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Problemformulering:  Hur påverkas och anpassas bankernas belöningsstrategi till de 

utmaningar och svårigheter som uppstår i samband med en 

lågkonjunktur, och vilka effekter har bankernas 

belöningsstrategi på medarbetarnas motivation och prestation?  
 

Teoretisk referensram: Studiens teoriavsnitt innehåller teorier inom områdena 

Ledning, Strategi och Personal. Kapitlet inleds med teorier 

inom Human resource management (HRM), vilket kan 

definieras som ett strategiskt synsätt för att hantera 

arbetsrelationer, inom vilket belöningssystemen spelar en roll. 

Vidare behandlar vi teorier kring motivation och olika 

motivationsfaktorer, ledarskap i en kris och intern 

kommunikation och knyter an dessa till den insamlade 

empirin. 

  

Metod:  Denna studie bygger på en kvalitativ metod med kvantitativa 

inslag, vilket beror på att vi i denna undersökning valt att 

inkludera både ledning och medarbetarnas uppfattning om 

belöningssystemet och dess effekter i en lågkonjunktur. Vi har 

genomfört intervjuer med personalchefer på tre olika banker i 

Umeå, vilka representerar ledarskapssidan. Dessa intervjuer 

kompletteras av enkäter till medarbetarna på de olika 

bankerna, vilka alltså representerar medarbetarsidan.  

 

Slutsatser: De slutsatser vi kunnat dra med hjälp av denna studie är att det 

inte är belöningarna och motivationsfaktorerna i sig som varit 

den avgörande faktorn för medarbetarnas motivation och 

bankernas förmåga att hantera och ta sig genom krisen på ett 

bra sätt. Det har snarare varit vilken typ av bank, vilken grad 

av risktagande banken har och långsiktigt tänkande som tycks 

vara de framstående faktorerna i hur framgångsrikt man  

lyckas ta sig igenom svåra tider. De generella och 
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övergripande strategierna tycks ha påverkat mer än just 

belöningsstrategierna i sig.     
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Problem:   What is the impact and adaptation banks reward strategy to the 

challenges and difficulties that arise in the context of a 

recession, and what effects has bank reward strategy on 

employee motivation and performance?  

Theoretical  

Framework:  The theory section contains theories in the areas of 

Management, Strategy and Human Resources. The chapter 

begins with theories in human resource management (HRM), 

which can be defined as a strategic approach to managing work 

relationships, in which the reward system plays an important 

role. Furthermore, we will process theories of motivation and 

different motivational factors, leadership in a crisis and 

internal communications and tie them to the gathering of the 

empirical data.    

 

Method:  This study is based on a qualitative approach with quantitative 

elements, which is because we in this study chose to include 

both a managerial and an employee side. We have conducted 

interviews with personnel managers at three different banks in 

Umeå, which represents the management side. These 

interviews supplemented by questionnaires to the employees at 

the various banks, which thus represents the employee side.  

 

Conclusions:  The conclusions we could make with help of this study is that 

there weren’t rewards and motivational factors in themselves 

that were the determining factors in employee motivation and 

the ability of banks to manage and get through the crisis in a 

good way. It has rather been the kind of bank, the degree of 

risk the bank has long-term thinking seems to be the prominent 

factor in how successfully you manage to get through difficult 

times. The general and comprehensive approach seems to have 

affected more than just reward strategies in themselves.  
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1 Inledning 

”Although economic rewards play an important part in securing adherence to 

organizational goals and management authority, they are limited in their effectiveness. 

Organizations would be far less effective systems than they actually are if such rewards 

were the only means, or even the principal means, of motivation available” - (Bratton 

& Gold, 2007, s. 358)  

 

1.1 Ämnesval 

Vi har valt att studera belöningssystem inom bankbranschen. Finanskrisen har skapat 

stora utmaningar för branschen och det kan tänkas att behovet av motiverande 

belöningssystem för ökad arbetsbörda ökar medan det finansiella utrymmet för detta 

minskar. I vår undersökning kommer vi att titta på vilka eventuella belöningsstrategiska 

förändringar som görs i bankers belöningssystem i en lågkonjunktur, samt om den 

bakomliggande strategin förmedlas och uppfattas korrekt på alla nivåer inom 

organisationen. Med detta som grund vill vi slutligen utreda om belöningssystemen har 

önskad effekt på medarbetarnas motivation såväl som prestation. 

 

Belöningssystem och motivation är två områden där det finns mycket tidigare forskning. 

En lågkonjunkturs påverkan på belöningssystem är dock ett ämnesområde där vi hittat 

mycket begränsat material. Genom detta ämnesval hoppas vi kunna öka förståelsen för 

belöningssystemens roll och effekter under en konjunkturnedgång. 

 

1.2 Problembakgrund 

Finanskrisen och den senaste tidens lågkonjunktur har drabbat många företag mycket 

hårt. I krisens värsta stund rapporterades det mycket i media om bankernas svåra 

situation vilket var en av anledningarna till att valet föll på att studera krisens effekter 

inom just denna bransch. Krisen och den efterföljande lågkonjunkturen uppkom till stor 

del på grund av bankernas stora kreditförluster från de vikande fastighetsmarknaderna 

runt om i världen (Finanskrisens skuld, 2008). Den huvudsakliga orsaken kan dock 

sägas vara det faktum att människor med begränsad betalningsförmåga betalade allt för 

höga priser för finansiella tillgångar, huvudsakligen fastigheter. Priserna översteg 

tillgångarnas reella värde och när betalningsproblem uppstod fanns det därför 

otillräckliga säkerheter bakom lånen (Bergkvist, 2009, s. 9 ff.). Sverige är inget 

undantag, bankerna har även här drabbats mycket hårt av just denna kris. Vissa banker 

har råkat ut för stora kreditförluster och därmed infört hårdare förhållningsregler när det 

gäller exempelvis medgivande av lån. Detta är någonting som främst kunderna fått lida 

av men hur har medarbetarna känt av marknadssituationen som varit?  

 

För de som har kvar sina jobb är sannolikt arbetsbelastningen högre än tidigare. Detta 

innebär att det kan komma att krävas nya förutsättningar för att motivera dessa individer 

till att prestera och utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt trots ökad arbetsbelastning 

(Friskman, 2009). Denna situation kan vara krävande för såväl ledning som anställda. 

Exempelvis kan HR-avdelningarna ställas inför nya utmaningar då organisationen måste 

fungera och medarbetarna motiveras oberoende av rådande marknadssituation. För att 

skapa motiverade medarbetare använder sig många företag av så kallade 
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belöningssystem. Enligt Bratton och Gold (2007, s.360) definieras belöningssystem som 

följande:  

 

”Reward refers to all the monetary, non-monetary and psychological payments that an 

organization provides for its employees in exchange for the work they perform”.  

 

Ett belöningssystem kan, genom att höja de anställdas motivation, hjälpa företag att 

skapa konkurrensfördelar och därigenom uppnå bättre resultat. Belöningssystem måste 

utformas i linje med varje företags värderingar och strategier. Om detta görs rätt kan 

organisationen gynnas på en mängd olika sätt. Rekryteringen kan förenklas samtidigt 

som personalomsättningen hålls nere. Detta kan i sin tur medföra en förstärkning av 

företagets varumärke då omvärldens bild av företaget stärks (Smitt, Wiberg, Olwig, 

Riegnell, & Sjöstrand, 2002, s. 86); (Arvidsson, 2004). I en ekonomiskt utsatt situation 

är det kanske inte de kortsiktiga monetära belöningarna som fokus bör läggas på, utan 

istället är det kanske viktigare för företagen att skapa samhörighet, visa att 

medarbetarna blir sedda, uppmuntra dem och ha en god kommunikation. Dessa 

motivationsfaktorer behöver inte medföra någon direkt kostnad då de är så kallade icke-

monetära belöningar. De kan dock i stor grad bidra till ökad motivation. Bratton & Gold 

(2007) menar att sättet på vilket medarbetare behandlas kan leda till större 

produktivitetsökningar än vad högre monetära ersättningar ger upphov till. 

 

Belöningssystem är både ett stort och generellt sett välutforskat problemområde. Vi har 

därför valt att avgränsa oss till att undersöka hur lågkonjunkturen påverkar 

belöningssystemen inom just banksektorn. De huvudsakliga anledningarna till detta val 

är att denna sektor har drabbats mycket hårt av lågkonjunkturen och att denna bransch i 

relativt stor utsträckning använder sig av belöningssystem. 

 

Lågkonjunkturen kan försvåra användandet av belöningssystem. Behoven av motiverad 

personal ökar, samtidigt som finansieringsmöjligheterna av motivationshöjande åtgärder 

riskerar att försvåras på grund av försämrade resultat (Holmberg, 2009, s. 2 ff.). Även 

om de ickemonetära belöningarna inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till de 

finansiella svårigheterna finns det en risk att även dessa glöms bort i en pressad 

situation. Vi anser att den här specifika situationen är ett mycket intressant 

forskningsområde, där det i dagsläget finns en begränsad mängd material. Vi har därför 

valt att undersöka detta område närmare, med avsikt att kunna utreda just 

belöningssystemens roll och effekter under en lågkonjunktur.  

 

Samhället rör sig ständigt genom hög- och lågkonjunkturer, finansiella upp- och 

nedgångar. Vi ser i dagsläget en kunskapslucka gällande hur medarbetare påverkas av 

belöningssystem under en lågkonjunktur. Vi hoppas därför genom denna studie kunna 

bidra med en ökad förståelse för detta och därmed även se hur företagsledningar kan 

anpassa sina belöningssystem för att i krävande situationer hålla motivationen hos sina 

medarbetare uppe. Detta leder oss fram till följande problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 

De problem som banksektorn ställts inför, återspeglas även i bankernas förmåga att 

skapa och använda sig av belöningssystem för att motivera sina medarbetare till att 

prestera bättre och därigenom generera bättre finansiella resultat. Utifrån detta 

uppkommer frågor som:  
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 Hur påverkas och anpassas bankernas belöningsstrategi till de utmaningar 

och svårigheter som uppstår i samband med en lågkonjunktur? 

 Vilka effekter har bankernas belöningsstrategi på medarbetarnas 

motivation och prestation?  

 

Figur 1.1 visar vilka delar vi valt att undersöka för att kunna svara på ovanstående 

frågor. Med lågkonjunkturen som ett yttre kontext har vi tittar vi på hur företagets 

övergripande strategi är sammankopplat med HR-strategin som ligger till grund för det 

belöningssystem som tillämpas. Vidare tittar vi på hur dessa strategier, genom intern 

kommunikation och tillämpning av belöningssystemet påverkar medarbetarnas 

motivation och därmed det önskade resultatet av detta system.  

 

 

 

 
 
Figur 1.1 Problemformulering  
(Egen modell) 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda huruvida banksektorns belöningssystem har 

en önskad effekt på medarbetarnas motivation och arbetsprestation under en 

lågkonjunktur.  

 

För uppnå detta syfte kommer vi även inkludera och utreda bankledningarnas 

huvudsakliga strategier gällande belöningssystem i samband med en lågkonjunktur och 

på så vis bidra med ny kunskap inom detta område.  

 

1.5 Avgränsningar och begränsningar  

Belöningssystem och motivation är stora forskningsområden, vilket innebär att vi i 

denna studie väljer att avgränsa oss till ett visst problemområde. Då vi avser att 

Yttre kontext 
lågkonjunktur 

Övergripande 
strategi 

HR- strategi Önskat 
resultat 

Moti-
vation 

Belönings-
system Kommunikation 
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undersöka, och därigenom utöka förståelsen för olika belöningssystems effekter under 

en lågkonjunktur förefaller det sig ganska naturligt att avgränsa oss till en bransch där 

lågkonjunkturen varit kännbar. En annan förutsättning är givetvis att den bransch vi ska 

studera faktiskt använder sig av olika typer av belöningssystem. Utifrån dessa kriterier 

har vi relativt snabbt kommit fram till att bankbranschen skulle passa bra för vår studie.  

      

Geografiskt har vi valt att avgränsa oss till bankkontor i Umeå, först och främst av 

praktiska skäl, som exempelvis tid och resurser. På lokal nivå finns troligen också en 

personlig relation mellan ledning och medarbetare, vilket vi anser vara viktigt då vi 

avser att, genom intervjuer och enkäter, inkludera båda dessa grupper i vår studie. 

 

1.6 Begreppsförklaring 

 

För att underlätta förståelsen av de begrepp som följaktligen kommer att användas har 

vi valt att använda följande definitioner av dessa. 

 

1.6.1 Strategi 

Bratton & Gold (2007, s. 366) definierar strategi som;  

 

”en specifik modell av beslut och handlingar som ledningen använder för att uppnå en 

organisations mål.” 
 

1.6.2 Belöningssystem 

Det är mixen av yttre och inre belöningar som kallas belöningssystem. Definitionen av 

detta är enligt (Bratton & Gold, 2007, s. 360); 

 

”Belöningar syftar till alla de monetära, icke-monetära och psykologiska betalningar 

som en organisation tillhandahåller sina medarbetare i utbyte mot det arbete de utför”. 
 

1.6.3 Motivation 

Enligt nationalencyklopedin (ne.se, 1986) är definitionen av motivation; 

 
”Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller 

och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar 

och varför vi gör vissa saker snarare än andra.”   

 

1.6.4 Individuell lönesättning 

I enskilda utvecklingssamtal sätts individuella mål för medarbetaren i linje med 

företagets mål och affärsidé. Lönebildningen ska skapa engagemang och motivera de 

anställda att arbeta mot att nå de uppsatta målen (Arvidsson, 2004, s. 154 ff.). 

 

1.6.5 Bonus 
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Bonussystem används för att belöna överträffande av uppsatta affärsmål. Arvidsson 

(2004, s. 155 ff.) säger: 

 
”Bonuslön används som regel för att motivera och belöna vissa kategorier av 

medarbetare och kopplas till kortsiktiga resultatmål /…/ Bonussystemet ska vara 

kopplat till en målstyrningsprocess med tydligt mätbara mål uppifrån och ned.” 

 

1.6.6 Vinstandelsstiftelser 

Vinstandelsstiftelser är förekommande i stora företag och används för att belöna 

medarbetarnas gemensamma prestationer och arbetsinsatser (Arvidsson, 2004, s. 157).   

 

”En vinstandelsstiftelse har en egen förmögenhet och förvaltning. Stiftelsen erhåller 

under vissa bestämda förutsättningar en del av företagets vinst och har till ändamål att 

långsiktigt förvalta dessa medel för medarbetarnas räkning.” (Arvidsson, 2004, s. 157). 

 

1.6.7 Förmåner 

Skatteverket definierar förmåner som; 

 
”Förmåner är all form av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat 

än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat 

levnadskostnad åt en anställd.” (skatteverket.se) 

 

Exempel på förmåner kan vara gåvor, hälso- & sjukvård, personalvård, resor och 

utbildning. 
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Teoretisk 
metod 

Teoretisk 
referensram 

Praktisk 
metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

1.7 Fortsatt disposition 

 

 Teoretisk metod 
I kapitel två redogör vi för den teoretiska delen av vårt 

metodarbete genom bland annat förförståelse, kunskapssyn, 

perspektiv, angreppssätt, källkritik, metodval och 

forskningsdesign. Vi diskuterar även trovärdigheten i arbetet 

validitets- och reliabilitetsmässigt. 

 

 Teoretisk referensram 
I kapitel tre vill vi ge läsaren en förståelse för det valda 

ämnesområdet. Här presenterar vi de olika teorierna inom 

HRM, belöningssystem, krisen, motivation och 

kommunikation, vilka ligger till grund för analys och 

slutsats.  

 

 Praktisk metod 
I kapitel fyra redogör vi för urval, access, 

datainsamlingstekniker, etiska aspekter, 

undersökningsdesign samt uppbyggnad av intervjuguide och 

enkät. 

 

 

 Empiri 
I kapitel fem beskrivs vårt insamlade datamaterial genom 

presentation av de valda företagen samt ges en presentation 

av det insamlade datamaterialet vi fått fram genom intervjuer 

och enkätundersökningar. 

 

 

 Analys 
I kapitel sex diskuterar vi den insamlade empirin utifrån vårt 

teoretiska ramverk.  

 

 

 

 

 Resultat och slutsats 
I kapitel sju presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till 

genom föregående kapitels diskussion. 

  

Figur 1.2 - Disposition  

(Egen modell) 
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2 Teoretisk metod 

Syftet med metodkapitlet är att visa vilket tillvägagångssätt som använts för att samla in 

relevant data och på så sätt göra studien upprepningsbar. 

 

2.1 Förförståelse 

Begreppet förförståelse innefattar den kunskap och de värderingar som vi som individer 

har införskaffat under våra liv. Vår förförståelse för det valda problemområdet kommer 

därför att påverka vår studie, vilket både kan underlätta och komplicera det faktiska 

genomförandet (Patel & Davidsson, 1991, s. 26). Vår kunskap gällande 

belöningssystem är något varierande. Vi som är författare till denna uppsats har något 

olika studiebakgrund. Den ena av oss studerar civilekonomprogrammet med inriktning 

mot finance och management och den andra, ekonomi med inriktning mot ledarskap och 

organisation. Detta innebär att vår förförståelse för belöningssystem ser olika ut. En av 

oss har skrivit sin kandidatuppsats inom ett närbesläktat område och besitter därför 

faktiska kunskaper gällande motivationshöjande åtgärder samt personalfrågor. Den 

andre har ingen konkret kunskap när det gäller just belöningssystem, utan snarare 

generella kunskaper inom management och finance.  

 

Eftersom denna uppsats skrivs inom ämnesområdet management kommer vi i första 

hand att använda oss av de kunskaper som vi erhållit från de olika kurser vi läst inom 

just management, och främst human resource management, projektledning samt 

strategic managment. När det gäller förståelse för lågkonjunkturen och dess faktiska 

effekter på banksektorn kommer vi även att ha stor nytta av de finansiella kunskaper 

som vi besitter.        

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vår förförståelse till stor del ligger till grund för 

våra val av både problemformulering och syfte. Förförståelsen kommer således även att 

påverka oss i vårt val av metod, praktiskt genomförande, analys och slutsatser. Utöver 

detta spelar den även en avgörande roll när det gäller vår studies perspektiv, bredd och 

djup. Vi hoppas och tror därför att vår förförståelse ska hjälpa oss att generera en så bra 

och uttömmande studie som möjligt.                          

 

2.2 Kunskapssyn 

Epistemologi är läran om kunskap och de olika sätt som finns att se på kunskap. De två 

huvudsakliga synsätten är hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken sätter 

förståelsen i centrum, medan positivismen fokuserar på förklaring av olika samband 

(Bryman & Bell, 2005, s. 27 ff.) 

