer individuellt 

baserade löner som bestäms på kontorsnivå i samråd med kontorschef och ställföreträdande 

chef. Utför medarbetarna ett bra arbete har dem goda möjligheter till en bra löneutveckling 

vilket Tyrberg anser kan vara en motivationsfaktor för de anställda. Även Hallberg pointerar 

att Swedbank använder sig utav individuella lönesättningar. Om medarbetaren uppnår sina 

mål eller till och med överträffar målen erhåller den anställde en löneökning. En av respon-

denterna inom Swedbank bekräftar Hallbergs konstaterande och anser att individuella löne-

sättningar bidrar till en motivationseffekt. Utför individen goda prestationer under en period 

kan det belönas i form av en löneökning vilket kan vara en motivationsfaktor enligt respon-

denten. Även en respondent inom Handelsbanken anser att individuella lönesättningar är att 

föredra eftersom det motiverar till att eftersträva goda prestationer.  

 

Galfvensjö (2006) menar att utvecklingssamtal inom verksamheter kan betraktas som ett stra-

tegiskt instrument. Utvecklingssamtal kan betraktas som ett verktyg som kan bidra till ökat 

engagemang bland organisationens medarbetare. Följden kan bli att motivationen ökar bland 

chefer och medarbetare. Även Jönsson (2004) intygar att utvecklingssamtal är en motivations-

faktor. Anledningen är att respektive medarbetare ska ha möjlighet att yttra sina åsikter kring 

prestation, utveckling och andra företeelser som individen anser viktiga. Granqvist och Reg-

nér (2004) anser att individuell lönesättning bör utgör en betydande del av ett utvecklingssam-

tal inom företag. Eftersom humankapitalet i form av kompetens erhållit allt större betydelse 

inom organisationer är individuell lönesättning lämpligt. Individuell lönesättning utgår ifrån 

parametrar såsom individens kompetens och prestation. Författarna anser att om medarbetaren 

har större chans att påverka sin arbetssituation i form av löneökning kan det innebära en moti-

vationsfaktor.  

 

Ledare som motivationsfaktor 

Tyrberg och Hallberg understryker att ur en ledares perspektiv är det väsenligt att visa gehör 

och uppmärksamma prestationer som individen har utfört, vilket kan leda till att medarbetar-

nas motivation ökar inför kommande arbetsuppgifter. Vidare är cheferna eniga om att upp-

skattning, uppföljning och ansvar är motivationsfaktorer som varje människa mår bra av. Tyr-

berg bekräftar ”att man berättar för personen i fråga att den har utfört sin arbetsuppgift på 

ett tillfredsställande de sätt är kolossalt värdefullt och det mår vi bra av, både jag som chef 
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och den anställde.” Vi anser att de flesta människor mår bra av beröm och att få känna sig 

uppskattade.  

 

Robertson (2004) har i sin artikel utfört undersökningar på ett antal företag där han utgått 

ifrån vilka motivationsfaktorer som medarbetarna anser är mest betydelsefulla. Uppskattning 

för väl utförd prestation samt respekt var de två parametrar som värderades mest. Lön som 

motivationsfaktor hamnade först på en femte plats vilket tyder på att medarbetare motiveras 

mer av andra omständigheter, menar Robertson. Även Bruzelius och Skärvad (2000) är inne 

på Robertsons resonemang och nämner att en av chefernas viktigaste uppgifter är att motivera 

organisationens medarbetare så att de genom beslut och handling, individuellt och gemen-

samt, agerar så att organisationens mål uppfylls. En viktig faktor är att uppmärksamma när 

medarbetaren har utfört en bra prestation som gynnar organisationen och individen.  

 

Vi anser därför att det är viktigt för ledningen att motivera sin personal genom att visa upp-

skattning och berätta för personalen när de utfört en bra prestation. Att erhålla beröm för en 

utförd prestation är en parameter som höjer medarbetarens motivation inför kommande ar-

betsuppgifter. Vi anser att det även är viktigt att uppskattning och beröm kommer i samband 

med prestationen, annars är det möjligt att uppskattningen inte förmedlar en motivationsef-

fekt.  

 

4.4 Delslutsats 

 

Arbetsförhållanden och arbetsuppgifter 

Vi anser att motivation utgör en viktig faktor för att medarbetare och ledning tillsammans ska 

sträva mot samma övergripande mål. Medarbetarna inom Handelsbanken och Swedbank utgår 

ifrån arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som grundläggande motivationsfaktorer. Är 

nämnda faktorer uppfyllda stimulerar det medarbetarna att utföra bättre prestationer.  