 

Det faktum att vår studie har såväl kvalitativa som kvantitativa inslag gör att vi har haft 

långa diskussioner kring hur vi som författare ser på kunskap. Vi kom till slut fram till 

att den hermeneutiska kunskapssynen ligger närmast till hands för oss. Hermeneutiken 

bygger till stor del på förståelse och tolkning och verkligheten är av språklig natur 

(Gustavsson, 2004, s. 71). Den hermeneutiska forskningen utgår från 

forskningsproblemet som helhet. Sedan ställs helheten i relation till delarna för att på så 

vis skapa en så god förståelse som möjligt (Patel et al. 2003, s. 28). 
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Syftet med vår studie är att utreda huruvida bankernas belöningsstrategier har en önskad 

effekt på medarbetarnas motivation och arbetsprestation under en lågkonjunktur, samt 

att utreda de strategiska utmaningarna, kopplade till belöningssystem, som uppkommer i 

samband med en lågkonjunktur. För att uppnå detta syfte kommer vi att utgå från vårt 

övergripande forskningsproblem för att sedan bryta ned delarna och ställa dessa i 

relation till varandra för att på så vis skapa en så fullständig förståelse som möjligt.  

 

Den kvalitativa forskningen som utgör huvuddelen av vår studie kommer att tolkas av 

oss som författare, vilket ligger i linje med den hermeneutiska kunskapssynen. Vår 

studie innehåller dock även en mindre del kvantitativt data genom den 

enkätundersökning vi valt att genomföra. Hur vi som författare skulle förhålla oss till 

denna blandning av kvalitativ och kvantitativ data skapade många och långa 

diskussioner. Det faktum att vi, för att besvara vår problemformulering och uppnå vårt 

syfte, kommer att bryta ner och jämföra faktiska svar från våra olika respondentgrupper 

med varandra för att på så vis se samband och samsyn drog oss länge mot den 

positivistiska kunskapssynen. Detta förhållningssätt innebär att forskningen bygger på 

vad som beskrivs som positiv och tillförlitlig kunskap. Inom denna kunskapssyn finns 

endast två egentliga källor till kunskap. Den ena källan är det vi kan registrera via våra 

fem sinnen och vårt förnuft och den andra kunskapskällan är det vi kan resonera och 

argumentera oss fram till (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, s. 55).  

 

Under den kvantitativa delen av vår studie drogs vi som forskare ständigt mot det 

positivistiska tankesättet. Efter långa diskussioner kring huruvida denna positivistiska 

hållning skulle genomsyra hela vår uppsats eller ej kom vi fram till att vi bör se på detta 

delmoment av studien som just ett delmoment, vars syfte är att stärka eller åskådliggöra 

brister i vår betydligt större kvalitativa studie. Eftersom vi som författare är de som 

tolkat allt vårt kvalitativa material, mot vilket vårt kvantitativa material jämförs, landade 

vi till slut i att den tolkande hermeneutiska kunskapssynen är vad som genomsyrar vår 

studie.  

 

Inom hermeneutiken närmar sig forskaren sitt eller sina forskningsobjekt subjektivt med 

sin egen förförståelse som utgångspunkt (Patel et al., 2003, s. 28). Denna förförståelse 

kan beskrivas som den eller de åsikter och uppfattningar som forskaren har kring en viss 

företeelse. Dessa åsikter och uppfattningar kan exempelvis komma från utbildning, 

arbete och andra erfarenheter (Holme & Solvang, 1997, s. 95). Den förförståelse som vi 

som författare besitter inför denna studie beskrivs i avsnittet ovan.  

 

Att tolka är som tidigare nämnts mycket centralt inom hermeneutiken och den 

hermeneutiska processen. Här ingår även förförståelse, förståelse och förklaring 

(Gustavsson, 2004, s.74). Vi kommer alltså att, för att uppnå vårt syfte och besvara vår 

problemformulering, utgå från vår förståelse och förförståelse för att slutligen förklara 

hur studiens variabler hänger samman.  

 

2.3 Metodval 

Vårt metodval grundar sig i studiens frågeställningar och har valts av den enkla 

anledningen att den ter sig bäst lämpad att besvara dessa frågor och leda oss fram till 

rimliga slutsatser. Enligt Starrin och Svensson (1994, s.19) handlar kvalitativa studier 

om grova skattningar och subjektiva varseblivningar medan kvantitativa studier är 

precisa skattningar och oberoende av subjektiva upplevelser. Enligt Starrin och 
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Svensson (1994, s.20) bör en kvantitativ analys användas endast i kombination med 

eller som assistent till en kvalitativ analys. Målsättningen med en kvalitativ analys är att 

undersöka hur företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig beroende på händelse 

eller situation, samt att se om det finns samband mellan två eller flera företeelser, 

egenskaper och innebörder som kan antas bidra till kausala relationer ( Starrin och 

Svensson, 1994, s. 21 ff.) 

 

En forskares val av perspektiv speglar dennas syn på verkligheten, vilken förutsätts vara 

en social konstruktion. Det vill säga en konstruktion som skapats och uppfattas av 

människan. Hur forskaren ser på problem är således beroende av hur denne uppfattar 

verkligheten. Detta innebär alltså att verkligheten ser olika ut beroende på vem som 

studerar den. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 55) Vetenskapsfilosofiskt sett  

anses kvalitativa studier tillhöra hermeneutiken och kvalitativa studier hör till det 

positivistiska synsättet. Som tidigare nämnts har vi ett hermeneutiskt synsätt och har i 

denna studie uppfattningen om att en kvalitativ metod bäst kan hjälpa oss att besvara de 

frågor vi ställt oss.  

 

Vi har med ovanstående resonemang valt att genomföra en kvalitativ undersökning med 

en kvantitativ undersökning som komplement. Den kvalitativa studien utfördes genom 

att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär att 

intervjufrågorna inte är av fast och förutbestämd karaktär, utan snarare öppna och 

allmänna (Trost, 2005, s. 50). Vi utgick från en intervjumanual där vi listat de ämnen 

och frågor som vi ville få besvarade under intervjun. Denna fungerade dock endast som 

mall för att vi som intervjuare under intervjuns gång skulle kunna föra en öppen och 

avslappnad konversation med våra respondenter där olika frågor och problem 

diskuterades och besvarades. Vartefter ett specifikt ämnesområde berördes kunde vi 

som intervjuare enkelt ställa följdfrågor och på så vis gå in djupare på det specifika 

området. Då vi vill bidra med kunskap och förståelse för hur bankernas belöningssystem 

påverkas av en lågkonjunktur anser vi det vara viktigt att i så stor utsträckning som 

möjligt förstå oss på dessa organisationer. Detta innebär att vi måste titta på 

organisationerna ur både ett lednings- och medarbetarperspektiv. För att kunna se om 

den strategiska tanken bakom belöningssystemen når ner till operationell nivå, och 

därmed genererar önskad effekt har vi, som ett komplement till intervjuerna, valt att 

även använda vi oss även av den kvantitativa forskningsmetoden i form av en mindre 

enkätundersökning. Vi som författare kom efter långa diskussioner fram till att denna 

kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning bör ge oss den mest kompletta 

bilden av våra undersökningsobjekt utifrån vårt syfte och problemformulering. Detta 

innebär alltså att vi använder oss av en typ av triangulering, det vill säga, att undersöka 

både ledning och medarbetares uppfattning om lågkonjunkturen och 

belöningssystemens effekter genom både intervjuer med personalansvariga, och genom 

enkäter till medarbetarna. Detta gör det möjligt för oss att både bekräfta att det finns 

samsyn mellan de personalansvariga och medarbetarna och att identifiera områden där 

bristande samsyn tycks finnas. (Creswell, 2007, s. 202 ff.).Att på det här viset 

kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning går bra enligt resonemang av Starrin och 

Svensson (1994, s. 19) och Patel och Tebelius (1987, s. 43). De säger dock att det är 

viktigt att klargöra en studies huvudsakliga inriktning. 
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Induktion Observationer/resultat Teori 

2.4 Angreppssätt 

Det finns två angreppssätt att använda sig av inom forskning, deduktiv eller induktiv 

teori. Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren, utifrån teoretiska 

överväganden och tidigare kunskap inom ett område, ämnar härleda eller deducera och 

vidare översätta hypoteser, som utsatts för en empirisk granskning, till operationella 

termer. Det induktiva angreppssättet beskrivs som att teorin ses som resultatet av en 

forskningsinsats och generaliserar data med observationer som basis. Skillnaden 

framställs som i Figur  (Bryman & Bell, 2005, s. 23).  

 

 
 

 

 

 

 
Figur  - 2.1 Induktion/Deduktion 

(Bryman & Bell, 2005, s. 25) 

 

I denna undersökning kommer till största del ett deduktivt angreppssätt att användas då 

utgångspunkten kommer att ligga i tidigare framställda teorier. Vi kommer även att 

använda oss av ett induktivt angreppssätt till viss del då vi inte är ute efter att testa 

hypoteser utan vi kommer, genom att utreda strategin bakom ett specifikt område, se 

eventuella gap i teorin.  

 

Teorierna kommer bidra till att öka vår förförståelse inom ämnet och hjälpa oss att fylla 

gapen i dessa med data vi får genom vår empiriinsamling, vilket förhoppningsvis leder 

till att vi kan bidra med någonting nytt till redan skapade teorier. 

 

2.5 Källor/Referensram  

Det har under åren forskats mycket på belöningssystem och dess effekter, vara eller inte 

vara. Detta innebär att våra sökningar i Umeå universitetsbiblioteks databaser 

genererade ett mycket stort antal träffar. Bland dessa träffar valde vi sedan de 

vetenskapliga artiklar som vi utifrån vår studie fann mest relevanta. Det faktum att vi 

valt att fokusera vår studie på belöningssystem och dess effekter under just en 

lågkonjunktur innebär att antalet artiklar som behandlar just detta specifika, och aktuella 

problemområde, är något begränsat. De flesta artiklarna ger därför stöd åt precisa delar 

av vår studies referensram, genom att framhäva de senaste teorierna och den senaste 

forskningen inom specifika ämnesområden.  

 

För att ge mer tyngd åt teorin har vi kompletterat den begränsade mängd artiklar vi 

funnit med tryckta källor i form av böcker. Dessa består till viss del av välkända källor 

som exempelvis Herzberg, vars teorier har hjälpt oss att skapa vår studies 

grundläggande ramverk.  

 

De metodböcker vi valt att använda oss av är till största del skrivna för det 

företagsekonomiska området. Under den här typen av studie anser vi det vara viktigt att 

Deduktion Teori Observationer/resultat 
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använda oss av ett flertal övergripande metodböcker för att inkludera flera 

metodförfattares synsätt. För att stärka just den forskningsmetod vi valt har vi även 

använt oss av böcker som behandlar dessa specifika delar av metodområdet. Vi hoppas 

att denna kombination av generella och specifika metodkällor kommer att ge vår studie 

både validitet och reliabilitet. Dessa källor har sedan kompletterats med vetenskapliga 

artiklar för att ge en referensram som ger vår studie trovärdighet och därigenom ökar 

chanserna till ett gott slutresultat. 

2.6 Källkritik 

Enligt Torsten Thurén (2001) finns det fyra huvudsakliga kriterier som en bra källa bör 

uppfylla. Dessa är tendensfrihet, äkthet, oberoende och tidskriteriet. Tendensfrihet 

innebär att exempelvis inte politiska åsikter och liknande ligger till grund för, eller 

återspeglas i källan (Thurén, 2001, s. 63 ff.). Äkthet och oberoende innebär helt enkelt 

att källan är vad den utges att vara samt att den inte är direkt beroende av någon annan 

källa, dvs. att uppgiftslämnaren inte påverkats av någon annan (Thurén, 2001, ss. 12 ff., 

34 ff.). Tidskriteriet säger att trovärdigheten ökar med samtiden, dvs. desto nyare en 

källa är, desto bättre är den. Det huvudsakliga skälet till detta är enligt Thurén något så 

enkelt som den mänskliga glömskan (Thurén, 2001, s. 26 ff.).         

 

Vi har ägnat mycket tid till att i så stor mån som möjligt hitta källor som uppfyller dessa 

kriterier till denna undersökning. Det finns en mycket stor mängd relevant 

forskningsmaterial som behandlar både belöningssystem och lågkonjunkturen. Antalet 

källor som behandlar båda dessa ämnen är dock något begränsat. Vi har därför främst 

använt oss av källor som behandlar dessa områden separat, dvs. artiklar och litteratur 

som handlar om lågkonjunkturen, och artiklar och litteratur som handlar om 

belöningssystem. 

 

Vi har i första hand använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks databaser samt Harvard 

business reviews sökfunktion för att leta vetenskapliga artiklar. Med undantag av ett 

fåtal är de allra flesta av artiklarna publicerade under de senaste fem åren, vilket innebär 

att vi anser dem uppfylla Thuréns tidskriterium. Att artiklarna publicerats och givits ut 

av kända tidsskrifter, som exempelvis Human resource management review, stärker 

enligt oss både äktheten, oberoendekravet och tendensfriheten. Utan någon djupare 

kunskap eller kännedom om författarnas bakgrund och åsikter kan vi givetvis inte 

garantera att alla av Thuréns kriterier är helt uppfyllda. Då artiklarna publicerats av 

kända och välrenommerade tidsskrifter bör de dock ha genomgått grundlig granskning 

av experter inom de olika ämnesområdena, vilket enligt oss generellt sett stärker 

trovärdigheten. De böcker vi har använt oss av är skrivna av kända författare inom sina 

ämnesområden. De flesta böckerna av är skrivna inom metodområdet. Vi har dock även 

använt oss av ett antal böcker till vår teoretiska referensram.  

 

De metodböcker vi använt oss av är; Kvalitativa metoder av M. och K. Jensen, 

Qualitative inquiry & research design av J.W. Creswell, Kvalitativa intervjuer av J. 

Trost och Företagsekonomiska forskningsmetoder av A. Bryman och E. Bell Att utreda 

forska och rapportera av L.T. Eriksson och P.F. Wiedersheim, Metoder inom 

samhällsvetenskapen av B. Gustavsson, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder av I.M. Holme och B.K Solvang, Kvalitativa metoder av M.K 

Jensen, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning av R.Patel och B.Davidsson, ) Kvalitativ metod och vetenskapsteori av B. 

Starrin och P.G Svensson samt Källkritik av Torsten Thurén. Vi anser alla dessa böcker 
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vara bra och relevanta källor för vår studie. Två av böckerna (Företagsekonomiska 

forskningsmetoder och Qualitative inquiry & research design) är böcker som vi från 

tidigare metodkurser är bekanta med. I denna studie spelar dessa böcker dock en mindre 

roll och har främst använts för att föra ett generellt resonemang kring 

forskningsmetodik. När det gäller våra metodologiska val har vi främst använt oss av 

litteratur som fokuserar på just den valda metodiken, som exempelvis boken Kvalitativa 

metoder av Mogens och Kjaer Jensen. Vad gäller Thuréns olika krav på en god källa 

anser vi att dessa böcker uppfyller dessa krav väl. Tidskriteriet kan dock ifrågasättas, då 

flera av dessa böcker kommer från tidigt 90-tal. Vi anser dock inte att metodologin är 

lika tidsberoende som resten av studien och har därför valt att använda oss av denna 

litteratur.    

 

Böckerna som har använts till vår teoretiska referensram är; Crisis communications: A 

casebook approach av Kathleen Fearn-Banks, Employee Reward av Michael 

Armstrong, Human Resource Management av Bratton & Gold, Hur moderna 

organisationer fungerar av Jacobsen och Thorsvik, Strategic Reward Systems av 

Richard Thorpe & Gill Homan, Controllerhandboken av Samuelsson och Strategy and 

human resource management av Boxall och Purcell. Böckerna behandlar kända teorier 

gällande belöningssystem och krishantering och vi anser därför att de utgör ett bra yttre 

ramverk för vår studies teoretiska del. Vi anser även här att litteraturen uppfyller 

Thuréns krav. Tidskriteriet kan dock i vissa fall ifrågasättas, då vissa teorier som 

exempelvis Herzberg är 40 till 50 år gamla. Vi anser dock att teorin är så pass välkänd 

och relevant att den helt enkelt inte kan utelämnas.      

 

2.7 Forskningsdesign 

Vi har, för att besvara vår problemformulering och uppnå syfte, valt att göra en 

komparativ studie där vi jämför hur tre banker har hanterat förändringen i 

samhällsekonomin och hur den har lett till att företagen eventuellt har skapat nya 

strategier, alternativt handskats med redan befintliga HR- strategier, belöningssystem 

och sätt att motivera sina medarbetare. Anledningen till att vi valt att undersöka just tre 

banker har att göra med den geografiska avgränsning vi gjort, samt att alla tillfrågade 

banker inte hade tid och resurser att ställa upp i en undersökning. Figur 2.1 beskriver 

hur vi tittar på hur strategin genomsyrar organisationen från ledning till medarbetare och 

sedan tillbaka. Den långa pilen mellan de tre företagen visar på den slutliga jämförelsen 

vi gör mellan bankerna i undersökningen.   
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Figur 2.2 Komparativ undersökning 

(egen modell)   
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som använts för att skapa en förförståelse inom de 

olika områden som undersökts. Vi kommer även att ge koncisa motiveringar och 

förklaringar till varje teoris roll i vår studie samt en avslutande modell där vi visar 

vilken roll de teorier vi valt ut kommer att spela i vår studie. 

 

3.1 Human resource management 

Då syftet med vår undersökning är att undersöka om belöningssystemet har önskade 

effekter på medarbetarnas motivation i en lågkonjunktur, presenteras här human 

resource management (HRM), området inom vilket belöningsstrategier tas fram och 

hanteras. 

 

Det humana kapitalet har på senare år ansetts vara en allt viktigare resurs inom 

företagen och därmed har även kravet på att underhållet och hanteringen av denna 

resurs håller hög standard ökat. Människor och deras kunskaper och kompetens är alltså 

en utmärkande resurs som är svår att ersätta och som konkurrenterna inte kan kopiera 

(Bratton & Gold, 2007, s. 210), det är därför viktigt att vara rädd om denna resurs och ta 

tillvara på den kompetens den besitter. Företaget har strategiska mål och det är 

medarbetarna inom företaget som ska se till att dessa mål uppnås. HRM har därför en 

betydande roll i hur väl det humana kapitalet kommer till användning och hur effektivt 

företaget utnyttjar denna resurs för att nå sina mål (Boxall & Purcell, 2008, s. 54 ff). 

 

Bratton och Gold (2007, s. 3) definierar HRM som ett strategiskt synsätt för att hantera 

arbetsrelationer och betonar vikten av att tillvarata människors förmågor för att erhålla 

konkurrenskraft, vilket uppnås genom ett distinkt sätt att integrera anställningspolicys, 

program och praxis. Enligt Boxall och Purcell (2008, s. 3) handlar även HRM om 

hanteringen av arbete och hanteringen av medarbetarna som utför arbetet. Gibb (2001, 

s. 319) säger att det inte finns något standardiserat HRM system som fungerar i alla 

situationer utan det bör finnas ett antal alternativa metoder att tillgå som är lämpliga 

under olika omständigheter för att bedriva framgångsrikt HRM-arbete. Det finns en 

ekvation som förklarar hur HRM påverkar individuell och organisatorisk prestation: 

P=f(A,M,O). Denna ekvation innebär att individer tenderar att prestera när de har 

förmåga (ability), motivation och möjlighet (opportunity) att prestera, vilket alltså ska 

tillgodoses av ett företags HR-arbete (Boxall & Purcell, 2008, s.216). 

 

Beardwell et al. (2004, refererad i Prowse & Prowse 2009, s. 147) menar att det finns en 

koppling mellan ett företags strategi och olika metoder inom HRM. Vilket betyder att 

HR-strategin och därmed även belöningsstrategin bör följa företagets övergripande mål 

och visioner och anpassas efter de specifika situationer som uppstår säger att HRM-

strategier kan och bör varieras. 

 

Hur bidrar HR och belöningsstrategier till att skapa någon form av värde för företaget? 

Finns det några gemensamma nämnare som bidrar till att uppnå önskade effekter? Hur 

är HRM och prestation sammankopplat? Dessa frågor brukar sammanfattas som ”the 

black box problem”. Hur sammankopplas HRM och prestation? Boxall och Purcell 

(2008, s. 216) säger att tanken är att avsedda HR-praxis ska leda till faktisk HR-praxis 

som i sin tur ska leda till uppfattad HR- praxis och vidare till medarbetarreaktioner som 
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till slut ska leda till organisationsprestation. Enligt denna teori finns det alltså en 

koppling mellan HR-arbete och framgång (Gibb, 2001, s. 318). 

 

För att uppnå ovanstående försöker ledningen ofta skapa någon form av kultur som 

innefattar vilken typ av atmosfär man vill ska genomsyra företaget. Där försöker man 

förmedla på vilket sätt man vill jobba med sina medarbetare, kunder och leverantörer 

och detta görs exempelvis genom att tydliggöra företagets vision och värderingar genom 

att publicera dessa på den egna hemsidan. Att vara klar och tydlig med vad företaget 

står för och se till att alla anställda inom företaget lätt kan ta del av den typen av 

information är av stor vikt för att strategin ska ha önskad effekt på, och leda till önskade 

handlingar hos medarbetarna (Boxall & Purcell, 2008, s. 216). 

 

Detta avsnitt använder vi som en utgångspunkt i vår undersökning när vi tittar på hur 

HR-strategin hos företagen är sammankopplat med de generella mål och strategier som 

finns. 

3.2 Best-fit teorin 

Då alla människor är olika och vårt syfte är att undersöka om ledningens 

belöningsstrategi har en önskad effekt på medarbetarnas motivation anser vi att best-fit 

teorin är relevant då den handlar just om olika faktorer som kan påverka skapandet av 

ett belöningssystem och vilka olika faktorer som kan motivera olika människor.  

 

Bratton & Gold (2007, s. 366 ff.) menar med best-fitteorin att ett företags 

belöningssystem ska vara beroende av dess interna (organisationsstrategi, 

omorganisering, kultur och psykologiska kontrakt) och externa kontext (globalisering, 

att bli kostnadseffektivt genom downsizing, nationella kontext som är influerade av 

internationell utveckling). Prowse och Prowse (2010, s. 147) menar att det finns ett 

starkt samband mellan ett företags HR-strategi och dess generella strategier. Detta 

samband innebär att de interna faktorerna i form av ”missioner”, strategier, 

organisationsstruktur och HRM svarar på de externa ekonomiska, politiska och 

kulturella faktorerna som omger företaget, seFigur 3.1 Strategisk HRM / matching 

model 

. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Strategisk HRM / matching model 

 (Bratton & Gold, 2007, s. 52) 
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I strategisk HR-forskning fokuseras det vanligtvis på eventuella relationer och sätt att 

hitta en bra matchning mellan HR-aktiviteter och önskade strategiska effekter. De 

senaste åren har forskningen utvecklats från att mer eller mindre ha en färdig mall för 

hur olika situationer ska hanteras, till att ha ett större antal alternativ för att kunna vara 

flexibla och anpassa sig till förändrade villkor. I en studie av Lepak, Marrone, and 

Takeuchi (2004, refererad i Legnick-Hall, Legnick-Hall Andrade, Drake. 2009, s. 67) 

säger de att olika strategier leder till olika sätt att strukturera organisationer och därmed 

krävs olika tillvägagångssätt för olika uppgifter, vilket i sin tur fordrar olika beteenden 

hos medarbetarna. Detta synsätt genomsyrar ofta strategisk HRM och Boxall och 

Purcell (2008, s. 63) säger att det inte finns någon lösning som passar alla situationer 

och kontext. De argumenterar för att vinsterna med de modeller och teorier som 

företaget ämnar använda sig av måste överväga kostnaderna.  

 

Hur kan då HR bidra till ett belöningssystem som har en positiv inverkan på 

motivationen? Forskare har kommit fram till att det finns olika motivationsfaktorer som 

motiverar olika människor. För högre uppsatta tjänstemän på ledningsnivå kan dessa 

vara materiella belöningar, status och prestige, sociala frågor, intresse för jobbet, 

variation, utmaning och ledarskap.  För lågkvalificerade medarbetare kan bland annat 

lön, arbetstimmar, befordringsmöjligheter, arbetsplats (ute eller inne), relationer med 

kollegor och arbetsvillkor och arbetsförhållanden, ses som olika typer av 

motivationsfaktorer (Thorpe & Homan, 2000, s. 86). Armstrong (2003, s. 91) säger även 

han att alla människor inte motiveras av samma saker och att effekten av 

belöningsstrategier skiljer sig beroende på vem som tar del av den. 

3.3 Belöningssystem 

Då vi har som syfte att undersöka belöningssystem som motivationsfaktor har vi valt att 

här presentera de teorier om belöningssystem vi anser vara relevanta för vår 

undersökning. Vi har tittat på vilken funktion belöningssystem avses ha enligt teorin, 

för att med det som utgångspunkt sedan analysera vilka effekter den rådande krisen lett 

till och vad som gjorts för att ta sig runt eventuella svårigheter i skapandet av 

belöningssystem.  

 

Under det senaste årtiondet har det skett stora förändringar vad gäller 

belöningssystemens utformning. Förr i tiden baserades en individs ersättning helt enkelt 

på antalet timmar eller antalet år som han eller hon arbetat inom organisationen. Idag 

ser belönings- och ersättningssystem annorlunda ut, och fokus ligger nu istället på 

grupp- eller individuell prestation och ambitionsnivå (Bratton & Gold, 2007, s. 359). 

 

Ett belöningssystem består enligt Bratton och Gold (2007, s. 360) av både yttre och inre 

belöningar. De beskriver yttre belöningar som belöningar som tillfredställer anställdas 

grundläggande behov, gällande säkerhet, överlevnad och erkännande. Inre belöningar 

beskrivs istället som belöningar som stärker personlig utveckling och självförtroende. 

Dessa två typer av belöningar är generellt sett kärnan i ett belöningssystem och balansen 

mellan dessa två bestäms av varje specifikt företags värderingar. Vi anser att citatet 

nedan beskriver vad som i det här fallet menas med belöningar på ett mycket kortfattat 

och tydligt sätt. 

 

”Reward refers to all the monetary, non-monetary and psychological payments that an 

organization provides for its employees in exchange for the work they perform” 

(Bratton & Gold, 2007, s. 360). 
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En organisation som använder sig av ett visst belöningssystem måste integrera systemet 

på ett sätt som tillåter det att fungera tillsammans med företagets övergripande 

strategier. Bratton och Gold (2007, s. 361) anger följande lista som utgångspunkter för 

vad belöningssystemet bör bidra med till företaget: 

 

 
 

Figur 3.2 Belöningssystemets syfte  

Bratton & Gold (2007) 

 

I samband med att belöningssystem implementeras måste varje företag även ställa ett 

antal fundamentala frågor. När det gäller monetära belöningssystem är några av de 

huvudsakliga frågorna:  

 

 Hur mycket ska vi betala? (Det vill säga hur stor ska belöningen vara?) 

 Hur ska belöningen betalas ut? (Individuellt eller gruppvis?) 

 Hur stor del av det totala belöningssystemet ska utgöras av monetära 

belöningar? 

 

Det finns många olika typer av belöningar att använda sig av. Några exempel på sådana 

är individuell lönesättning, bonuslön, pension, vinstandelsstiftelser och förmåner 

(Arvidsson, 2004, s. 153). Dessa förmåner refereras ofta till som monetära belöningar 

(Bratton & Gold, 2007, s. 360). Men för att lyckas motivera sin personal måste det inte 

alltid handla om belöningar som tar finansiellt utrymme,  icke-monetära belöningar kan 

vara minst lika motiverande. Dessa kan ta sig form av exempelvis beröm, uppmuntran, 

feedback och personlig utveckling. Dessa uppfyller ofta de inre behoven och skapar 

psykologisk tillfredsställelse (Hargie O, 2011, s 83, 90-91).  

 

I en stabil samhällsekonomi är en klar och tydlig strategi och ett väl fungerande 

belöningssystem, där ovanstående punkter och frågor används för att hjälpa företaget 

Understödja organisationens strategi  

Rekrytera kvalificerad arbetskraft  

Bidra till att hålla kvar befintlig personal så att 
personalomsättningen hålls på acceptabla nivåer  

Säkerställa intern och extern kvalitet  

Vara ekonomiskt hållbar, givet företagets ekonomiska resurser  

Motivera anställda att prestera så bra som möjligt  

Stärka psykologiska kontrakt  

Främja 'organizational citizenship'  

Vara inom juridiska gränser  

Vara effektivt administrerat  
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framåt i takt med hur samhället utvecklas, en av grundstenarna för att nå framgång 

(Bratton & Gold, 2007, s. 366). Vi har därför valt att använda dessa utgångspunkter som 

ett slags yttre ramverk för den del av vår studie som behandlar bankernas 

belöningsstrategier i samband med en lågkonjunktur. Detta innebär att vi utifrån våra 

insamlade data kommer att titta på hur bankerna förhåller sig till ovanstående lista och 

frågor och därigenom utreda vad deras belöningssystem bidrar med och hur systemet är 

uppbygg 

 

Hands on reward for hands on management 

 

I artikeln Hands on reward for hands on management ges förslag på konstruktion av 

monetära belöningar. Resonemanget byggs upp kring ett anonymt brittiskt bolag. Vår 

studie kommer att inkludera en enkätundersökning med personal på de företag vi valt att 

undersöka. Denna artikel kommer därför att ligga till grund för flera av våra enkätfrågor 

gällande typer av belöningar och hur dessa uppskattas av medarbetarna. 

 

Skapandet av långsiktiga incitament är också det starkt kopplat till individen, dess 

livssituation och arbetssituation. Det är inte givet att en person i 40-årsåldern, som 

arbetar på mellannivå kommer att arbeta resten av sin karriär inom just den organisation 

där han eller hon arbetar idag. Detta innebär att långsiktiga belöningar som kanske 

betalas ut först vid pensionen inte nödvändigtvis gör denna person motiverad till att 

göra ett bättre arbete. Utifrån detta menar man i artikeln att tidshorisonten för 

utbetalning av monetära belöningar till den här gruppen av anställda maximalt får vara 

tre år (Top pay research group, 2003, s. 62).  

 

Det finns dock en del potentiella problem med den här typen av system. De flesta har att 

göra med implementeringen och den ”bonustorka” som kan uppstå under övergången 

från ett äldre system till treårssystem av den här typen. Författarna föreslår dock flera 

lösningar där systemet exempelvis fasas in över tre år, där anställda även under de två 

första åren får tillgång till viss rörlig kompensation samtidigt som bonuspoolen i 

treårssystemet byggs upp (Top pay research group, 2003, s. 62 ff.). 

 

Ett annat problemområde när det gäller det långsiktiga skapandet av belöningssystem är 

hur belöningarna ska fördelas mellan ett företags olika delar. I en större koncern kan 

intjäningsförmågan i dess dotterbolag se olika ut, vilket kan skapa problem när det 

gäller utbetalning av belöningar. På grund av detta skapas frågan om hur centraliserat ett 

belöningssystem bör vara. Belöningarnas storlek kan baseras på exempelvis ett visst 

dotterbolags storlek eller bokfört värde inom koncernen. Detta kan dock vara 

problematiskt eftersom ett dotterbolags värdering, på grund av exempelvis skatteskäl, 

kan ligga långt ifrån bolagets verkliga värde. Den vanligaste fördelningen av belöningar 

i större företag är enligt artikeln att cirka 60 procent av belöningen baseras på resultatet 

för den avdelning där en person arbetar medan de övriga 40 procenten baseras på 

organisationens helhetsresultat (Top pay research group, 2003, s. 62 ff.).  

 

Efter sin studie föreslår dock artikelförfattarna att så mycket som 90 procent av 

belöningarna ska baseras på den egna avdelningens resultat och alltså bara 10 procent 

på organisationens helhetsresultat. Författarna menar att medarbetarnas lojalitet finns 

hos den egna avdelningen. Det är där deras individuella arbetsinsats kan göra störst 

märkbar skillnad, vilket gör motivationshöjande åtgärder effektivare (Top pay research 

group, 2003, s. 63). 
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I den här studien kommer den här typen av teori eller resonemang att användas som 

grund för intervjufrågor. Teorin kommer även att användas som teoretisk grund för våra 

undersökningsobjekts olika förhållningssätt till monetära belöningssystem. 

Lågkonjunkturen kan enligt oss även vara ett bra tillfälle att implementera vissa av de 

förslag som presenteras i artikeln.                       

 

Med dessa teorier som utgångspunkt kan vi genom intervjuer och enkäter ställa frågor 

kring faktorer som påverkat skapandet av de aktuella strategierna och även undersöka 

ifall dessa faktorer har önskad effekt på motivationen och eventuellt få reda på vad som 

kunde göras annorlunda. 

 

 

3.4 Motivation 

Tre aspekter som visat sig vara av stor vikt vid skapandet av lönestrategi och 

lönesystem är enligt Thorpe och Homan (2000, s. 32 ff) motivation, auktoritet och 

kontroll och affärsmål. I detta kapitel går vi igenom området motivation och de teorier 

inom området som vi anser vara relevanta för vår undersökning. 

 

Ett företag kan till exempel belöna producerande av resultat, passande attityd och 

engagemang eller att medarbetaren sätter företaget först. Vilken typ av belöning som 

bör tillämpas är beroende av vilken motivationsteori som anses mest relevant. (Thorpe 

& Homan, 2000, s. 32 ff.).   

 
Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs (1974, s. 18 ff.) så kallade motivationsteori tillhör inte den allra nyaste och 

mest aktuella forskningen. Vi anser trots detta att den är användbar i vår studie. Teorin 

kommer att användas för att förklara och skapa förståelse för behovsrelaterade frågor 

rörande motivation.  

 

Herzbergs (1974, s. 18 ff.) resonemang utgår ifrån att företag och organisationer måste 

motivera sina anställda utifrån begränsade resurser. Han menar att en låg ersättning 

kommer att göra de anställda omotiverade, men på samma gång garanterar inte en hög 

ersättning motiverade arbetare. Det finns alltså andra faktorer som spelar in. Om en 

person exempelvis arbetar under obekväma omständigheter, exempelvis en arbetsplats 

utan fönster, så bidrar det givetvis till att skapa vantrivsel. Herzberg (1974 s. 18 ff.) 

menar dock att om endast detta skulle förändras, det vill säga att arbetaren får en 

arbetsplats med fönster, så innebär det endast att arbetaren blir mindre omotiverad vilket 

inte är samma sak som att skapa motivation. Detta resonemang mynnar ut i den så 

kallade tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1974, s. 18 ff.). 

 

Tvåfaktorsteorin är uppbyggd kring två faktorer. Den första har Herzberg (1974, s. 18 

ff.) valt att kalla för motivationsfaktorn. Denna faktor inkluderar de faktorer som bidrar 

till att motivera anställda eller arbetare. Teorins andra huvudfaktor är hygienfaktorn, här 

återfinns de faktorer som i sig inte ökar motivationen, men vars frånvaro kan skapa 

missnöje på en arbetsplats (Herzberg, 1974, s. 18 ff.). 

 

De specifika motivationshöjande faktorer som finns under Herzbergs (1974, s. 18 ff.) så 

kallade motivationsfaktor är bland annat ökat ansvar, uppmuntran och berömmelse. 
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Dessa faktorer bidrar alla till att motivera anställda. Ett annat exempel på en 

motivationshöjande faktor är en intressant sysselsättning där människor känner att de 

utvecklas. När det gäller hygienfaktorerna så nämns bland annat säkerhet, status och 

relationer, vilka alla kan påverka motivationen negativt. En organisation vars strategi 

eller administration inte fungerar på ett tillfredställande sätt nämns även som 

hygienfaktorer, då de kan skapa vantrevnad och därigenom sänka motivationen.  

 

I Fel! Hittar inte referenskälla. nedan ses motivationsfaktorerna på den högra sidan 

ch hygienfaktorerna på den vänstra sidan. Den horisontella axeln högst upp visar 

motivationsnivån utifrån en sammanställning av de underliggande faktorerna.    
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Figur 3.3 Motivation-Hygiene Profiles 

 (Herzberg, 1974, s. 18 ff.) 

 

Enligt denna teori är det alltså viktigt att skapa och underhålla motivationsfaktorerna för 

att på så vis motivera sin personal. Det är samtidigt lika viktigt att aktivt arbeta med 

hygienfaktorerna. Lågkonjunkturen begränsar bankernas ekonomiska resurser vilket 

innebär att belöningssystemen påverkas. Herzbergs (1979, s. 18 ff.) tvåfaktorsteori kan 

enligt oss ge grova riktlinjer på vad bankerna bör fokusera på i denna situation. Genom 
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att analysera vår insamlade data utifrån en kombination av tvåfaktorsteorin och ny och 

aktuell forskning inom belöningsstrategi hoppas vi kunna dra slutsatser och ge 

konstruktiva förslag på hur belöningsrelaterade problem ska behandlas i samband med 

en lågkonjunktur. 

 

3.5 Krisen  

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida banksektorns belöningssystem har en 

önskad effekt på medarbetarnas motivation och arbetsprestation under en lågkonjunktur. 

Vi har valt att använda oss av Fearn-Banks (2007) krishanteringsteori för att teoretiskt 

förankra bankernas agerande under en lågkonjunktur eller kris. 

 

Enligt Fearn-Banks (2007, s. 11 ff.) kan en kris se ut på många olika sätt. En kris kan 

vara en regelrätt katastrof som exempelvis en jordbävning eller ett vulkanutbrott, men 

även en svårighet eller ett hinder som försvårar det dagliga arbetet. Det är självfallet 

svårt för organisationer och företag att förhindra och förutse den här typen av händelser. 