 

Uppskattning, utveckling och ansvar 

Dock är det inte enbart arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som är avgörande för motiva-

tionen. Icke-monetära belöningar i form av uppskattning, utveckling och ansvar har erhållit 

allt större betydelse och anses vara mer betydelsefulla än monetära belöningar i form av lön 

och rörliga ersättningar. Vi har speciellt uppfattat ansvar som en betydande motivationskälla 
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bland respondenterna. Att tilldelas ansvar leder till att medarbetarna motiveras till att arbeta 

mot organisationens övergripande mål. Med ansvar följer även mål som ska uppnås. En med-

arbetare uppfattar organisationens mål tydligare om individen uppfattar de individuella målen 

till följd av ansvarsdelegeringen. Tilldelas medarbetare ansvar tenderar ansvaret att utvärde-

ras. Inom Handelsbanken och Swedbank förekommer utvecklingssamtal som vi anser fyller 

en utvärderingsfunktion. Eftersom medarbetarna förfogar ansvar över kunder och deras affä-

rer anser vi att det är viktigt att utvärdering sker kring medarbetares prestationer. Banken er-

håller en uppfattning kring hur medarbetaren presterar utifrån individuella och övergripande 

mål samt som det kan fylla en motivationseffekt för medarbetaren i form av feedback.  

 

För att båda organisationerna i framtiden ska uppnå målkongruens på ett mer framgångsrikt 

sätt krävs det att grundläggande motivationsfaktorer, såsom arbetsförhållanden och arbets-

uppgifter är uppfyllda innan icke-monetära belöningar erhåller motivationseffekt.  
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5. BELÖNINGAR 

 

I kapitlet redogör vi för olika belöningars betydelse som förekommer inom Handelsbanken 

och Swedbank ur respondenternas synvinkel. Vi har utgått ifrån faktorer som; lön, bonus, 

vinstandelsstiftelse, utveckling, uppskattning samt beröm. Vi inleder med att beskriva monetä-

ra respektive icke-monetära belöningars betydelse för att uppnå målkongruens. Därefter be-

handlas gruppbaserade respektive individuella belöningar för att sedan, utifrån responden-

ternas åsikter, beskriva vilka förbättringar som kan ske gällande belöningar. Kapitlet avslu-

tas med en delslutsats utifrån vår uppfattning gällande belöningars inflytande på berörda 

bankers målkongruens. 

 

 5.1 Monetära belöningar 

  

Lön 

Samtliga av respondenterna berättar att lön utgör en viktig del i eftersträvandet mot målkon-

gruens men att lönen inte är den bidragande motivationsfaktorn. En av respondenterna på 

Handelsbanken nämner att lönen utgör en bidragande faktor till att arbetet utförs utifrån orga-

nisationens mål. Dock intygar respondenten att lön inte är den främsta motivationsfaktorn 

som respondenten först förmodat. Istället är det icke-monetära belöningar i form av utveck-

ling och ansvar som motiverar respondenten till att utföra goda prestationer. Även en av re-

spondenterna inom Swedbank berättar att faktorer som uppskattning och ansvar är mer bety-

delsefulla till att uppnå målkongruens än vad lön som faktor utgör. Olve och Samuelson 

(2008) beskriver att lön är den äldsta formen av monetär belöning och är den största motiva-

tionsfaktorn för de anställda. Herzberg beskriver dock i sin hygien- och faktorteori från 1959 

att lön är en hygienfaktor vilket innebär att lön inte är medarbetarnas största motivationskälla 

på arbetsplatsen. Även Grady (2003) redogör i sin artikel att monetära belöningar i form av 

lön har en mindre betydelse för organisationens medlemmar. Istället anser Grady att ledningar 

inom företag bör satsa på icke-monetära belöningar eftersom icke-monetära belöningar har 

större betydelse på medarbetarnas motivation vilket kan medföra att ledning och medarbetare 

strävar mot samma mål. Vi anser att lön utgör och alltid kommer att utgöra en viktig del för 

medarbetare inom alla branscher. Dock anser vi att icke-monetära belöningar i form av an-

svar, uppskattning, utveckling erhållit allt större betydelse i dag och kommer utgör en viktig 

del i att ledning och medarbetare eftersträvar samma mål.  
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Bonus 