Fearn-Banks (2007, s. 11 ff.) hävdar dock att alla företag bör ha en krishanteringsplan, i 

vilken åtgärder och tillvägagångssätt för olika situationer bör finnas listade. En kris har, 

oavsett dess karaktär, ett antal gemensamma nämnare vilka gör det möjligt att 

identifiera, förhindra eller minimera krisens konsekvenser.  

 

Fearn-Banks (2007, s. 11 ff.) delar in sin modell i följande fem faser: 

 

1. Upptäckt: En kris upptäcks oftast tack vare tecken av något slag. Den här 

typen av tecken kallas inom teorin för prodrom. De prodrom som föreligger en kris 

är olika tydliga beroende på typen av kris, i vissa fall är tecknen uppenbara och i 

andra fall otydliga eller mer eller mindre obefintliga. Om ett företag i ett tidigt skede 

kan identifiera ett prodrom så ökar möjligheterna att motverka krisen och dess 

påverkan på organisationen. 

 

2. Förebyggande & Förberedelser: Det förebyggande arbetet är mycket 

viktigt eftersom många kriser är svårupptäckta. Rätt förberedelser eller strategi är av 

yttersta vikt när det gäller att hantera och bearbeta en kris. För att krishanteringen 

ska fungera effektivt måste dessa förberedelser förmedlas till hela organisationen 

och dess omgivning  

 

3. Kontroll: Att ha kontroll över krisen är något som måste prioriteras för att 

företaget eller organisationen ska kunna begränsa dess påverkan. Hur kontroll 

skapas beror till stor del på den specifika krisen samt hur krishanteringsplanen är 

uppbyggd. 

 

4. Återhämtning: Under denna fas måste företaget återgå till det normala 

eller dagliga arbetet. Detta innebär ofta en återuppbyggnad av det förtroende som 

organisationen tidigare hade till sin omgivning och givetvis även omgivningens 

förtroende för företaget. 

 

5. Lärdom: Detta är en utvärderande fas, där organisationen ska blicka 

tillbaka på krisen för att se vad som gick bra och vad som i framtiden måste 

förbättras. Utifrån denna utvärdering och lärdomar kan sedan prodrom för framtida 

kriser utvecklas. 
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Det främsta skälet till att vi valt att använda oss av just denna modell är som vi tidigare 

nämnt att den gör det möjligt för oss att teoretiskt förankra bankernas agerande under 

krisen. Teorins enkelhet innebär att vi, exempelvis i samband med våra intervjuer, 

hoppas kunna använda den både till formuleringen av specifika frågor, samt som 

generellt diskussionsunderlag vid intervjutillfället. 

 

3.6 Ledarskap under och efter en kris 

Banksektorn har nyligen genomgått den så kallade finanskrisen. För många aktörer har 

detta skapat en komplicerad situation vad gäller ledarskap. För att teoretiskt förankra 

våra undersökningsobjekts agerande har vi valt att titta på forskning kring ledarskap i en 

kris. Artikeln handlar om hur ledarskapet måste anpassas till den rådande situationen. 

När krisen är över kommer företaget eller organisationen inte att kunna återgå till det 

normala utan ett kreativt och anpassat ledarskap, vilket innefattar förändring, 

information och nya tankebanor (Heifetz, Grashow, & Linsky, 2009, s. 1 ff.) 

 
Utveckling genom förändring 

För att överleva i dagens föränderliga och konkurrenstäta värld måste företag, med dess 

ledare och anställda vara i framkant både vad gäller rådande affärspraxis och utveckling 

av framtida affärspraxis. Dessa två krav innebär att ständig förändring är nödvändig för 

en organisations långsiktiga framgång och fortlevnad (Heifetz, et al. 2009, s. 3 ff.). 

  

Vid de första tecknen på en kris bör därför företagsledningen handla på ett sätt som 

möjliggör positiv förändring. Ett exempel som tas upp i artikeln är hur en kvinnlig vice 

vd på ett amerikanskt elektronikföretag insåg faran i att företaget misslyckades med sin 

försäljning till kvinnliga kunder. Hon påbörjade därför en förändring gällande företagets 

inställning till kvinnliga kunder, genom att exempelvis visa upp sina produkter i en mer 

familjär miljö. Detta resulterade i en dramatisk försäljningsökning. Med denna 

förändring lyckades hon med att både bevara företagets rykte, när det gäller att uppfatta 

kundbehov, samtidigt som hon avskaffade den framgångsbarriär som uppkom genom att 

försäljningen var så starkt fokuserad på manliga kunder (Heifetz et al. 2009, s. 4 ff.). 

 

Det faktum att krisen även kan ”användas” för att skapa positiv förändring är något som 

vi anser vara mycket intressant, speciellt när det gäller företagsledningarnas syn på 

lågkonjunkturen och dess effekter.   

      

3.7 Intern kommunikation 

En del av vår undersökning går ut på att undersöka huruvida ledningens bakomliggande 

strategi gällande belöningssystemen når fram till medarbetarna, har önskad effekt på 

deras motivation och därmed deras prestation. Vi har därför valt att titta på teorier 

gällande intern kommunikation då kommunikationen mellan ledning och medarbetarna 

ligger till stor grund för hur strategier, mål och förväntningar når fram mellan dessa.  

 

I en föränderlig verklighet är konstant kommunikation en nödvändighet för att sprida 

information och för att upprätthålla förändrade värderingar. Kommunikationen ska bidra 

till att förenkla för företaget att ta sig igenom förändring med enad identitet och 

gemensamma mål (Torrington & Holden, 1992, s. 28). Intern kommunikation är i 

önskvärd form ett sätt att utbyta information och bör fungera som en dialog snarare än 



 

 

24 

 

som informationsgivande. Det optimala sättet att sprida information är inte längre top-

down utan tvåvägskommunikation och bör involvera ledning såväl som medarbetare. 

Det behöver heller inte bara handla om informationsutbyte utan även ett utbyte av 

känslor, ideer och tankar (Clutterbuck & James, 1997, s. 249). Kommunikationen kan 

vara både formell och informell, direkt eller indirekt.  I artikeln ”Information for 

management” (2007) hävdas att kommunikation inte nödvändigtvis behöver vara 

informell eller formell. Dessa två sätt att kommunicera kompletterar varandra och bidrar 

på olika sätt till informationsspridning utan att den ena är viktigare än den andra. 

 

Ett företag bör enligt (Sheehan, 2006, s. 62 ff.) utgå ifrån fyra grundstenar för att 

maximera chansen att strategin implementeras och leder till önskade effekter genom 

medarbetarnas handlingar. Dessa fyra handlar om att övertyga medarbetarna om 

företagets värderingar, definiera hot och risker som kan sätta företaget i mindre 

önskvärda situationer, kommunicera strategin till medarbetarna genom att skapa 

mätmetoder, sätta mål och anpassa incitamenten samt vara delaktig och vara personligt 

involverad i beslutsfattande i fråga om strategiska hot och möjligheter för att forma 

företagets riktning.  

 

3.8 Sammanfattning av teori 

Vår teoretiska referensram inkluderar teorier inom belöningssystem, förändring, HR, 

kommunikation, krishantering, ledarskap och motivation. Genom att på olika sätt 

kombinera dessa teorier vid analysen av vårt empiriska material, anser vi oss ha ett 

ramverk som tillåter oss att dra relevanta slutsatser och därigenom besvara vår 

problemformulering samt uppnå syftet med denna studie. 

 

Modellen nedan visar till vilken del av undersökningen de olika teorierna kommer att 

användas under analysen.   
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Figur 3.4  Sammanfattning av teori  

(Egen modell) 

 

Som vi kan se i figuren ovan fokuserar vi med hjälp av teorierna till största del på 

bankernas strategier, då främst belöningsstrategier. Ledningen och medarbetarnas roll 

fyller dock viktiga funktioner i vår studie för att se effekten av vald strategi och därför 

har vi även teorier som fokuserar på dessa. 
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4 Praktisk metod 

Sammanställning av teorier och insamlande av empiri har skett genom 

litteratursökning, intervjuer och enkätutskick och dessa olika sätt går vi djupare in på i 

följande kapitel. 

 

4.1 Urval  

Syftet med denna studie är att utreda huruvida banksektorns belöningssystem har en 

önskad effekt på medarbetarnas motivation och arbetsprestation under en lågkonjunktur. 

Detta innebär att vi även kommer att inkludera och utreda bankledningarnas 

huvudsakliga strategier gällande belöningssystem som uppkommer i samband med en 

lågkonjunktur. Att vi valde att fokusera vår undersökning på just bankbranschen beror 

till stor del på det utbredda användandet av just belöningssystem just här, samt att 

lågkonjunkturen slog extra hårt mot branschens aktörer. 

 

Vår ambition var till en början att inkludera fem av Sveriges mest välkända banker för 

att kunna göra en så bred studie som möjligt. För att kunna få en så bra och personlig 

kontakt som möjligt valde vi även att genomföra vår undersökning på lokal nivå. Att 

skapa access eller tillgänglighet är mycket viktigt för en undersökning. Personliga 

kontakter med nyckelpersoner inom den eller de organisationer som undersöks 

underlättar i många fall upprättandet av access (Bryman & Bell, 2005, s. 109 ff.). Vi 

saknar tyvärr personliga kontakter inom bankbranschen, vilket gjorde att vi valde att 

upprätta denna kontakt via e-mail istället för att på så vis höra oss för om de hade 

möjlighet och intresse av att vara med i vår undersökning.  

 

Vi kontaktade sammanlagt fem olika banker i Umeå genom att först maila ut en 

förfrågan om kontaktperson till bankerna. Dessa fem banker svarade alla på vårt mail. 

En av dem avböjde vår förfrågan och hänvisade till tidsbrist. Resterande fyra ringde vi 

sedan upp. Av dessa var det en banks personalchef som ansåg att arbetsbördan för 

tillfället var för stor för att han skulle kunna ställa upp på en intervju samt avsätta tid 

bland de anställda för att besvara vår enkät.  På grund av tidsbrist från bankernas sida 

var det alltså endast tre banker som kunde ställa upp och delta i vår studie. Dessa banker 

är enligt oss representativa för området då de allihop är välkända i Sverige, om än med 

olika inriktningar och kundfokus, en faktor som vi tror kan gynna analysen och 

jämförelsen. Att två av fem tillfrågade banker föll bort är inget vi önskade, men då de 

inte kunde ställa upp på grund av faktorer som vi inte kunnat styra över är vi nöjda med 

att tre av de fem tillfrågade bankerna kan ställa upp i vår studie. Det går alltid att 

diskutera om vi borde ha lagt fram vår förfrågan på ett annorlunda sätt eller om vi kunde 

försökt övertala de två bankerna som tackade nej att ställa upp. Utifrån de två bankernas 

koncisa svar och den rådande situationen inom branschen har vi dock svårt att tro att 

dessa aktörer hade ställt upp i vår undersökning.  

Denna process ledde alltså fram till ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 

94). Detta innebär att våra undersökningsobjekt inte nödvändigtvis är de allra mest 

lämpade för vår studie. Även om fler och större undersökningsobjekt hade varit 

önskvärt anser vi, utifrån vårt syfte och problemformulering, att detta 

ickesannolikhetsurval är passande och därför också representativt (Trost, 2005, s. 50).  
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Vi har valt att inte använda vår tid och energi till att försöka genomföra så många 

intervjuer som möjligt. I linje med vad Trost (2005, s. 122 ff.) föreslår, har vi istället 

valt att fokusera på att på ett så bra vis som möjligt genomföra de intervjuer vi lyckades 

boka in. Vår undersökning är uppdelad i en intervjudel och en enkätdel. På de företag 

som ingår i vår undersökning har vi utfört en intervju med den lokala/regionala 

personalchefen. Att genomföra intervjun med rätt person, på rätt position, är också 

något vi har fokuserat på under urvalsprocessen (Kvale & Brinkman, 1997, s. 136).  

 

Vad gäller den kvantitativa delen av undersökningen och urvalet till detta ville vi att den 

skulle komplettera den kvalitativa delen av undersökningen. För att vi uppnå vårt syfte 

behövde vi alltså inkludera både medarbetarperspektivet och organisations 

belöningsstrategier. B1 har 400 anställda, spridda över 69 kontor i norra Sverige.  B2 

har sammanlagt 156 anställda på tre kontor i Västerbottenregionen. B3 har sammanlagt 

70 medarbetare utspridda på alla kontor i fem olika områden i Umeå. Bankkontoren är 

därmed inte speciellt stora och då enkäten endast skulle fungera som ett komplement till 

den kvalitativa studien ansåg vi att 15 respondenter från varje bank vore ett rimligt 

antal, även med tanke på eventuella bortfall. Vi frågade även personalcheferna på 

telefon om hur många medarbetare de ansåg att de kunde, eller ville, dela ut enkäten till. 

Svaren från personalcheferna varierade mellan 10 och 20, vilket också det gjorde att 15 

kändes som ett rimligt antal för att det skulle kännas bekvämt för alla. För att i större 

grad säkerställa att nå önskvärt antal respondenter borde vi kanske ha lämnat fler 

enkäter på varje kontor och därmed ”haft råd” med större bortfall. Dock så anser vi att 

antalet respondenter ger oss användbar data som kompletterar den kvalitativa delen av 

empiriinsamlingen. Vi fick alltså access till dessa respondenter genom personalchefen 

på respektive bank. Vårt önskemål var att det skulle vara en spridning i ålder, tid i 

företaget och i yrkeskategorier för att se om dessa var faktorer som påverkade 

uppfattningen av belöningssystemets effekt. Vad vi kunde se var det dock ingen skillnad 

och vi har därför valt att inte lägga någon vikt vid detta i själva analysen utan endast 

visa denna information för att tydliggöra att undersökningen är heterogen och svaren 

representativa för hela företaget och inte endast en yrkeskategori.  

4.2 Etiska aspekter 

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som 

uppstår.  Den som utför undersökningen måste skydda informantens anonymitet genom 

att exempelvis ge alias till de olika individerna. Då kvalitativa undersökningar handlar 

om att tolka de utsagor som ges är det viktigt att intervjupersonen informerar 

informanterna om att de deltar i en studie, om studiens syfte och att respondenten ges 

rätten att ta del av och korrigera eventuella tolkningsfel i den insamlade datan 

(Creswell, 2007, s. 141 ff.). I denna undersökning gav vi individerna och företagen 

rätten att vara anonyma vilket de alla önskade få vara, och de har även fått chansen att ta 

del av och korrigera våra tolkningar av intervjumaterialet.  

 

4.3 Datainsamlingstekniker 

Vi har använt oss av intervjuer och enkäter för att samla empiri. Intervjuerna har vi gjort 

på lokal ledningsnivå för att få en djupare inblick i hur och varför belöningssystemen 
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skapas och vilken underliggande strategi som ligger bakom. Intervju kändes även som 

ett bra sätt att undersöka och få ta del av hur strategier förändrats och vilka 

prioriteringar som gjorts i samband med den ekonomiska krisen. För att sedan kunna 

jämföra och se hur sammanlänkade ledningens strategiska mål och medarbetarnas 

uppfattning och effekten av dessa är har vi valt att komplettera intervjuerna med enkäter 

till medarbetarna (Patel och Tebelius 1987, s. 43). Dels för att ha möjlighet att få ta del 

av ett större antal medarbetare men också för att djupintervjuer eller bredare 

diskussioner inte känns relevant i undersökningen om hur medarbetarnas uppfattning 

om någonting ser ut.  

 

Enkäten lämnades i pappersform till respektive personalchef som i sin tur delade ut den 

bland sina anställda. En vecka senare hämtade vi upp de besvarade enkäterna på 

respektive bank. Det hade möjligtvis varit mer effektivt att samla in enkäten på webben 

då det säkerställt att papper inte kom bort vilket nu kan ha varit en anledning till det 

bortfall som blivit. Det främsta skälet till att vi valde en pappersenkät var tidsfaktorn. 

Då ingen av oss besitter någon direkt kunskap gällande framtagandet av webbenkäter 

drog vi även slutsatsen att ett sådant tillvägagångssätt helt enkelt blivit för tidskrävande. 

Utifrån det faktum att vi ändå skulle besöka kontoren ansåg vi att valet av pappersenkät 

kändes naturligt. Bearbetandet av vår insamlade data skedde i Excel där vi räknade ut 

procentsatser och fick ut det data vi sedan använde i vår analys.  

 

4.4 Litteratursökning  

Vi har i första hand använt oss av databasen Emerald i vår artikelsökning och vi har 

även använt oss av kurslitteratur inom ämnesområdet HRM, företagsekonomi och 

organisation. Även skolans databaser inom de valda områdena har till stor del använts 

till artikelsökning. 

 

Sökord vi använt oss av är HRM, strategy, motivation, reward, reward system, strategic 

HRM, communication, crisis, lågkonjunktur, krishantering, contingency och best-fit.  

 

4.4.1 Intervjumall  

 

Allmänt 

 Vem är du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Belöningssystem och strategier 

 Är belöningssystemet kopplat till företagets övergripande mål och 

strategier? 

 Vilken typ av belöningssystem tillämpar ni? 

 Anpassas dessa efter individuella krav? 

 Omfattas alla inom företaget av samma belöningsstrategi eller erbjuds 

olika belöningar beroende på vilken nivå man befinner sig på?  

 

Förklaring: Best-fit teorin handlar om att olika motivationsfaktorer motiverar olika 

människor. Därför är tanken med denna fråga att ta reda på hur individuellt anpassat 
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företagets belöningssystem är för att genom enkäten till medarbetarna ta reda på om de 

uppfattar att det finns en individuellt anpassad tanke bakom företagets försök att 

motivera sina medarbetare.  

 

 Hur påverkas dessa system av lågkonjunkturen? 

 

Förklaring: I och med de förändringar som generellt behövde göras i företaget vill vi 

genom denna fråga ta reda på om dessa system påverkades på ett eller annat sätt av att 

den övriga strategin förändrades.  

 

 Vad prioriteras under och efter en lågkonjunktur? Sker ett skifte i 

prioriteringar: 

 

Förklaring: Vilka förändringar gjordes, fick vissa belöningar prioriteras bort? Vi vill 

med denna fråga få en bild av vilken vikt belöningssystem och de olika delarna inom 

dessa har när det kommer till motivation och produktivitet. Påverkas medarbetarna av 

de förändringar som behövt göras? 

 

 Uppkom några belöningsstrategiska förändringar i samband med 

lågkonjunkturen? 

 

Förklaring: Fokuserades det mer på uppskattning och trivsel och icke-monetära 

belöningar i en fallande ekonomi än monetära belöningar? 

 

 Hur delaktiga är medarbetarna i upprättandet av en ny belöningsstrategi? 

 

Förklaring: I en kris är det enligt teorin bra att vara rak och tydlig med vilka problem 

som finns för att öppna upp möjligheten att alla kan bidra med lösningar till dessa. 

Ledningens roll lättas alltså optimalt upp lite för att ge utrymme för fler kreativa 

lösningar från olika håll inom företaget. 