Hallberg uttrycker att bonus är bra men de ska inte enbart baseras på individen utan att det ska 

vara en kollektiv bonus. ”Alla ska dra sitt strå till stacken och känna att de har nytta att göra 

det.” Hallberg fortsätter med att berätta att bonusar är bra, inte enbart för den utökade monetä-

ra belöningen utan även för att individen vet vad den skall göra och vad som krävs av den för 

att arbetsgivaren ska bli nöjd. Tyrberg anser däremot att bonus inte är att föredra inom bank-

väsendet. Det skapar kortsiktiga incitament vilket inte gynnar organisationen på lång sikt. Han 

anser dock att i vissa fall kan det vara områden inom bank som styrs efter marknaden som kan 

behöva bonus. Annars kan det vara svårt att rekrytera kompetenta medarbetare menar Tyr-

berg.  

 

Respondenterna på operativ nivå inom bankerna anser att bonus i de flesta fall kan vara posi-

tivt. En av respondenterna på Handelsbanken anser att bonus kan vara att föredra om bonus 

inte strävar emot företagets policy. En av respondenterna på Swedbank anser att bonus är po-

sitivt och kan vara ett sätt att belöna en välutförd prestation, vilket kan leda till att motivatio-

nen ökar. En av respondenterna i Swedbank säger att för att banker och företag i näringslivet 

ska kunna attrahera och behålla kompetent personal krävs det bonusar eftersom företagen 

använder sina bonusar för att rekrytera kompetent personal. Samma respondent fortsätter med 

att berätta om vikten av mätbarhet, bonus måste kunna mätas i förhållande till prestationen. 

Även respondenterna på Handelsbanken intygar att bonus erhållit allt större betydelse, fram-

för allt som konkurrensverktyg när det gäller att rekrytera nya medarbetare till organisationer. 

Samtliga respondenter nämner att varken Handelsbanken eller Swedbank använder sig av 

bonusar i dagsläget.  

 

Sturman och Short (2006) skriver i sin artikel att bonus är en gottgörelse eller klumpsumme-

belöning av något slag. Bonus förknippas oftast med lönetillägg när en individ överträffat 

uppsatta försäljningsmål. Vidare beskriver författarna att bonus i regel används för att motive-

ra och belöna vissa grupper av medarbetare. Brockett (2008) redogör i sin artikel att bonus 

erhållit allt större betydelse inom organisationer i dag. För att kunna rekrytera rätt personal 

använder stora organisationer sig av bonus. Brockett utvecklar resonemanget och påstår det 

lämpligt att använda sig av kollektiv bonus, där medarbetarnas gemensamma prestation utgör 

grunden för bonusutformningen. Det leder till en mer rättvisare bedömning. Dessutom anser 

författaren att organisationer som inte använder bonus kommer att tappa i konkurrenskraft och 
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att det kan leda till en motsatt effekt, i form av motivationssänkning. Evans (2009) uttrycker 

att bonus kan vara en motivationsfaktor för de anställda. Framför allt anser författaren att det 

är oerhört viktigt att bonus kan kopplas till prestation. Bonusar som inte är kopplas till presta-

tion kan ha en negativ påverkan i form av orättvis belöning, avslutar författaren.  

 

Vinstandelsstiftelse 

 

Oktogonen och Kopparmyntet 

Tyrberg berättar att Handelsbanken använder sig av vinstandelsstiftelsen Oktogonen som en 

form av gruppbaserad belöning. Oktogonen inrättades när Handelsbanken decentraliserades 

1973 och det var Jan Wallander som låg bakom förändringen. Vidare berättar Tyrberg att Ok-

togonen är en stiftelse som Handelsbanken varje år avsätter en del av sin eventuella vinst till. 