  

 Hur kommuniceras mål och värderingar och den belöningsstrategi som 

gäller? 

 Finns en tydlig och lättillgänglig strategi för medarbetarna att ta del av 

gällande hur belöningar är tänkta att påverka motivationen hos dessa? 

 Nu när det verkar som att den negativa trenden vänder, planeras det för 

förändringar anpassade till den nya marknadssituationen? 

 

Förklaring: Vi vill ta reda på om kommunikationen fungerar mer som 

informationsutbyte i diskussionsform eller om det sker genom top-down 

kommunikation vilket kan påverka hur involverade medarbetarna känner sig i företaget 

och vilken ”vi-känsla” som råder.  

 

Belöningssystemens effekter 

 

 Vilka är de huvudsakliga effekter ni vill skapa med era belöningssystem? 

 Hur mäter ni dessa effekter? 

 Hur upplever du att medarbetarna tagit till sig och påverkas av 

belöningssystemet? (Har förändringarna som gjorts haft önskad effekt enligt 

din uppfattning?) 
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Förklaring: Dessa frågor ämnar undersöka hur belöningssystemet är anpassat och 

sammankopplat med företagets strategier i övrigt enligt Bratton & Golds (2007, s. 361) 

tanke bakom vad ett belöningssystem ska bidra till. Vi vill också se hur ledningen 

uppfattar att de nått fram med tanken bakom systemet för att kunna jämföra med 

medarbetarnas uppfattning 

 

Lågkonjunkturen/krisen 

 

 Hur påverkade den senaste lågkonjunkturen er bank som helhet? 

 Hur påverkades de anställda? 

 

Förklaring: Om motivationsfaktorer som tidigare funnits för att ha en positiv effekt på 

medarbetares motivation och prestation tas bort kan detta få negativa konsekvenser. Om 

exempelvis hygienfaktorer tas bort kan detta skapa missnöje även om de faktorerna i sig 

inte ledde till ökad motivation vid dess närvaro. 

 

 Finns det någon krishanteringsplan för att effektivt kunna hantera 

svängningar som uppstår i samhällsekonomin? 

 Hur förmedlade man de förändringar som skulle införas utan att skapa 

panik eller sänka ambitions- och motivationsnivån hos de anställda? 

 När det gäller eventuella positiva förändringar, går det då att säga att 

krisen har underlättat dessa?  

 

Förklaring: Denna fråga ställs för att ta reda på hur krisen hanterades av ledningen för 

att se om de lyckades behålla motivations- och prestationsnivå hos sina medarbetare 

trots strategiska förändringar och eventuella nedskärningar som enligt Hertzberg (1974, 

s. 18 ff.) påverkar hygienfaktorerna och därmed minskar motivationsnivån.  

 

4.4.2 Enkätkonstruktion 

Vår enkät består till störst del av slutna frågor med vertikal utformning. Frågorna är 

baserade på vår teoretiska referensram. Enkäten inleds med allmänna frågor kring 

respondentens ålder, kön, arbete och antal år hos nuvarande arbetsgivare. Respondenten 

besvarar dessa frågor genom att med siffror och bokstäver ange exempelvis sin ålder 

eller sin befattning. Frågan om kön är av sluten karaktär och besvaras genom 

respondenten kryssar i en svarsruta.   

 

Resten av enkäten består av frågor om respondenternas uppfattningar kring 

belöningssystem och lågkonjunkturen. Fem av våra enkätfrågor är av sluten karaktär 

och har fem olika svarsalternativ, på ett intervall från exempelvis ”Mycket positiv” till 

”Mycket negativ”. Efter dessa frågor ges respondenten även möjlighet att komma med 

eventuella kommentarer och tankar, om han eller hon exempelvis anser att inget av 

svarsalternativen passar.  En av våra frågor besvaras genom att respondenten väljer det 

värde på en skala mellan ”1” och ”5” som passar henne eller honom bäst. 

Nästkommande fråga besvaras genom att respondenten rangordnar svarsalternativen på 

en skala mellan ”1” och ”4”. Det finns även ett öppet svarsalternativ för de som känner 

att våra svarsalternativ är otillräckliga. Tre av frågorna är av så kallade ”Ja-” och ”Nej-” 

karaktär. Dessa frågor följs upp med att respondenter som svarat ”Ja” ombeds utveckla 

och exemplifiera sitt svar i ord.  
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Att vi valt att utforma vår enkät på det här viset beror främst på dess enkelhet och 

tydlighet. Våra förhoppningar är att det ska ge enkäten hög reliabilitet och validitet, dvs. 

att vi mäter vad vi vill mäta och att detta görs på ett rättvisande sätt (Bryman & Bell, 

2005, s. 93 ff.). Då våra respondenter besvarat vår enkät på sin arbetstid ansåg vi det 

vara viktigt att utforma enkäten på ett sätt som gör det möjligt att besvara enkäten så 

snabbt och enkelt som möjligt. Ett annat skäl till just denna layout är att den gör det 

möjligt för oss att enkelt och snabbt bearbeta vår insamlade data.    

 

 

 

 

Motivering av enkätfrågor 

 

De fyra första frågorna är allmänna frågor som inte ligger till grund för någon djupare 

analys utan ställdes endast som inledning till enkäten.  

 

1. Hur gammal är du? 

 

Syftet med frågan är att ge oss en bild av våra respondenters ålder. Anledningarna till att 

frågan besvaras med siffror är att det ger oss den mest exakta bilden av respondenternas 

åldersfördelning, samt underlättar vid bearbetning av det insamlade materialet. 

 

2. Kön? 

 

Denna fråga ställdes för att se vilken könsfördelning vi fick i undersökningen. Frågan 

kan även användas i kombination med andra frågor i syfte att identifiera könsspecifika 

skillnader vad gäller vårt undersökningsområde. 

 

3. Vilken befattning har du? 

 

Frågan ställdes för att i kombination med andra frågor kunna visa om vissa kategorier 

av medarbetare påverkas mer eller mindre, eller är mer eller mindre tillfredställda, vad 

gäller belöningssystem och lågkonjunkturen.    

 

4. Hur länge har du arbetat inom den här organisationen? 

 

Denna fråga syftar, precis som föregående två frågor, till att skapa en bild av hur en viss 

faktor så som anställningstid påverkar en medarbetares tillfredställsegrad. 

 

5. Vilka belöningssystem använder din arbetsgivare sig av? 

 

Frågan syftar till att visa på vilka olika belöningssystem som medarbetarna på de olika 

undersökningsföretagen känner till och om detta överensstämmer med 

företagsledningens belöningsstrategi. Svarsalternativen är hämtade från Arvidsson 

(2004, s. 151 ff.) och Smitt (2002, s. 18, 36). 
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6. Hur upplever du att de belöningar som finns tillgängliga tillfredställer dig som 

individ? 

 

Syftet med denna fråga är att ge oss en bild av hur olika respondenter tillfredställs av de 

belöningar som finns att tillgå där just de arbetar.  

 

7. I vilken mån påverkas din arbetsinsats av de belöningssystem som din 

arbetsgivare erbjuder dig? 

 

Denna fråga syftar till att på individnivå klargöra hur belöningssystem påverkar 

arbetsinsatsen. Frågan kommer senare att jämföras mot frågor rörande lågkonjunkturens 

påverkan. 

 

8. Vilken typ av belöning föredrar du? 
          

Syftet med denna fråga är att respondenten själv ska få uttrycka vilken typ av belöning 

som han eller hon föredar om de själv får välja. Frågan kommer att jämföras med andra 

frågor, exempelvis rörande vilka belöningssystem som finns tillgängliga på 

respondentens arbetsplats. 

 

9. Känner du dig, som anställd, delaktig i upprättandet av belöningssystem? 

 

Genom denna fråga vill vi skapa oss en bild av huruvida respondenten känner att han 

eller hon kan påverka vilka belöningssystem som används. Känslan av att kunna 

påverka är i sig mycket viktigt när det gäller motivation, vilket gör frågan central. 

 

10. I vilken mån påverkades din motivationsnivå av den senaste lågkonjunkturen? 

 

Denna fråga syftar till att utreda hur respondentens motivationsnivå påverkades av 

lågkonjunkturen. Frågan kommer att korsanalyseras med våra andra frågor gällande 

lågkonjunkturen för att hjälpa oss att besvara vår problemformulering.  

 

11. I vilken mån påverkades din arbetsbelastning av den senaste lågkonjunkturen? 

 

Frågan syftar likt föregående fråga till att utreda hur respondenten påverkades av 

lågkonjunkturen. Här ligger dock fokus på arbetsbelastningen. Svaren kommer att 

korsanalyseras med svaren på andra frågor.   

 

12. I vilken mån påverkades din arbetsprestation av den senaste lågkonjunkturen? 

 

Denna fråga fokuserar på hur respondentens arbetsprestation påverkades av 

lågkonjunkturen. I övrigt är syftet detsamma som de två föregående frågorna.    

 

13. Har din arbetsgivares belöningssystem hjälpt dig att prestera bättre i samband 

med lågkonjunkturen? 

 

Frågan är av öppen karaktär, där respondenten, vid svaret ”Ja”, ombeds att exemplifiera 

hur han eller hon har presterat bättre tack vare belöningar. Fårgans syfte är att klargöra 

sambandet mellan respondentens prestation och belöningar. Detta ligger även väldigt 

nära denna studies övergripande syfte, vilket gör frågan mycket viktigt. 
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14. Kan du se några positiva förändringar eller effekter av lågkonjunkturen? 

 

Detta är en öppen fråga, där respondenten själv får uttrycka om han eller hon har 

upplevt några positiva förändringar eller effekter av lågkonjunkturen. Enligt artikeln 

Leadership in a (Permanent) Crisis kan positiv utveckling och förändring skapas genom 

missnöje, eller vetskapen om att något är fel (Heifetz, Grashow, & Linsky, 2009, s. 4 

ff.). Denna fråga syftar därför till att utreda om medarbetarna i våra 

undersökningsföretag har upplevt något som kan liknas vid detta.   

 

4.5 Bearbetning av insamlad data        

 

De tre intervjuerna vi gjorde spelades in med diktafon för att vi skulle kunna återge 

intervjun i sin helhet genom ordagranna transkriberingar som vi sedan sammanfattade 

och återgav i flytande text. Denna text fick sedan våra intervjupersoner ta del av för att 

säkerställa att vi tolkat det de sagt på ett korrekt sätt. Det är denna sammanfattade text 

som får ligga till grund för senare analys. 

 

För att extrahera relevant data ur enkätsvaren förde vi in svaren från respektive banks 

respondenter i Excel och sammanställde svarsfrekvensen på respektive fråga. Resultatet 

av detta presenteras i nästa kapitel i tabellform för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna 

använda dessa data till senare analys. Då vi valt att presentera svaren i procentsats kan 

vissa svar uppfattas något missvisande, då enskilda svar får stort genomslag i 

jämförelsen då det totala antalet respondenter är lågt. Vi vill dock ha en enhetlig 

struktur och kunna jämföra svaren från de olika bankerna med varandra och väljer 

därför att redogöra för svaren i denna form.   
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5 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi det resultat vi fått fram genom intervjuer och enkäter från 

vilket vi sedan, med hjälp av teorierna, grundar resonemang i analys och slutsatser. 

 

5.1 Intervju- B1 

den 21 maj 2010, kl 13.00 

 

Från bank nr 1 pratade vi med personalchefen som ansvarar för personalfrågorna vid 

regionbanken i norra Sverige.  

 

5.1.1 Belöningssystem och strategier 

På frågan om vilken typ av belöningssystem som tillämpas (monetära/icke-monetära) 

och om det är kopplat till företagets övergripande strategi svarade personalchefen att det 

viktigaste belöningssystemet är den lön man har. Lönen är satt utifrån varje kontors 

verksamhetsplan där målen för enheten sätts. Medarbetarens individuella mål sätts 

genom årliga utvecklingssamtal. Dessa kan se väldigt olika ut, men denna bank är 

tveksam till att använda sig av produkt- och volymmål då de ser att det tar fokus från 

kundens önskemål och behov. Medarbetarens individuella mål sätts in i en 

handlingsplan och följs sedan upp regelbundet av personalchef, chef och medarbetare. I 

slutet av året sammanfattas det man kommit fram till och utifrån det sätts lönen. ”Har 

jag gjort ett bra jobb ska jag ha bra lön och har jag gjort ett mindre bra jobb ska jag ha 

mindre bra löneökning. Det är ju en form av belöningssystem.” 

 

En annan monetär belöning som banken satsar på är ett vinstandelssystem som banken 

tillämpat sedan början av 70-talet. Det går ut på att en del av det merresultat som 

banken presterar, satt i relation till övriga konkurrerande affärsbanker, tillfaller de 

anställda och fonderas i en stiftelse. Pengarna kan sedan plockas ut från det att den 

anställde fyller 60, antingen som en klumpsumma eller som uppdelade utbetalningar, 

under max tio år. Andelen är lika stor för varje anställd oavsett befattning men du måste 

ha jobbat under hela året för att få ta del av det.  

 

Bankens belöningssystem är kopplat till de övergripande målen och strategierna, vilka 

generellt går ut på att långsiktigt ha bättre lönsamhet än konkurrenterna. De är dock inte 

skapade utifrån individuella krav utan belöningskriterierna har varit desamma sedan 

början av 70-talet och omfattar alla medarbetare i hela företaget.  

 

Det finns dock några få befattningar inom denna bank som av konkurrensskäl tvingas 

tillämpa ett bonussystem. Dessa är inom kapitalförvaltningssidan, fondförvaltare och 

aktieförvaltare. Ingen i ledande befattning har bonusar och man vill så långt som möjligt 

komma bort från den formen av belöningar. Men tittar man på årsredovisningar och 

läser affärstidningar så finns dessa bonusar medräknade och det ska då inte sägas att det 

inte används alls.  

 

Medarbetarnas delaktighet i upprättandet av belöningssystem är inte så stor, men detta 

beror på, som tidigare sagts, att systemet inte har förändrats märkbart på cirka 40 år. 

Ursprungligen var det diskussion med facket och medarbetarnas åsikter räknades, men i 

dagsläget sker inga sådana diskussioner.  
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Förmånsmässigt satsar man på att erbjuda samma sak som konkurrenterna exempelvis 

bättre räntor, bidrag till friskvård, lunchsubventioner och så vidare. Dessa förmåner är 

delvis framtagna genom de anställdas önskemål men också utifrån vad ledningen anser 

vara bra för medarbetarna. Utvärderingar kring hur dessa uppskattas är ingenting som 

personalchefen känner till, men man följer marknaden och försöker ligga i linje med 

sina konkurrenter för att inte ha sämre personalvillkor än dem. Dessa förmåner innebär 

dock relativt små pengar även om de är betydelsefulla på sina sätt.  

 

Förväntningarna som finns på belöningssystemets inverkan på medarbetarna är att dessa 

i alla avseenden anstränger sig mot att skapa större lönsamhet för banken jämfört med 

konkurrenterna. Det ska finnas ett aktivt arbete på intäktssidan att försöka göra 

lönsamma affärer medan man samtidigt ska vara sparsam och hålla nere kostnaderna 

med kundens behov som största fokus. Man ska inte göra affärer man inte begriper utan 

endast sådana man förstår sig på.  

 

Ett resultatstyrt belöningssystem, där man belönar försäljning av vissa produkter, 

försöker man i största mån undvika, då det strider mot bankens värderingar.  Detta 

kommuniceras aktivt till medarbetarna genom bankens företagskultur som även finns 

nedskriven och det jobbas aktivt med att förankra den inom banken.  

 

Effekterna mäts kortsiktigt genom att kvartalsvis följa hur resultaten ser ut jämfört med 

konkurrenterna och långsiktigt genom att titta på räntabiliteten. Medarbetartrivsel mäts i 

samband med arbetsmiljöronder där även en arbetsmiljöplan upprättas.  

5.1.2 Effekter 

När det gäller lågkonjunkturen och krisen som varit, har denna bank inte infört några 

förändringar gällande belöningssystemet.  Resonemanget kring detta är att det har visat 

sig vara ett bra och stabilt system under de, nästan 40 år, som det tillämpats och så länge 

banken är bättre än sina konkurrenter finns ingen anledning att ändra på någonting som 

fungerar.  Det finns dock en parameter som påverkats av finanskrisen och det är att 

banken bara kan få en viss andel av aktieutdelningen vilken bestäms av bankstyrelsen 

och bolagsstämman, i samband med lågkonjunkturen blev det ingen aktieutdelning och 

alltså inga pengar att tilldela belöningssystemet.  

 

Inga större förändringar har dock gjorts utan kriterierna ligger fast. Det enda som är 

rörligt är vinstandelssystemet då systemet ser ut som följer: ingen/sänkt aktieutdelning – 

ingen tilldelning till vinstandelssystemet, höjd aktieutdelning – tilldelning till 

vinstandelssystemet. Max tilldelning ligger kring 60 000 kr/ anställd, vilket med åren, 

om man stannar i företaget kan växa till stora summor. Detta tillsammans med regeln att 

pengarna inte får plockas ut förrän man fyllt 60 år, skiljer sig från andra bonussystem 

samt gäller som sagt alla medarbetare, oavsett befattning.   

 

Denna bank har klarat sig förhållandevis bra i denna kris och brukar komma till sin rätt i 

lite tuffare tider då de är mindre riskbenägna än sina konkurrenter vilket också märks i 

bättre tider då de tappar lite. Personalchefen tror att anledningen till att de kan ta kliv 

framåt i svårare tider är att kunder vill ha en stabil och trygg, lite konservativ och 

försiktig förvaltare av sina pengar. Över tiden tar banken marknadsandelar och har 

bättre resultatutveckling än många av sina konkurrenter och detta kan enligt 
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personalchefen ses som ett resultat av den stabilitet man behåller även i svåra tider och 

kan leda till att anseendet ökar.  

 

Att vara en trygg bank för sina kunder innebär också att man kan vara stolt som 

medarbetare i banken och må bra. Man kan fokusera på att utföra ett bra jobb istället för 

att oroa sig för om man får behålla jobbet eller inte.  Företaget har som värdering att inte 

säga upp någon på grund av arbetsbrist, att inte försätta sig i en sådan situation. Man vill 

gärna anställa yngre människor som vill jobba långsiktigt, utvecklas, prova nya saker 

och ta sina karriärsteg inom banken. Det är en stor koncern med mycket möjligheter och 

man vill gärna behålla trovärdigheten och vara en bra arbetsgivare och inte kasta ut folk 

när det går lite tyngre, utan man vill vara en pålitlig arbetsgivare där medarbetarna kan 

känna sig trygga vilket i sig kan anses vara en motivationsfaktor.  

 

Hur krishanteringen ser ut beror på vilken kris man talar om. Det största problemet för 

banker är kreditförluster, vilket man alltid har en kreditavdelning som jobbar med, som 

ska se till att man har en sund kreditstock.  Det i sig är ingen riktig plan, men det är ett 

sätt att försöka bibehålla en stadig nivå. Till väldigt krisartade situationer finns det dock 

framtagna planer. Till exempel tog man fram en plan för influensan som härjade förra 

hösten för att klara sig om hälften av de anställda skulle insjukna. 