Pengarna som avsätts till stiftelsen har sin grund i om bankens räntabilitet på eget kapital är 

bättre än snittet av de nordiska bankerna. Vidare berättar han berättar att varje medarbetare 

erhåller en summa när medarbetaren pensioneras, summan är beroende på hur länge medarbe-

taren jobbar inom organisationen samt hur banken presterar. Enligt en av våra respondenter på 

Handelsbanken är det ingen skillnad på utdelning till kassapersonal eller chef. Varje medarbe-

tare inom banken erhåller lika stor del varje år som avsetts till stiftelsen förutsatt att banken 

uppfyller räntabilitetskravet. Respondenten understryker att stiftelsen på lång sikt är en moti-

vationsfaktor, men inget som motiverar respondenten i det dagliga arbetet. Tyrberg talar om 

att Wallanders tanke med Oktogonen var att ”alla medarbetare skulle vara med på tåget” och 

att stiftelsen skulle ge en långsiktighet i organisationen samt skapa en lojalitet. Just gruppba-

serade belöningar är ett bra system för att skapa långsiktighet och lojalitet inom banken, enligt 

Tyrberg vilket Oktogonen som stiftelse möjliggör.  

 

En av våra respondenter på Swedbank nämner att även Swedbank använder sig av en vinstan-

delsstiftelse i form av Kopparmyntet vilket går ut på att banken ska ha bättre räntabilitet på 

eget kapital än vad de övriga storbankerna har. Kopparmyntet är en långsiktig gruppbaserad 

belöning vilket Swedbank anser vara bra. En av respondenterna på Swedbank tror inte att 

Kopparmyntet har så stor påverkan på medarbetarnas motivation eftersom det är ett omfattan-

de system. Respondenten fortsätter att som enskild anställd i Kalmar kan individen inte på-

verka utfallet i stor omfattning men det känns dock drivande att banken ska vara lönsammare 

än sina konkurrenter och på så vis åstadkomma vinst. Alla medarbetare som har arbetat full 
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tid under året då utdelningen skett får lika stor andel av vinsten. Respondenten nämner också 

att de flesta inom organisationen vet vilka regler som gäller vid utdelning och att utdelningen 

ses som en trevlig överraskning för alla och ett bevis på att de har gjort ett bra jobb under året. 

Hallberg menar att det ska finnas två vinnare med Kopparmyntet, företaget och individen. Om 

företaget gör stora vinster belönas medarbetarna genom att få ut en del av vinsten. Hallberg 

nämner också att han inte tror att medarbetarna känner lika mycket för Kopparmyntet som de 

gör vid egna individuella mål. Kopparmyntet är nog inte den direkta motivationsfaktorn för 

att leda till bättre prestationer enligt Hallberg.  

 

Olve och Samuelson (2008) skriver att en vinstandelsstiftelse styrs av en stiftelse som har i 

uppdrag att förvalta de anställdas vinstandelar under en viss tid. De medel stiftelsen ska för-

valta utgår ifrån en viss del av företagets vinst. Varje medarbetare har rätt till att få en del av 

vinsten, ofta baserat på antal år medarbetaren arbetat i företaget. Stiftelser förekommer i hu-

vudsak i större företag där det finns ett större utbud av medarbetare menar författarna. Raoul 

Smitt m.fl. (2002) nämner att avsikten med att inrätta en vinststiftelse är att skapa långsiktig-

het inom organisationen, dessutom lojalitet hos medarbetarna. Vidare utvecklar författarna att 

stiftelser även används för att belöna gemensamma prestationer inom organisation vilket kan 

innebära att eftersträvandet efter målkongruens underlättas.   
 

Vi anser att både Handelsbanken och Swedbank använder sig av vinstandelsstiftelse i form av 

Oktogonen respektive Kopparmyntet. Det är vanligt förekommande i stora koncerner med 

många anställda att vinstandelsstiftelser används. Vi tycker att vinstandelsstiftelser är ett bra 

sätt att belöna hela kollektivet för ett väl utfört arbete, oftast är det inte en enda individ som 

framkallat vinsten för företaget utan kollektivets samarbete utgör grunden. Flertalet av re-

spondenterna har påpekat att vinstandelsstiftelsen inte har en daglig påverkan på individens 

motivation. Dock tror vi att vinstandelsstiftelsen i form av monetär belöning skapar ett lång-

siktigt tänkande vilket bidrar till att en lojalitet skapas hos medarbetarna. Eftersom vinstan-

delsstiftelsen frambringar en utdelning om hela banken utfört en bra prestation tror vi att det 

kan ha en påverkan på målkongruensen inom företaget. Är de anställda medvetna om att de 

kan erhålla en utdelning motiverar det individen att eftersträva organisationens övergripande 

mål enligt vår uppfattning.   
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5.2 Icke-monetära belöningar 

 