 

Finansiellt sett försöker man under tuffare tider vara försiktigare med kreditgivningen, 

vara tydligare med kontrakten och, för de kunder som har problem, upprätta någon form 

av handlingsplan för hur man ska ta sig igenom situationen.  Dessa planer gäller både 

kontorsnivå, regionnivå och central nivå.  

 

5.2 Intervju- B2 

den 25 maj 2010, kl 14.00 

 

På bank nr 2 pratade vi med personalchefen för bolagets verksamhet i Västerbotten, som 

ansvarar för löne- och belöningsfrågor. 

 

5.2.1 Belöningssystem och strategier 

Personalchefen inledde med att berätta att företaget är kundägt och att det i stor 

utsträckning präglar belöningsstrategin. Bolaget vill i största möjliga mån undvika den 

uppmärksammade debatten kring jättebonusar som på senare tid uppmärksammats i 

media. I följande citat beskriver personalchefen sin syn på situationen; ”vi måste ju utgå 

från våra kunder som äger oss och att de förväntar sig vissa saker av oss. Och måttlighet 

i många avseenden.”  

 

Företaget tillämpar ett så kallat resultatbonussystem. Detta system innebär att bonus 

betalas ut när företaget överträffar sina resultatmässiga mål, samt de av företaget 

uppsatta och av styrelsen godkända, affärsmålen. Personalchefen nämner att företaget 

exempelvis i år arbetar med sju olika affärsmål och för att bonus ska kunna betalas ut 

måste minst fyra av dessa uppfyllas. Dessa mål kan variera från år till år beroende på 

vad bolaget behöver fokusera på. I år är exempelvis tillgänglighet ett affärsmål. Det 

innebär enligt personalchefen att företaget ska ha 94 procents tillgänglighet på telefon. 

Utbetalningarna är lika stora för alla medarbetare, oberoende av position och tas alltså 

ur så kallade övervinster. Detta innebär alltså att belöningssystemet inte anpassas efter 
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individuella krav, utan snarare ligger i linje med företagets generella strategier och 

värderingar.  

 

Det här är enligt personalchefen en slags markering av bolagets värderingar. Inom 

bolaget finns en mängd olika verksamhetsområden, vilket enligt personalchefen innebär 

att en av de absolut största utmaningarna för ledningen är att hålla ihop bolaget. I det 

här arbetet spelar, enligt personalchefen, belöningar en viktig roll. Utan att aktivt arbeta 

för att hålla ihop bolaget skulle det annars kunna skapas små företag i företaget. 

Resultatbonussystemet som nu tillämpas innebär alltså att alla olika delar av bolaget 

måste prestera bra för att någon belöning ska kunna betalas ut. Personalchefen tilläger 

även att det självklart görs en mängd andra aktiviteter för att hålla ihop företaget. 

 

På frågan om det finns någon krishanteringsplan för att effektivt hantera en 

lågkonjunktur eller kris, svarar personalchefen att det finns generella 

krishanteringsstrategier, men ingen är specifikt framtagen för att hantera en 

lågkonjunktur. Detta motiverar personalchefen med att bolagets kapitalstyrka tillåter 

dem att fokusera på annat. Följdfrågan var om det aktivt förmedlades något budskap av 

typen ”vi ska klara det här” under krisen. Även här menar han att bolaget klarade krisen 

så pass bra att det helt enkelt inte var nödvändigt. Han menar att det finns en 

djupgående trygghet inbakad i företagets kultur, vilket avspeglas på medarbetarna. Detta 

är något som, enligt personalchefen, i sig kan sägas vara en motivationshöjande faktor.   

 

Vår sista fråga var om det skedde några positiva förändringar i samband med krisen. 

Här nämner personalchefen i första hand att bankverksamheten gynnats tack vare 

förtroendekrisen som drabbande flera andra banker. Bolaget har inte ”använt” krisen till 

att göra några organisatoriska förändringar eftersom det enligt personalchefen helt 

enkelt inte har varit nödvändigt.   

 

5.2.2 Effekter 

Det har enligt personalchefen inte uppkommit några belöningsstrategiska förändringar i 

samband med lågkonjunkturen. Detta med betoning på att bolaget jobbar långsiktigt och 

därför lägger relativt liten vikt vid saker som kvartalsrapporter och liknande. Just det 

faktum att bolaget är kundägt är enligt personalchefen den huvudsakliga förklaringen 

till detta långsiktiga fokus. Tack vare detta faktum påverkades inte lön och belöningar i 

någon större utsträckning av den senaste lågkonjunkturen. Personalchefen medger dock 

att det självklart i dåliga tider uppstår en viss återhållsamhet vad gäller 

lönebildningsprocessen och lönesamtal.  

 

Besparingar och fokus på kostnader var personalchefens första svar på frågan om vad 

som prioriteras vid en lågkonjunktur. Företaget är på vissa sätt mer eller mindre 

drastiskt än många av dess konkurrenter och skälet till denna lugna hållning är 

möjligtvis beroende på att bolaget har den finansiella styrkan som krävs för att under 

krävande tider behålla både personal och rutiner och på så vis övervintra. Detta innebär 

att företaget slipper återrekrytera kompetens när konjunkturen åter vänder upp, vilket 

ligger i linje med den generella långsiktighet som personalchefen beskriver. Även 

vikten av att hålla medarbetartrivseln uppe under en lågkonjunktur poängteras. 

Uppsägningar ses som ett sistahandsalternativ och företaget ligger hellre 

överbemannade under korta perioder. I den här typen av situation, där resultaten inte 

tillåter utbetalningar av några monetära belöningar, blir, enligt personalchefen, istället 



 

 

38 

 

andra typer av belöningar viktigare. Här nämns exempelvis olika typer av förmåner, 

även om restriktiviteten gällande belöningar generellt blir större.       

            

På frågan om medarbetarnas delaktighet i skapandet av belöningssystem, svarar 

personalchefen att personalen har liten delaktighet i den faktiska processen. Det finns 

dock fackliga representanter som sitter med på möten och diskuterar detta. De är dock 

inte så delaktiga i den faktiska utformningen av just resultatbonussystemet. Det sker 

dock månadsvis uppföljning gällande belöningar och denna uppföljning kommuniceras 

bland annat via företagets intranät.    

  

Här betonar personalchefen att varje avdelnings och gruppchef spelar en viktig roll när 

det gäller att på olika möten och liknande lyfta fram företagets övergripande 

belöningsstrategier, kopplande till bolagets resultat. Denna process pågår enligt 

personalchefen året runt. När det gäller kommunikationen av företagets mål och 

värderingar så används även här intranätet i stor utsträckning. Här försöker man även i 

så stor mån som möjligt göra kopplingar till resultatbonussystemet. 

 

På frågan om det finns utvärderingar för personalen, gällande belöningar och trivsel, 

svarar personalchefen att det till stor del kommuniceras i den löpande verksamheten, 

exempelvis veckomöten. Någon direkt dokumentation finns enligt personalchefen inte. 

När det gäller just resultatbonussystemet sker det cirka vart tredje år en utvärdering, där 

systemet omprövas. Utöver detta finns även medarbetarundersökningar som äger rum 

flera gånger per år. I dessa undersökningar fokuseras det inte på just belöningar utan 

snarare på trivsel och sådana saker.       

 

När det gäller frågan om det finns någon lättillgänglig strategi för medarbetarna att ta 

del av när det gäller hur belöningarna är tänkta att motivera dem, så svarar 

personalchefen att det i sådana fall är lönestrategin som ligger närmast till hands. I den 

beskrivs vad företaget tittar på när det gäller värdering av tjänster och prestationer.   

 

Enligt personalchefen har det inte skett några belöningsmässiga förändringar alls på 

grund av lågkonjunkturen.  Effekterna man vill skapa med sitt belöningssystem handlar 

i grund och botten om teamet, alltså att skapa goda resultat för laget. Företaget använder 

enligt personalchefen även sitt belöningssystem för att rekrytera och behålla kompetent 

personal. Belöningssystem tillämpas av många aktörer inom branschen, vilket innebär 

att man måste ha ett konkurrens- eller marknadsmässigt belöningssystem. De 

huvudsakliga bakomliggande faktorerna är enligt personalchefen att höja den kollektiva 

arbetsprestation och motivationsnivån.  

 

Följdfrågan blev här om belöningssystemets effekter aktivt mäts på något sätt. 

Personalchefen svarar här att det har gjorts försök att mäta dessa effekter, bland annat 

av studenter. Dessa mätningar visar på att det skapats ett något större intresse för 

företagets resultat, men inget som konkret pekar på förbättrade prestationer. 

Personalchefen berättar sedan att diskussion har förts tidigare under dagen med bolagets 

VD om just bonusar. VD:n hade nyligen varit på en föreläsning med en hjärnforskare 

som betvivlade effekterna av bonus eftersom inget i hans forskning tydde på att en 

förväntad bonus får en persons tankesätt att förändras eller förbättras. Forskaren menade 

dock, enligt personalchefen, att oväntade och överraskande saker kan skapa ökad 

motivation.           
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Nästkommande fråga till personalchefen var huruvida medarbetarnas tillfredsställdhet 

över de belöningar som finns uppfattas. Svaret vi fick var att de system som finns 

generellt sett är mycket uppskattade av personalen. När det gäller förmåner tillägger 

dock personalchefen att det ofta förekommer ett litet löneavstående för att få ta del av 

förmånen. Detta motiveras med att en liten avgift ofta innebär att förmånen uppskattas 

mer än om förmånen helt enkelt ”ges” bort. Vissa säljare får dock en viss rörlig 

ersättning. Denna prestationsandel utgör dock en mycket liten del av den totala 

ersättningen.    

 

På frågan om hur de anställda påverkades av krisen, svarade personalchefen att vissa 

delar av bolaget påverkades mer än andra. Bolagets finansiella gren, som främst arbetar 

med kapitalförvaltning, påverkades enligt personalchefen i stor utsträckning. Andra 

delar av företaget som verkar inom mindre konjunkturkänsliga branscher har dock 

endast påverkats indirekt eller i väldigt liten utsträckning. Motivationsnivån hos de 

medarbetare som arbetade inom de konjunkturkänsliga grenarna påverkades dock 

märkbart av krisen. Personalchefen tillägger även att, utifrån egen uppfattning, att en 

längre kris skulle kunna få betydligt större konsekvenser för bolaget. De starka 

finanserna möjliggjorde dock att bolaget generellt sett klarade finanskrisen bra, med 

begränsade motivations- och prestationsminskningar.  

 

Vår följdfråga var om det skedde några uppsägningar i samband med lågkonjunkturen. 

Här svarade personalchefen nej och hänvisade till bolagets långsiktighet och att man i 

största möjliga mån försöker ”övervintra” och på så vis behålla kompetensen tills 

konjunkturen vänder. Det bör tilläggas att det, enligt personalchefen, inte har skett några 

uppsägningar i företaget på grund av övertalighet sedan 1993. Personalchefen menar 

vidare att man i företaget aktivt letar efter alternativ till uppsägningar som exempelvis 

tidigareläggning av utbildningar osv. och att uppsägningar därför är ett absolut 

sistahandsalternativ. 

 

5.3 Intervju- B3 

 

Den 26 Maj 2010, kl 13.30 

 

På bank 3 pratade vi med kontorschefen som ansvarar för att leda arbetet på kontoren, 

det lokala engagemang och den samhällsutveckling som banken anser vara viktig i 

Umeå.  

5.3.1 Strategier och belöningssystem 

Banken tillämpar ett resultatandelssystem som alltså är kopplat till resultatet vilket 

uppnås genom bankens mål och strategier.  

 

Belöningssystemet är utformat så att det är lika för alla oavsett befattning och bara 

kopplat till om man jobbar heltid eller deltid. Incitamentdelen var tidigare kopplat till 

grupper på olika nivåer; enhet, kontor eller regionnivå, det fanns dock en diskussion 

innan krisen om att kanske förändra och individualisera, men det blev ingenting av det. 

Denna belöningsdel är dock inte lika för alla utan skiljer sig åt beroende på 

kontorsnivåer/kontorsenheter kontra centrala enheter.  
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Icke-monetära belöningar finns i form av exempelvis biobiljetter, gemensamma 

frukostar och sådant som ges som uppskattning för bra utfört jobb. Dessa belöningar 

bestäms dock inte uppifrån utan sker på kontorsnivå.  

 

För tillfället tittas det på ett nytt belöningssystem för att anpassa sig till 

marknadssituationen, för att kunna vara konkurrenskraftiga när det gäller personalen, 

både från ett rekryteringsperspektiv, men också för att visa uppskattning mot befintlig 

personal. Man strävar alltså efter ett marknadsmässigt system.  

 

De huvudsakliga effekterna man vill uppnå med belöningssystemen (monetära och icke-

monetära) är att de ska leda till att man går med så stor vinst som möjligt. Men detta ska 

inte ske till vilket pris som helst utan man vill även ha medarbetare som mår bra och att 

de känner att de får utväxling på det de gör. Att ansträngning lönar sig.  

 

Effekterna mäts genom de årligt uppsatta målen, intäktskopplade eller 

produktförsäljningskopplade, så det är lätt att under tiden se hur man ligger till. 

Incitamentsdelen mättes månatligen medan resultatandelssystemet mäts genom vanlig 

resultatuppföljning vilket oftast sker kvartalsvis då man även jämför sig med de andra 

bankerna. Men den slutgiltiga effekten ser man inte förrän bokslutet är klart och man 

kan jämföra det med de andra. Och i slutänden är det så att styrelsen bestämmer om och 

i så fall hur mycket som ska delas ut.  

 

I frågan om hur kontorschefen upplever att medarbetarna tar till sig och påverkas av 

aktuellt belöningssystem fick vi svaret att resultatandelssystemet är väldigt uppskattat 

och just att man får möjlighet att plocka ut pengarna vart 5:e år istället för att vänta till 

exempelvis 60 årsåldern eller när man lämnar företaget. Det andra systemet är så pass 

nytt så det var svårt att svara på, men då det är kopplat till någon extra del av 

månadslönen och verkar ha uppfattats positivt vilket är ganska självklart då det blir som 

ett extra tillskott. Att man även kan se att man närmar sig ett tillskott kanske kan 

fungera som en morot och man lägger manken till som grupp och jobbar lite hårdare för 

att faktiskt nå dit.  

 

Medarbetarnas delaktighet i upprättandet av en ny belöningsstrategi sker i form av att 

man har personalrepresentanter från alla nivåer i styrelse och ledning. Det sker även via 

kontorschef och intranätet, möten, intern-tv och liknande. Strategin och hur man ska 

agera i olika situationer kommuniceras via nedskrivna policys och de finns tillgängliga 

för alla inom banken som vill ta del av den. Kontorschefen uttryckte sig som så att de 

som utformat strategin och förmedlar den tycker säkert att det görs tydligt, medan de 

som ska läsa den och ta del av den kanske inte uppfattar den lika tydligt. Och 

kommunikationsmässigt kan man alltid bli bättre. 

 

5.3.2 Effekter 

Belöningsstrategiska förändringar skedde inte i och med långkonjunkturen men det stod 

klart att resultatandelssystemet skulle påverkas, då det bygger på att banken ska ha 

bättre räntabilitet än sina konkurrenter i snitt, att resultaten skulle drabbas negativt i en 

kris som den som varit. Prioriteringarna förändrades i och med att det blev mer fokus på 

kreditkvalitet än det varit tidigare då det slutgiltiga målet är att tjäna pengar till banken.  
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Banken påverkades av krisen i form av att man fick skriva av ganska mycket, reservera 

för kreditförluster. Förtroendekapitalet har sjunkit på grund av vad man gjort eller inte 

gjort. Personalen på golvet, som möter kunderna, har utsatts för ökad press då de har 

haft restriktioner i hur mycket de kan låna ut och måste försvara det som händer och så 

vidare. Motivationsmässigt kan ökad press ha negativ effekt, men man har varit noga 

med att hålla personalen välinformerad genom intern-tv för att kunna möta kunderna 

och känna att man har koll på läget.  Man har dock inte haft uppsägningar eller 

nedskärningar på grund av krisen, utan de 500 man ska minska personalstyrkan med 

sker genom naturlig avgång som pension. Nu har banken även en ny ledning som man 

har väldigt stort förtroende för.  

 

På frågan om det finns någon krishanteringsplan för kriser av det här slaget får vi svaret 

att banken jobbar dagligen med att hantera kriser för att ligga i rätt daglig position. Det 

finns ingen plan för just en specifik typ av kris men generellt sett finns det någon form 

av riktlinjer för hur man ska hantera svåra situationer som till exempel en massmedial 

kris. 

 

Förmedlingen av de förändringar som skedde i samband med finanskrisen förmedlades 

på plats då det råkade te sig så att koncernchefen i Umeå var på plats för en 

personalträff och han meddelade där vad som skulle ske, för övriga kommunicerades 

informationen på intern-tv så alla kunde nås av vilka beslut som fattats på ett enkelt sätt 

och det kommunicerades även ut till media. Förändringen som skedde uppfattades, i alla 

fall bland personalen lokalt, på ett positivt sätt. Det fanns ingenting för personalen att 

försvara för kunderna utan förändringen blev i kundperspektiv mer goodwill. De som 

har individuellt baserade belöningar uppskattade inte förändringen lika positivt men de 

fick möjligheten att diskutera lösningar med koncernchefen.  

 

Det är dock svårt att säga vilka förändringar som har skett på grund av krisen, men det 

har skett en organisationsförändring som inneburit att kontoren sätts mer i fokus, flera 

beslutsmandat från den nivån. Sedan har man även återgått lite mer till bolagets gamla 

ideal, vad som ”finns i våra gener” som koncernchefen brukar uttrycka det.  Det handlar 

om att vara en del av samhällsutvecklingen och engagera sig lokalt i större utsträckning. 

Man har även lämnat en del marknader som kanske inte var så naturliga att verka inom 

och skänkt lite mer tanke åt hur man vill positionera sig.  

5.4 Enkät 

Genom enkätsvaren har vi skapat oss en bild av hur medarbetarna uppfattat att företagen 

med eller utan belöningssystemens inverkan har tagit sig igenom den finansiella kris 

som branschen och hela samhället ställts inför.  

 

Tabellen nedan visar det totala antalet respondenter som besvarat vår medarbetarenkät.   