Utveckling 

Tyrberg berättar att utveckling inom banken är en icke-monetär belöning som uppmuntras i 

stor omfattning. Att ha möjlighet att utvecklas inom banken anser respondenten är en viktig 

faktor som bidrar till att motivationen ökar. En av respondenterna inom Handelsbanken anser 

att utveckling inom organisationen, både nationellt och internationellt är oerhört stimulerande 

och bidrar till att en lojalitetskänsla för arbetsgivaren uppkommer. En av respondenterna på 

Swedbank förklarar att det framför allt är två bidragande faktorer som sporrar individen att 

stanna inom banken. Den ena faktorn är utvecklingsmöjligheterna inom organisationen, ban-

ken tillhandahåller en stor mängd av internutbildningar som innebär att medarbetarna har 

möjligheter att avancera inom sin yrkesroll eller skifta till andra yrkesroller om så önskas. 

Den andra faktorn är Swedbanks rykte som organisation, det är stimulerande att arbeta inom 

en välkänd organisation säger respondenten.  

 

Bruzelius och Skärvad (2000) nämner att fler och fler organisationer blivit medvetna om att 

utveckling blivit en allt viktigare faktor till att skapa lojalitet och behålla kompetenta medar-

betare. Författarna utvecklar resonemanget vidare och menar att internutbildningar för medar-

betare eftersträvas i allt större utsträckning för att underlätta utveckling av medarbetarnas 

kompetens. Stein (2007) menar att fler och fler företag blivit allt mer medvetna om att organi-

sationers konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Ökad internationalisering och en ökad rörlig-

het på produktionsfaktorer har bidragit till att organisationens förmåga att utveckla och utnytt-

ja medarbetarnas kunskaper blivit allt väsentligare. Samtidigt menar Stein att utveckling och 

lärande för medarbetaren är en stor motivationsfaktor vilket innebär att både organisationer 

och dess medarbetare är vinnare av ökad utveckling.   

 

Uppskattning och beröm 

Tyrberg berättar att uppskattning och beröm är en viktig icke-monetär belöning som bör före-

komma i de flesta organisationer. Att erhålla uppskattning eller beröm för en bra prestation är 

tillfredsställande. Vidare anser Tyrberg att det är viktigt att visa beröm oberoende vilken ar-

betsuppgift individen har inom organisationen. Eftersom alla organisationens medlemmar 

bidrar till organisationens övergripande mål är det viktigt att alla erhåller uppskattning. Hall-

berg är inne på samma resonemang och intygar att uppskattning är betydelsefull inom alla 
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organisationer. Både Tyrberg och Hallberg är enade om att berömmelse ska komma i sam-

band med prestation, eller kort därefter. Annars är risken att det inte blir någon effekt som 

gynnar medarbetaren. En av respondenterna inom Handelsbanken anser att uppskattning är en 

faktor som uppmuntrar till att individen tenderar till att motiveras inför kommande arbetsupp-

gifter vilket även en respondent inom Swedbank bekräftar genom att förmedla att människor 

utvecklas av beröm.  

 

Precis som våra respondenter tar Palm (2000) upp vikten av uppskattning av en medarbetare. 

Palm anser att det är viktigt att ledningen uppmärksammar den anställdes framsteg, insatser 

och resultat. Det är viktigt att uppskattningen visas öppet på kontoret inför de andra medarbe-

tarna och det kan vara bra om ledningen förklarar varför en medarbetare blir belönad. Om 

ledningen inte berättar varför en medarbetare får beröm går de miste om en stor del av moti-

vationsskapandet hos övriga medarbetare menar Palm. Även Grady (2003) framhäver beröm 

som en viktig del i vardagen, att uppskatta en medarbetares insats är viktig för medarbetarens 

motivation menar Grady. 

 

Betydelsen av icke-monetära belöningar 

Respondenterna inom både Handelsbanken och Swedbank framhåller att icke-monetära belö-

ningar har större betydelse för motivationen än monetära belöningar. I artikeln Non-monetary 

rewards make workers more likely to stay, skriven av Sullivan (2008), har det utförts en un-

dersökning där forskare frågat 1000 personer om individerna var beredda att säga upp sig från 

sitt arbete om deras icke-monetära belöningar försvinner. Hela 44 procent av dem som arbe-

tade under en ledning där icke-monetära belöningar inte erhölls, var beredda att säga upp sig 

under året. Aguanno (2004) beskriver att icke-monetära belöningar i större utsträckning moti-

verar de anställda till att prestera bättre. Han menar även att icke-monetära belöningar bygger 

upp en känsla av självförtroende och tillfredsställelse hos individen vilket kan medföra att 

arbetsuppgifterna utförs på ett effektivt sätt. Vidare utvecklar författaren ett resonemang där 

han beskriver att icke-monetära belöningar även kan ha en positiv inverkan på medarbetaren 

utanför arbetslivet. Erhåller individer uppskattning och beröm tenderar det att smitta av sig på 

omgivning vilket kan medföra att omgivning tar efter och på långsikt kan hela organisationen 

gynnas. Vår uppfattning kring icke-monetära belöningar är att belöningarna förekommer och 

uppmuntras i stor omfattning inom både Handelsbanken och Swedbank. Samtliga responden-

ter tar upp betydelsen av icke-monetära belöningar som en motivationsfaktor till att nå mål-
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kongruens. Att icke-monetära belöningar finns, finner vi väldigt viktigt och nödvändigt i alla 

organisationer vilket även våra respondenter anser. Det är viktigt att de anställda trivs på sitt 

arbete för att kunna utföra ett bra jobb, med beröm och uppmärksamhet mår medarbetarna 

bättre och tycker det är motiverande att gå till jobbet. 

 

5.3 Individuella och gruppbaserade belöningar  

  

I dagsläget förekommer inga individuella belöningar i monetär form i någon av organisatio-

nerna enligt respondenterna. En av respondenterna på Handelsbanken anser att rörlig ersätt-

ning som individuell belöning är det mest rättvisa i vissa fall och anser därför att det borde 

finnas mer enskilt rörliga ersättningar som delas ut när en medarbetare har utfört en bra pre-

station för organisationen. En av respondenterna inom Swedbank berättar att valet av indivi-

duell eller gruppbaserad belöning beror på hur medarbetaren är som person. Dem som gillar 

försäljning är ofta attraherade av individuella belöningar i form av rörlig ersättning medan 

dem som inte finner försäljning tilltalande ser gärna att organisationen använder sig av kollek-

tiva belöningar.  

 

En av respondenterna inom Swedbank berättar att även om individuella belöningar är en vik-

tig motivationsfaktor anser respondenten att även gruppbaserade belöningar är viktiga efter-

som det sporrar medarbetarna till att arbeta mot målkongruens. Resultatet av gruppbaserade 

belöningar blir att målkongruens uppnås på ett effektivare sätt. En av respondenterna inom 

Handelsbanken intygar att gruppbaserade belöningar bör utgöra en grund eftersom det utgår 

ifrån gruppens prestation och medarbetarna blir därför beroende av varandra. För att uppnå 

organisationens övergripande mål anser individen att gruppbaserade belöningar är ett bra till-

vägagångssätt. Vidare understryker respondenten att det som kan uppstå vid individuella be-

löningar är att konkurrensen bland medarbetarna kan öka och eftertänksamheten gällande 

kunden minskar på grund av att prestationen endast baseras på individuell belöning, speciellt 

om monetär belöning i form av rörlig ersättning utgör den individuella belöningen.  

 

Arvidsson (2005) skriver att förhållandet mellan individuellt baserad belöning och gruppbase-

rad belöning är en avvägning, en individ kan vara bekväm på andras bekostnad men ändå få ut 

belöningen om det förekommer gruppbaserade belöningar. Ett sådant problem kallas free-

rider. För att lösa ett sådant problem anser Arvidsson att belöningen för gruppen ska baseras 
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på ett mätbart resultat och individerna ska därefter få den del av resultatet som de påverkat 

med sin prestation, på så vis kombineras individuell belöning och gruppbaserad belöning. 

Även Grady (2003) anser att en avvägning gällande individuell belöning och gruppbaserad 

belöning är mest lämplig ur organisationens synvinkel. Författaren anser att fördelen med en 

individuell belöning är att individen direkt erhåller bekräftelse gällande sin prestation vilket 

kan medföra att motivationen ökar. Fördelen med gruppbaserade belöningar utgår ifrån grup-

pens gemensamma prestation och medarbetarna blir därför beroende av varandra för att erhål-

la belöning. Följden blir att varje individ eftersträvar mer ansvar och lojaliteten inom gruppen 

ökar. Dock menar Grady att enbart individuella belöningar leder till kortsiktiga incitament 

vilket kan innebära att organisations belöningssystem utgår ifrån organisationens kortsiktiga 

resultat. Konsekvensen kan innebära att organisationen inte fokuserar på långsiktiga mål vil-

ket kan ha en viss negativ påverkan för organisationens framtida överlevnad.  