 

Företag Antal respondenter 

B1 7 
B2 10 
B3 12 
B1, B2, B3 29 
Tabell 1- Antal respondenter 
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Tabellerna nedan innehåller respondenternas svar på våra fyra inledande enkätfrågor 

(Ålder, Kön, Befattning, och Antal år i organisationen)  

 

B1   

Befattning Kön  Ålder År i organisationen 

Aktiemäklare Man 27 år 5 år 
Chef Man 34 år 12 år 
Kamrer Man 61 år 23 år 
Specialist Man 49 år 12 år  
Kapitalförvaltare Man 40 år 10 år 
Räntehandlare Man 53 år 21 år 
”ej definierat” Kvinna 42 år  22 år 

 Män: 86 % Kvinnor 

14 % 
Medel: 44 år Medel: 15 år 

 

B2 

Befattning Kön  Ålder År i organisationen 

Assistent Kvinna 44 år 8 år 
Bankrådgivare Man 34 år 0 år 
Ekonom Kvinna 42 år  10 år  
Reception Kvinna 41 år 20 år 
Försäkring Man 41 år 12 år 
Ekonom Kvinna 42 år  10 år 
Bankrådgivare Kvinna 46 år 5 år 
Löneassistent Kvinna 57 år 36 år 
Bankrådgivare Kvinna 26 år 3 år 
Försäkring Man 33 år 6 år 

 Män: 30 % Kvinnor 

70 % 
Medel: 41 år Medel: 15 år 

 

 

 

B3 

Befattning Kön  Ålder År i organisationen 

Chef Man 41 år 2 år 
Chef Man 39 år 10 år 
Företagsrådgivare Man 50 år 2 år 
Företagsrådgivare Man 56 år 36 år 
Kundstöd Kvinna 47 år 15 år 
Privatrådgivare Kvinna 46 år 21 år 
Rådgivare Kvinna 46 år 25 år 
Rådgivare Kvinna 54 år 35 år 
Rådgivare Man 61 år 42 år 

 Män: 66 % Kvinnor 

44 % 
Medel: 49 år Medel: 21 år 

Tabell 2 Ålder, Kön, Befattning, och Antal år i organisationen 
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B1, B2, B3 

Könsfördelning  Medelålder Genomsnittligt antal år i 

organisationen 

Män: 54 %  
Kvinnor: 46 % 

45 år 16 år 

Tabell 3 Könsfördelning 

 

Genom tabellerna ovan ser vi att vi för respektive bank lyckats få med respondenter 

med ett antal olika befattningar. Könsfördelningen per bank är tyvärr inte så jämn som 

vi skulle ha önskat, men då vi tittar på den totala könsfördelningen ser vi att den hamnar 

på 54 procent män och 46 procent kvinnor, vilket är nöjda med. Respondenternas ålder 

har relativt stor spridning även om medelåldern är förhållandevis hög. Antalet år som 

respondenterna arbetat i bankerna är också relativt många, med ett totalt genomsitt på 

16 år när svaren från samtliga respondenter läggs samman.   

 

5. Vilka av nedanstående belöningar använder din arbetsgivare sig av? (flera 

svarsalternativ är tillåtna) 

 

Belöning Antal B1 Antal B2  Antal B3 

OB  1 6 0 

Premielön  0 0 0 

Optionsprogram  0 0 0 

Bonus  1 6 2 

”Grupprovision” 2 2 2 

Tjänste- eller avtalspension  4 7 6 

Förstärkt sjukförsäkring  1 7 3 

Möjlighet till motion och friskvård  6 9 8 

Lunchförmåner  5 9 7 

Tjänstebil  3 0 0 

Hushållsnära tjänster  3 0 0 

Studieresor  0 0 0 

Kurser 1 4 3 

Flyttkostnader  5 0 1 

Hälsa och sjukvård  4 6 3 

Jul- jubileums och minnegåvor, 3 7 4 

Fri utbildning vid personalavveckling  0 0 1 

Konferenser 1 7 1 

Tabell 4 Nuvarande belöningar 

 

Tabellen visar vilka belöningar som finns tillgängliga enligt respondenterna på B1, B2 

och B3.  

 



 

 

44 

 

6. Hur upplever du att de belöningar som finns tillgängliga tillfredställer dig som 

individ? (ange ett värde mellan 1 och 5 där 1=tillfredsställer mig inte alls och 

5=tillfredsställer mig helt) 

 

Företag Medelvärde 

B1 3,4 
B2 4 
B3 3,5 
Tabell 5 Tillfredsställelse 

 

Tabellen visar medelvärdet av de svar våra respondenter från de tre företagen gav. 

 

Fråga 7: I vilken mån påverkas din arbetsinsats av de belöningssystem som din 

arbetsgivare erbjuder dig? 

 

Påverkan B1 B2 B3 

Mycket negativ 

påverkan 
0 % 0 % 0 % 

Negativ påverkan 0 % 0 % 0 % 
Neutral påverkan 86 % 67 % 55 % 
Positiv påverkan 14 % 33 % 45 % 
Mycket positiv påverkan 0 % 0 % 0 % 
Tabell 6 Påverkan arbetsinsats 

 

De som arbetar på B1:s kontor i Umeå påverkades, när det gäller arbetsinsatsen, endast i 

liten utsträckning av belöningssystemet. Hela 86 procent av de tillfrågade uppgav 

”Neutral påverkan” medan 14 procent ansåg att deras arbetsinsats påverkats positivt av 

belöningssystemet. På B2 ansåg 67 procent av de tillfrågade medarbetarna att deras 

arbetsinsats påverkades ”Neutralt” av belöningssystemet som tillämpas. Resterande 33 

procent ansåg att deras arbetsinsats påverkades positivt av belöningssystemet. På B3s 

kontor i Umeå påverkade 55 procent av våra respondenters arbetsinsats inte alls, dvs. 

”Neutral påverkan”. Samtidigt uppgav 45 procent att deras arbetsinsats påverkats 

positivt av belöningssystemet. 

 

”Eftersom individuell insats inte premieras har min specifika arbetsinsats ingen 

betydelse”– Respondent B1 

 

”Viktigast att trivas med arbetsuppgiften. Vilket jag gör.“ – Respondent B1 
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8. Vilken typ av belöning föredrar du? 

 

Belöning Antal B1 Antal B2  Antal B3 

OB  0 1 0 

Premielön  2 1 1 

Optionsprogram  0 0 1 

Bonus  4 6 2 

”Grupprovision” 4 6 2 

Tjänste- eller avtalspension  3 7 5 

Förstärkt sjukförsäkring  1 7 1 

Möjlighet till motion och friskvård  3 3 3 

Lunchförmåner  2 3 3 

Tjänstebil  1 0 1 

Hushållsnära tjänster  0 0 1 

Studieresor  0 0 1 

Kurser 1 0 0 

Flyttkostnader  0 0 1 

Hälsa och sjukvård  1 6 1 

Jul- jubileums och minnegåvor, 0 1 0 

Fri utbildning vid personalavveckling  0 0 1 

Konferenser 1 4 1 

Tabell 7 Föredragna belöningar 

 

Diagrammet besktiver vilka belöningar som efterfrågas av respondenterna på B1, B2 

och B3.  

 

9. Känner du dig, som anställd, delaktig i upprättandet av belöningssystem? 

 

Företag ”Ja” ”Nej” 

B1 0 % 100 % 
B2 20 % 80 % 
B3 0 % 100 % 
Tabell 8 Delaktighet 

 

Tabellen visar respondenternas svar på frågan om de känner sig delaktiga i upprättandet 

av belöningssystem.  

 

Fråga 10: I vilken mån påverkades din motivationsnivå av den senaste 

lågkonjunkturen? 

Påverkan B1 B2 B3 

Mycket negativ  0 % 0 % 0 % 
Negativ  0 % 0 % 58 % 
Neutral  86 % 90 % 42 % 
Positiv  14 % 10 % 0 % 
Mycket positiv  0 % 0 % 0 % 

 

Tabell 9 Påverkan på motivationsnivå 
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Motivationen bland våra respondenter på B1 påverkades i 86 procent av fallen inte alls, 

det vill säga ”Neutral påverkan”. 14 procent av de tillfrågade upplevde dock att deras 

motivation påverkades negativt. 90 procent av respondenterna hos B2 svarade att deras 

motivation inte påverkades. 10 procent ansåg att motivationsnivå påverkades positivt av 

lågkonjunkturen. När det gäller hur motivationen påverkades av lågkonjunkturen 

uppgav 58 procent att de påverkats negativt av lågkonjunkturen. Resterande 42 procent 

uppgav samtidigt att deras motivation inte alls påverkades av krisen, dvs. ”Neutral”. 

 

”Det blev negativt då banken tappade fart och färdriktning. Det var väl egentligen inte 

lågkonjunkturen i sig.”  – Respondent B3 

 

”Medias jakt och osakliga skriverier. Detta påverkar kunder som tror att allt som sägs i 

media är sant.” - Respondent B3 

 

Fråga 11: I vilken mån påverkades din arbetsbelastning av den senaste 

lågkonjunkturen? 

 

Påverkan B1 B2 B3 

Stor minskning 0 % 0 % 0 % 
Minskning 0 % 0 % 25 % 
Oförändrad belastning 86 % 78 % 33 % 
Ökning 14 % 22 % 42 % 
Stor ökning 0 % 0 % 0 % 
Tabell 10 Arbetsbelastning 

 

Hos medarbetarna på B1 upplevde 86 % att arbetsbelastningen var oförändrad i 

samband med lågkonjunkturen medan 14 % upplevde en minskning. Bland de 

tillfrågade medarbetarna på B2 ansåg 78 procent att deras arbetsbelastning förblev 

oförändrad i samband med lågkonjunkturen. Resterande 22 procent ansåg att 

arbetsbelastningen ökade. På frågan om arbetsbelastning uppgav 42 procent av 

medarbetarna på B3 att de upplevt en ökning. 33 procent uppgav ”Oförändrad 

belastning” och 25 procent ansåg att arbetsbelastningen hade minskat i samband med 

lågkonjunkturen. 

 

”Ökad kundtillströmning under lågkonjunkturen ökade arbetsbelastningen“ – 

Respondent B2 

 

”Oroliga kunder kräver mer omsorg”– Respondent B3 

 

Fråga 12: I vilken mån påverkades din arbetsprestation av den senaste 

lågkonjunkturen? 

 

Påverkan B1 B2 B3 

Mycket negativ 

påverkan 
0 % 0 % 0 % 

Negativ påverkan 0 % 0 % 33 % 
Neutral påverkan 100 % 100 % 59 % 
Positiv påverkan 0 % 0 % 8 % 
Mycket positiv påverkan 0 % 0 % 0 % 
Tabell 11Arbetsprestation 
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Samtliga respondenter på B1 och B2 uppgav att deras arbetsprestation inte alls 

påverkades av krisen. Arbetsprestationen bland våra respondenter på B3s kontor 

påverkades i 59 procent av fallen inte alls, dvs. ”Neutral påverkan”. 33 procent av 

respondenterna upplevde ”Negativ påverkan” och 8 procent ansåg att deras 

arbetsprestation påverkades positivt.  

 

”Tråkigt med missnöjet från kund om B3 i stort”  

– Respondent B3 

 

Fråga 13: Har din arbetsgivares belöningssystem hjälpt dig att prestera bättre i 

samband med lågkonjunkturen?  

 

Företag ”Ja” ”Nej” 

B1 14 % 86 % 
B2 0 % 100 % 
B3 0 % 100 % 
Tabell 12 Belöningssysten - prestation 

 

B1 

 

Bland respondenterna på B1 uppgav 86 procent att deras arbetsprestation inte påverkats 

av företagets belöningssystem. 14 procent uppgav att belöningssystemet hjälpte dem att 

prestera bättre. Samtliga tillfrågade på B2 ansåg att belöningssystemen som fanns 

tillgängliga inte hjälpte dem att klara lågkonjunkturen bättre. Samtliga respondenter på 

B3 uppgav att deras arbetsprestation inte alls påverkades positivt av belöningssystemen. 

 

”Vi har en långsiktig syn på vårt arbete där det är normalt med en lågkonjunktur och 

därför inte påverkar belöningssystemen i någon större omfattning.” 

 – Respondent B1 

 

”delvis: beroende på konjunktur uppskattar man sin arbetsgivare mer, värdesätter de 

förmåner man har mer. ”  

– Respondent B1 

 

 

14. Kan du se några positiva förändringar eller effekter av lågkonjunkturen? 

 

Företag ”Ja” ”Nej” 

B1 28 % 72 % 
B2 20 % 80 % 
B3 22 % 78 % 
Tabell 13 Positiva förändringar 

 

Tabellen visar hur våra respondenter svarade på frågan om de kan se några positiva 

effekter av lågkonjunkturen.  

 

Krisen har bland annat lett till; 

 

 ”insikt om hur fort det kan vända/ändras & därmed vikten av att planera & bufferera 

inför framtida händelser. Ingenting växer till månen.” – Respondent B3 
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6 Analys 

Vi kommer i detta kapitel att analysera och koppla samman det empiriska materialet 

från föregående kapitel med studiens teoretiska ramverk. Analysen är strukturerad på 

så vis att vi, med den teoretiska referensramen som stöd, jämför varje banks lednings- 

och medarbetarperspektiv med varandra. Analysen avslutas med jämförande tabell där 

de likheter och skillnader mellan de tre olika bankerna åskådliggörs. 

 

6.1 B1- Jämförelse medarbetar- & ledningsperspektiv 

Då vi jämför vad personalchefen svarade på våra frågor under intervjun med 

medarbetarnas svar på våra enkätfrågor, ser vi att svaren till stor del tycks peka i samma 

riktning. Det finns dock en del frågor där ledningen och medarbetarna tycks ha olika 

uppfattning och där det tycks finnas utrymme för förändring.  

 

B1 strävar enligt personalchefen efter att vara en trygg arbetsgivare. Belöningsstrategin 

är i sig fokuserad på monetära belöningar. Strategin är enligt personalchefen uppskattad 

bland de anställda. Den, bland de anställda, neutrala attityden till lågkonjunkturen (86, 

respektive 100 procent uppgav att varken deras motivation, arbetsbelastning eller 

arbetsprestation påverkades av lågkonjunkturen), tycks bekräfta mycket av det 

personalchefen sa under intervjun. Medarbetarna har känt sig trygga trots, den för 

branschen, svåra lågkonjunkturen. B1 klarade enligt personalchefen den senaste 

lågkonjunkturen bra och tvingades inte genomföra några belöningsstrategiska 

förändringar. Detta tycks återigen återspeglas i de anställdas neutrala attityd. Att banken 

klarade sig så pass bra kan troligtvis till stor del förklaras med att B1 är mindre 

riskbenägna än många andra banker. Med Fearn-Banks (2007) krishanteringsmodell 

som utgångspunkt antar vi alltså att B1, genom sin konservativa inställning till 

risktagande, kan sägas ha lyckats bra med sitt förebyggande arbete inom krishantering 

(Fearn-Banks, 2007, s. 11 ff.). Hos B1 finns det strategier framtagna för hur banken ska 

agera i vissa kritiska situationer, vilket också förespråkas av Fearn-Banks (2007, s.11 

ff.). När det gäller just finanskrisen fanns det dock ingen konkret plan framtagen. Detta 

var dock inget direkt problem i B1:s fall eftersom krisen inte drabbade banken särskilt 

hårt.  

 

Genom att titta på B1 utifrån den ekvation som ligger till grund för hur HRM påverkar 

individuell och organisatorisk prestation kan vi se att banken på ett till synes 

framgångsrikt vis tycks arbeta med de faktorer som ekvationen bygger på, det vill säga; 

förmåga, motivation och möjlighet (Boxall & Purcell, 2008, s. 216). Dessa faktorer är 

enligt teorin grundförutsättningar när det gäller individuell prestation. En första 

grundläggande förklaring till de anställdas neutrala attityd tycks alltså kunna vara att B1 

i sitt strategiska arbete tagit hänsyn till den här typen av faktorer.  

 

Vad som är något överraskande är enligt oss de anställdas inställning till hur 

belöningssystemen påverkar deras arbetsinsats. Då en stark majoritet (86 procent) 

uppgav att belöningssystemet inte påverkar deras arbetsinsats måste vi fråga oss om 

systemet verkligen är så uppskattat som personalchefen uppger. Det kan alltså finnas 

anledning att se över belöningssystemet och dess effekter. Teorin ”Hands on reward for 

hands on management” säger att monetära belöningar ska anpassas till vem mottagaren 

är (Top pay research group, 2003, s. 62). B1 har sedan länge vad som kan beskrivas som 

ett framgångsrikt belöningssystem. Det är dock inte skapat utifrån bland annat den 
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”treårsprincip” som denna teori förespråkar. Samma system har använts sedan början av 

70-talet och har enligt personalchefen varit mycket uppskattat. Det kan bero på att 

systemet inte kräver att man är kvar i företaget ända till pensionen utan pengarna ligger 

kvar och går att plocka ut när man fyller 60 år oavsett om man är kvar i organisationen 

eller inte. (Top pay research group, 2003, s. 62) tar hur belöningarna ska fördelas mellan 

varje enhet, detta har B1 löst genom att helt enkelt låta alla, oavsett befattning, dela lika. 

Vi anser dock att respondenternas överraskande svar kan ses som ett skäl till att se över 

om detta, historiskt sett, populära belöningssystem fortfarande är lika uppskattat. Med 

tanke på dagens föränderliga affärs- och arbetsklimat finns det mycket som talar för ett 

mer dynamiskt och individanpassat system som föreslås i teorin (Boxall & Purcell, 

2008, s. 216).  

 

Respondenternas svar indikerar också att den direkta kopplingen mellan 

lågkonjunkturen, belöningssystemet och prestation är starkt begränsad. Endast en 

person (14 procent) svarade att belöningssystemet hjälpt honom att prestera bättre i 

samband med lågkonjunkturen. Övriga 86 procent svarade alltså att de inte blivit hjälpta 

av belöningssystemet. En möjlig förklaring till att medarbetarna inte tycks påverkas 

speciellt positivt av belöningssystemet är att utbetalningarna fördelas jämnt över alla 

heltidsanställda i organisationen, vilket kan tänkas göra det svårt för individen att bli 

aktivt motiverad av belöningssystemet. Prestation är dock väldigt svårt att mäta vilket 

kan betyda att medarbetarna inte nödvändigtvis kopplar belöningssystemet till 

arbetsprestationen även om den skulle kunna vara en följd av ökad motivation. En 

möjlig förklaring till detta är i linje med Herzbergs tvåfaktorsteori, att det finns andra 

faktorer som spelar in och skapar indirekt och direkt motivation (Herzberg, 1974, s. 18 

ff.). Relationen mellan dessa faktorer kan vara svår att ta fasta på och det är svårt att 

säga att belöningssystemet inte har någon påverkan på prestationen då vi inte vet hur det 

skulle se ut utan dessa belöningar/motivationsfaktorer.  