 

Vår uppfattning kring individuella och kollektiva belöningar är att belöningarna är betydelse-

fulla för en organisation. Det är viktigt att det finns individuella belöningar så att medarbeta-

ren erhåller belöning om medarbetaren utfört en bra prestation som bidrar till organisationens 

bästa och som motiverar individen inför framtida arbetsuppgifter. Gruppbaserade belöningar 

är betydelsefulla eftersom belöningen baseras utifrån gruppens prestation vilket medför att 

medarbetarna strävar mot samma mål. Gruppbaserade belöningar bidrar till att medarbetarna 

hjälps åt och det uppstår ingen större konkurrens mellan medarbetarna som det eventuellt kan 

göra vid individuellt utformade belöningar. Utformas belöningar enbart utifrån individuella 

belöningar finns det en risk att konkurrens uppstår emellan medarbetarna. Individuella belö-

ningar kan innebära att medarbetaren sätter egna intressen framför organisationens eller kun-

dens intressen vilket på lång sikt kan påverka målkongruensen inom organisationen negativt. 

Det är därför viktigt att företagets mål och individens mål överensstämmer så att de inte arbe-

tar mot olika håll, målkongruens eftersträvas, därför krävs en avvägning mellan individuella 

och gruppbaserade belöningar. Handelsbanken och Swedbank använder sig främst av grupp-

baserade belöningar i form av Oktogonen och Kopparmyntet.  
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5.4 Framtidsutsikter  

  

Rörlig ersättning 

I Handelsbanken anser en av respondenterna att respondenten kommer att prestera bättre om 

en liten del av lönen är rörlig och att uppföljning på medarbetarens prestation sker. På Swed-

bank anser en av våra respondenter att det gäller att föra belöningssystemet närmare den an-

ställde, vilket kan göras genom att utforma belöningssystem baserat på region- eller kontors-

nivå. Då blir belöningssystemet utformat utefter hur du som anställd presterar istället för ban-

ken som helhet vilket leder till en större motivationsfaktor anser vår respondent. Decentralise-

ring av belöningar är alltså något vår respondent eftersträvar. Vidare berättar respondenten att 

varje individ ska uppfatta att det individen utför belönas utifrån deras prestation vilket blir 

tydligare om belöningen baseras på region- eller kontorsnivå. Vår andra respondent på Swed-

bank tror att mer individbaserade belöningar kopplade till prestation skulle vara på sin plats, 

dock ska gruppbaserade belöningar utgöra grunden av belöningarna. Laurelli (2004) skriver 

att fast grundlön plus ett rörligt prestationstillägg används inom många branscher. Det före-

kommer även kombinationer av prestationslön och tidlön i försäkringsbranschen enligt förfat-

taren.  

 

Konvertibler 

Tyrberg berättar om ett nytt upplägg som Handelsbanken tagit fram gällande belöningssystem 

där varje medarbetare har möjlighet att köpa konvertibler inom Handelsbanken. Tyrberg anser 

att det är en väldig drivkraft eftersom konvertiblerna kan säljas och konverteras till aktier. Går 

det bra för banken blir en naturlig konsekvens större avkastning, på så sätt ökar dessutom mo-

tivationen bland de anställda menar Tyrberg. En sådan form av belöning tror han är en ”trig-

ger” för de anställda och belöningen kan de anställda även erhålla snabbare än exempelvis 

Oktogonens utdelning. Även Olve och Samuelson (2008) nämner att konvertibler kan vara en 

drivkraft för medarbetarna. Författarna nämner att medarbetare som har konvertibler i företa-

get får möjlighet att ta del av företagets utveckling och det skapar ett långsiktigt engagemang 

mellan företag och anställd. Vi anser att det långsiktiga förhållandet är viktigt och skapar loja-

litet i företaget, därför anser vi att konvertibler kan vara ett bra belöningssystem som motive-

rar de anställda. Genom införandet av konvertibler tror vi att företagen vill skapa ett långsik-

tigt tänkande och på så vis även skapa långsiktiga förhållanden med sina anställda.  
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5.5 Delslutsats 

 

Icke-monetära belöningar 

Belöningssystem utgör en bidragande faktor inom Handelsbanken och Swedbank för att upp-

nå målkongruens. Lönen som monetär belöning är en grundläggande faktor till att eftersträva 

målkongruens men är inte den mest betydelsefulla motivationskällan. Icke-monetära belö-

ningar i form av utveckling och uppskattning har erhållit allt större betydelse. Båda organisa-

tionerna arbetar i stor utsträckning med icke-monetära belöningar och utformningen av dem. 

Vikten av icke-monetära belöningar inom bankerna redogörs tydligt och kan i framtiden er-

hålla ännu större betydelse som ett strategiskt konkurrensverktyg inom bankbranschen.  

 

Långsiktiga incitament 

I dag använder sig varken Handelsbanken eller Swedbank av rörliga ersättningar i form av 

bonus. Vi tror till största delen att det beror på att bankerna använder sig utav långsiktiga inci-

tament i form av vinstandelsstiftelser som utgör en gruppbaserad belöning. Vår uppfattning är 

att vinstandelsstiftelserna inte påverkar medarbetarnas motivation på daglig basis, dock skapar 

det en lojalitet till organisationen. En utformning av individuella belöningar inom bankerna 

anser vi kan medföra en ökad motivation bland de anställda samt som det kan gynna organisa-

tionen. Dock ska den största delen utgöras av gruppbaserade belöningar så att det inte enbart 

uppstår kortsiktiga incitament. Utgörs belöningssystemet utav både individuella och gruppba-

serade belöningar minimerar det risken att enbart kortsiktiga resultatmål eftersträvas. Efter-

som båda bankerna utgår ifrån starka företagskulturer, vilket vi anser i vissa fall kan vara ett 

tecken på en stagnerad anpassning till förändringar kan det tyda på att etablissemang av indi-

viduella belöningar i form av bonus inom bankerna dröjer.   
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6. SLUTSATS 

 

I vårt avslutande kapitel redogör vi för de viktigaste slutsatserna som vi har kommit fram till 

utifrån vår studie. Vi avslutar med att besvara vår problemformulering. 

 

Företagskultur 

En starkt förankrad företagskultur med en tydlig vision, strategi och mål skapar en grund för 

bankernas medarbetare och är en faktor som bidrar till målkongruens. Vi anser att de båda 

bankerna har en stark företagskultur vilket leder till att medarbetarna erhåller grundläggande 

gemensamma värderingar om hur organisationer arbetar för att uppnå sina mål. Följden blir 

att organisationen uppnår sina mål utifrån ett effektivare sätt samt som ledning och medarbe-

tare arbetar mot samma mål. 

 

Motivation 

Vi finner att motivation utgör en viktig faktor för att medarbetare och ledning tillsammans ska 

sträva mot målkongruens. Medarbetarna inom Handelsbanken och Swedbank utgår ifrån ar-

betsförhållanden och arbetsuppgifter som grundläggande motivationsfaktorer. Är arbetsför-

hållanden och arbetsuppgifter tillfredsställande ur en medarbetares synvinkel tenderar det till 

bättre prestationer och eftersträvandet mot målkongruens underlättas.  

 

Belöningssystem 

Vi anser att inom både Handelsbanken och Swedbank utgör belöningssystem en bidragande 

faktor till att målkongruens uppnås. Monetär belöning i form av lön är en grundläggande fak-

tor till att eftersträva målkongruens. Dock har icke-monetära belöningar i form av utveckling 

och uppskattning erhållit allt större betydelse i eftersträvandet mot målkongruens. Båda orga-

nisationerna arbetar i stor utsträckning med icke-monetära belöningar och utformningen av 

dem. Vikten av icke-monetära belöningar inom bankerna redogörs på ett tydligt sätt och kan i 

framtiden erhålla betydelse som ett strategiskt konkurrensverktyg inom bankbranschen för att 

rekrytera de mest kompetenta medarbetarna.  
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Hur uppnår Handelsbanken och Swedbank målkongruens genom belöningssystem? 

 

Handelsbanken och Swedbank uppnår målkongruens genom en kombination av icke monetära 

belöningar, goda arbetsförhållanden samt tillfredsställande arbetsuppgifter. De nämnda fakto-

rerna är de mest betydelsefulla inom Handelsbanken och Swedbank för att medarbetarna och 

ledningen skall uppfylla målkongruens. 
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Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Lin-
néuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder 
en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