 

Det finns enligt personalchefen en tvåvägskommunikation mellan ledningen och de 

anställda där tankar och idéer utbyts. På vår fråga om medarbetarna känner sig delaktiga 

i upprättandet av belöningssystem svarade dock samtliga respondenter ”Nej”, vilket gör 

att vi, i alla fall gällande belöningssystem, ställer oss något tveksamma till den 

tvåvägskommunikation som enligt personalchefen finns. Samtidigt ser vi att 

respondenterna svarade relativt lika på vår femte respektive åttonde enkätfråga (5. Vilka 

av nedanstående belöningar använder din arbetsgivare sig av?, samt; Vilken typ av 

belöning föredrar du?). På frågan om de belöningar som finns tillfredställer dig som 

individ blev medelvärdet 3,4 på en femgradig skala. Detta tyder alltså på samma gång 

på att det finns ett samförstånd mellan ledningen och medarbetarna, men det tycks alltså 

ur ett medarbetarperspektiv inte vara i form av direkt delaktighet.  

 

Företagets mål och värderingar kommuniceras enligt personalchefen både direkt och 

indirekt. Direkt genom nedskrivna verksamhetsplaner, mål och policys och indirekt 

genom B1:s företagskultur. I samband med arbetsmiljöronder mäts medarbetartrivsel 

och genom detta, tillsammans med årliga utvecklingssamtal, har de anställda möjlighet 

att göra sin röst hörd. Så även om den inte är glasklar så kan slutsatsen dras att det 

existerar någon form av tvåvägskommunikation. Det tycks dock vara önskvärt med en, 

ur medarbetarnas perspektiv, utökad kommunikation uppåt. Här tänker vi oss att det 

även finns möjlighet att skapa en positiv förändring vad gäller hur medarbetarna 

påverkas av belöningssystemet. Heifetz et al. (2009, s. 3 ff.) säger att att företag i 

dagens samhälle måste vara förändringsbenägna för att erhålla långsiktig framgång och 
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fortlevnad. Då B1 klarade den senaste lågkonjunkturen så pass bra anser vi därför att 

banken borde ha haft möjlighet att se över sin interna kommunikation och kanske 

framför allt undersöka belöningsstrategins faktiska effekter och huruvida den 

fortfarande är vad de anställda önskar.      

 

6.2 B2 Jämförelse medarbetar- & ledningsperspektiv 

När vi jämför vad B2:s personalchef svarade på våra enkätfrågor med medarbetarnas 

svar på våra enkätfrågor ser vi också här att svaren till stor del hänger samman. 

Personalchefen inledde med att förklara att företagskulturen är starkt fokuserad på 

kollektivet och att det huvudsakliga belöningssystemet därför är framtagit för att 

motivera gruppen. Andra syften med systemet är att hålla ihop bolaget, då det har flera 

olika verksamhetsområden, samt att behålla kompentent personal. Enligt 

respondenternas enkätsvar påverkades en klar majoritets motivation, arbetsbelastning 

och arbetsprestation (90-, 78- och 100 procent) inte alls av lågkonjunkturen. B2 

behövde enligt personalchefen inte göra några direkta förändringar i sin 

belöningsstrategi på grund av den senaste lågkonjunkturen. Företaget jobbar långsiktigt 

och har sunda finanser. Detta tyder enligt oss på att företaget generellt sett är relativt väl 

förberedda när det gäller ekonomiska kriser. Av medarbetarna på B2:s kontor anger hela 

90 procent av respondenterna att motivationen inte alls påverkades av krisen. Samtliga 

respondenter uppgav även att deras arbetsprestation inte påverkades av krisen. 

Ledningens fokus på kollektivet tycks alltså fallit väl ut bland medarbetarna i samband 

med finanskrisen. B2:s strategi tycks alltså inbegripa vad som enligt HRM-ekvationen 

är viktigt vad gäller individuell prestation trots att deras belöningsstrategi fokuserar mer 

på kollektiv prestation (Boxall & Purcell, 2008, s. 216).   

 

Bland B2:s personal uppgav 67 procent att deras arbetsinsats inte påverkades av 

företagets belöningssystem. Övriga 33 procent uppgav att deras arbetsinsats påverkas 

positivt av belöningssystemet. Att så pass många svarade att de inte påverkas av 

belöningssystemet är något märkligt. Med tanke på att ledningen uttalat fokuserar på 

kollektivet tror vi att detta kan förklaras med att belöningssystemets effekter främst syns 

när man tittar på personalen ur ett helhetsperspektiv istället för individuellt. Med detta 

menar vi att belöningssystemets effekter troligtvis finns inbakade i personalens 

motivations-, arbetsbelastnings- och arbetsprestationsnivå, som trots krisen tycks ha 

förblivit hög. För att på individnivå skapa uppskattning eller tillfredställelse tror vi 

därför att ett mer individfokuserat belöningssystem, av den typen som föreslås i artikeln 

”Hands on reward for hands on management”, skulle kunna vara användbart (Top pay 

research group, 2003, s. 62). Den här typen av individuella belöningar är dock något 

som, utifrån B2:s generella fokus på kollektivet, kan vara motsägelsefullt.  

 

Boxall och Purcell (2008, s. 54 ff.) säger att det bör finnas ett samband mellan HR-

strategi och generell strategi. Ett företags generella eller övergripande strategi bör i sin 

tur byggas utifrån de externa faktorer som påverkar företaget. Detta tänk tycks vara 

djupt rotat i B2:s strategiska arbete. Med personalchefens och B2:s generella 

belöningsstrategi som utgångspunkt och respondenterna som referenspunkt anser vi att 

det belöningssystem som idag används tycks återspegla bankens generella strategi.   

 

Den direkta kopplingen mellan lågkonjunkturen, belöningssystemet och prestation är 

enligt respondenterna på B2 starkt begränsad. Samtliga respondenter svarade nej på 

frågan om belöningssystemet hjälpt dem att prestera bättre i samband med 
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lågkonjunkturen. En grundläggande förklaring är troligtvis att B2:s medarbetare som 

helhet påverkades mycket begränsat av lågkonjunkturen. Ur ett teoretiskt perspektiv kan 

vi även se belöningssystemet och dess effekter som så kallade hygienfaktorer. Detta är 

faktorer som enligt Herzberg inte direkt motiverar, men vars frånvaro skulle kunna 

minska motivationen (Herzberg, 1974, s. 18 ff.).   

 

Fearn-Banks krishanteringsmodell är uppdelad i fem faser (Fearn-Banks, (2007, s. 11 

ff.). Den andra fasen är Förebyggande och Förberedelser, vilket innebär att det finns 

vetskap om en rådande eller stundande kris och att företaget därför försöker göra vad 

som krävs för att ta sig igenom krisen. B2 tycks genom sitt långsiktiga fokus och sina 

sunda finanser ha lyckats bra med denna fas, vilket innebar att de även tycks ha klarat 

de resterande faserna bra. B2 lyckades enligt personalchefen till och med vinna 

marknadsandelar i samband med krisen. Ingen respondent har indikerat att de 

påverkades direkt negativt av krisen. 22 procent uppgav dock att deras arbetsbelastning 

påverkades positivt av krisen, vilket tycks stärka personalchefens ord gällande att B2 

under och efter finanskrisen tagit några steg framåt genom att vinna kunder från vissa 

konkurrenter.  

 

Medarbetarna på B2:s kontor märkte inte av krisen nämnvärt vilket vi ser genom att 90 

procent svarade att motivationen inte påverkades, 78 procent svarade att 

arbetsbelastningen var densamma som innan krisen och samtliga respondenter, dvs. 100 

procent, svarade att arbetsprestationen inte påverkades av krisen alls. Övriga 

respondenter svarade att de på något vis påverkats positivt av krisen. Heifetz, et al. 

(2009, s. 3 ff.) talar om det faktum att det med hjälp av krisen går att skapa positiv 

utveckling och förändring. B2:s ledning har inte använt krisen för att aktivt driva 

igenom någon typ av förändring. Skälet till detta är enligt personalchefen att det helt 

enkelt inte behövts. Ledarskapets långsiktiga fokus har bidragit till att företaget klarat 

krisen bra och till och med medfört att företaget tagit marknadsandelar. B2:s ledarskap 

tycks ha fungerat bra under denna lågkonjunktur, vilket enligt oss bekräftas av 

respondenternas neutrala och i viss mån positiva svar. Det faktum att företaget gynnats 

av lågkonjunkturen tyder enligt oss på att ledarskapet, precis som teorin förespråkar, har 

kunnat dra nytta av krisen och att detta även har kunnat förmedlas vidare ned på 

medarbetarnivå.     

 

Den interna kommunikationen sker enligt personalchefen till stor del med hjälp av 

företagets intranät, där mål och värderingar förmedlas till medarbetarna. Direkt 

kommunikation sker även via veckovisa och månatliga möten samt nedskrivna 

dokument som exempelvis affärsmål. På mötena ligger en stor del av det 

kommunikativa ansvaret på grupp- eller avdelningschefen. Bolaget har en stark 

företagskultur, genom vilken grundläggande värderingar förmedlas indirekt. Det 

förekommer även medarbetarundersökningar där personalen får chans att säga sitt. 

Utöver detta finns självklart även fackliga representanter som representerar 

medarbetarnas synpunkter i bland annat belöningsfrågor. På enkätfrågan om 

medarbetarna känner sig delaktiga i upprättandet av belöningssystem svarade dock hela 

80 procent ”Nej”, och alltså bara 20 procent ”Ja”. Den direkta kommunikationen, i alla 

fall i den här frågan, tycks alltså utifrån detta kunna ifrågasättas. Trots detta stämmer 

respondenternas svar på fråga fem (5. Vilka belöningar som arbetsgivaren erbjuder) och 

fråga åtta (8. Vilka belöningar föredrar du), väl överens. På frågan om huruvida de 

belöningar som finns tillfredställer dig som individ blev medelvärdet 4 på en femgradig 

skala, vilket indikerar att medarbetarens preferenser tycks nå fram till ledningen.  En 
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tvåvägskommunikation, i linje med Clutterbuck & James (1997, s. 249) förespråkar, 

tycks alltså existera. Det verkar dock finnas utrymme för förbättring gällande den 

direkta kommunikationen i belöningsfrågor. Eftersom så få medarbetare känner sig 

delaktiga i belöningsfrågorna tänker vi oss att en mer konkret eller tydlig 

kommunikation är att föredra. Vi förespråkar alltså, i linje med teorin, en tydlig dialog 

framför vad som kan beskrivas som traditionellt informationsgivande.  

 

6.3 B3 Jämförelse medarbetar- & ledningsperspektiv 

Då vi jämför vad kontorschefen på B3 svarade på våra frågor under intervjun med 

medarbetarnas svar på enkätfrågorna ser vi att svaren i stort hänger samman. Eftersom 

banken tvingades till en del förändringar i samband med finanskrisen uppstår dock en 

del frågor kring B3:s strategi, samt om denna strategi uppfattades på rätt sätt bland de 

anställda.  

 

Under vår intervju med B3:s kontorschef framkom att banken har varit en relativt 

riskvillig aktör. Belöningssystemen syftar exempelvis till viss del till att öka 

försäljningen för att på så vis maximera vinsten. Den här aggressiva strategin har 

inneburit att företaget har tvingats genomföra en del förändringar i och med krisen. 

Under vår intervju berättade kontorschefen att medarbetarna med den främsta 

kundkontakten hade fått motta kritik från oroliga och missnöjda kunder, vilket 

påverkade personalen negativt. Kontorschefen berättar också att banken på grund av, 

eller snarar som följd av krisen har varit tvungna att göra en del belöningsstrategiska 

förändringar. De främsta förändringarna som har skett är inom de individuellt baserade 

utbetalningarna av monetära belöningar. Dessa är idag nästan helt borttagarna och de 

tidigare spekulationerna kring en utökad individuellt baserad ersättning har nu upphört.  

 

Vår enkätundersökning visar också den att de anställda på B3:s kontor i Umeå i flera 

avseenden påverkades av finanskrisen. (58 procent uppgav att deras motivationsnivå 

påverkades negativt av krisen. 42 procent svarade att deras arbetsbelastning ökade och 

33 procent svarade att arbetsprestationen påverkades negativt av lågkonjunkturen). 

Flera respondenter har också uttryckt i ord hur missnöjet från kunder påverkade dem 

och att de upplevde att banken tappade fart och färdriktning.  

 

När vi tittar på B3 med den så kallade HRM-ekvationen som utgångspunkt ser vi vid en 

första anblick att banken tycks arbeta med ekvationens huvudfaktorer, det vill säga; 

förmåga, motivation och möjlighet (Boxall & Purcell, 2008, s. 216). B3:s strategi tycks 

alltså på ett eller annat sätt inkludera dessa faktorer. Eftersom så pass många som 58 

procent av respondenterna ansåg att deras motivation inte påverkats av krisen tycks 

banken i viss mån ha lyckats motivera sina medarbetare. Med tanke på hur banken som 

helhet påverkades av lågkonjunkturen uppkommer dock frågor kring huruvida det 

strategiska arbetet och belöningsstrategin verkligen har medfört de effekter som 

lednigen egentligen vill. De frågetecken som uppkommer gäller alltså främst bankens 

agerande fram till krisen. Här tror vi att en alternativ strategi och ett alternativt agerande 

kunde ha förhindrat eller mildrat den kritiska situation som B3 hamnade i. Genom att 

konkret titta på belöningssystemen anser vi att det går att ifrågasätta om B3:s 

belöningssystem verkligen skapar, eller kanske främst skapade, de prestationer och 

resultat som ledningen avsett. 
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När det gäller hur arbetsinsatsen påverkades av belöningssystemet svarade 45 procent 

att de påverkades positivt, medan resterande 55 procent uppgav neutral påverkan. Att 

majoriteten uppger att deras arbetsinsats inte påverkas av belöningssystemet är återigen 

märkligt. Hos B3 har dock nästan lika många uppgett att deras arbetsinsats faktisk 

påverkas positivt av belöningssystemet. B3:s belöningssystem är enligt kontorschefen 

ett resultatsandelssystem som i grunden är utformat så att andelen är lika för alla inom 

företaget. Det finns, eller fanns snarare, en incitamentdel som är grupp- och 

resultatbaserad. B3:s belöningssystem har alltså inslag av vad som föreslås i artikeln 

”Hands on reward for hands on management” (Top pay research group, 2003, s. 62 ff.). 

Enligt denna teori ska belöningar konstrueras utifrån individuella preferenser och 

prestationer, vilket alltså B3 till viss del gör eller i alla fall gjorde. Vi tror därför att det 

kan vara förhållandevis enkelt för B3:s personal att på individnivå påverkas av 

belöningssystemet.  

 

Utifrån vår intervju med B3:s kontorschef samt våra enkäter till Umeåkontorets 

medarbetare, tolkar vi det som att B3:s ledning trots allt lyckats hantera krisen relativt 

väl. Medarbetarna har uppenbarligen påverkats, men inte i så stor utsträckning som vi 

som ”utomstående betraktare” hade kunnat tro. Detta kan enligt oss bero på att B3 i 

samband med finanskrisen hamnade i en sits där de var tvungna att återta kontrollen 

över organisationen och börja arbetet med att återhämta sig efter krisen. 

 

På vår enkätfråga om belöningssystemet hjälpt dem att prestera i samband med krisen 

svarar samtliga respondenter ”Nej”. Detta indikerar alltså att den direkta kopplingen 

mellan lågkonjunkturen, belöningssystemet och prestation är starkt begränsad eller 

obefintlig. Som vi tidigare nämnt kan belöningar ses som hygienfaktorer, vilket innebär 

en indirekt koppling. Eftersom B3:s medarbetare påverkades så pass mycket av krisen 

frågar vi oss dock om det kanske finns andra typer av belöningar än vad B3 

tillhandahåller som i det här fallet kunde ha bidragit till en bättre prestations- och 

motivationsnivå i samband med finanskrisen. Här tänker vi oss exempelvis att en större 

fokusering på ickemonetära belöningar kunde varit fördelaktig (Hargie O, 2011, s 83, 

90-91). 

 

Situationen, sedd ur Fearn-Banks teori, visar tydligt att B3 har en del att jobba med när 

det gäller återuppbyggande av förtroendekapitalet (Fearn-Banks, (2007, s. 11 ff.). Detta 

sjönk drastiskt under den värsta delen av krisen och beror främst på hur B3 agerat på 

högriskmarknader. Förlusterna som försatte B3 i den svåra situationen beror alltså inte 

främst på bankens agerande på hemmamarknaden. Trots detta hamnar banken i en sits 

där den måste bevisa att den förtjänar det förtroende den har från sina kunder.  

 

På B3:s kontor anger störst andel att de har påverkats negativt av krisen, även om det är 

relativt jämt med den andel som anger att de inte har påverkats. ”Det blev negativt då 

banken tappade fart och färdriktning. Det var väl egentligen inte lågkonjunkturen i 

sig”, kan ses som en förklarande kommentar angående den negativa påverkan som 

upplevdes. Detta kan enligt oss i sin tur bero på att B3 i samband med finanskrisen 

hamnade i en sits där de var tvungna att återta kontrollen över organisationen och börja 

arbetet med att återhämta sig efter krisen, vilka är två steg i Fearn-Banks modell (2007, 

s. 11 ff.). B3 påverkades påtagligt av finanskrisen, trots detta tycks inte personalen ha 

upplevt situationen lika krisartad som vi kanske trott. Denna, trots krisens allvar, relativt 

begränsade påverkan kan enligt oss till stor del förklaras med att banken hanterade 

krisen på ett bra sätt. Vi kan alltså inte utifrån Fearn-Banks krishanteringsteori se att 



 

 

54 

 

banken efter krisen handlat felaktigt. Krishanteringen som sådan tycks enligt vårt 

empiriska material ha fungerat väl. Vad vi dock kan säga är att bankens agerande fram 

till krisen utifrån andra teorier kan ifrågasättas.  

 

Till följd av finanskrisen har det ur ett ledningsperspektiv skett stora förändringar inom 

organisationen. En av de mest konkreta förändringarna är just att B3 har fått en ny 

ledning. Medarbetarna har också de påverkats av den kritiska situation som banken 

hamnade i. Även om vi hade förväntat oss en mer enhetligt negativ påverkan så är det 

tydligt att störst andel medarbetare påverkades neutralt eller negativt gällande deras 

motivationsnivå, arbetsbelastning och arbetsprestation. (Heifetz, et al. 2009, s. 3 ff.) 

talar om utveckling genom förändring och säger att företagsledningen ska handla på ett 

sätt som möjliggör utveckling och därigenom positiv förändring. Enligt kontorschefen 

är förtroendet för den nya ledningen stort.  I och med att krisen enligt vår undersökning 

tycks ha påverkat B3 i stort i större grad än lokalt, kan det ses som strategiskt att dra ner 

fokus till mer lokal kontorsnivå. Denna förändring har enligt kontorschefen också skett. 

Det främsta skälet är att få fler beslutsmandat på de nivåer som visat sig mest 

framgångsrika och på så vis öka inflytandet på dessa nivåer, vilket enligt oss kan ses 

som en positiv utveckling. Trots detta svarade endast 22 procent av respondenterna att 

de sett några positiva förändringar eller effekter på grund av lågkonjunkturen. Detta gör 

att vi frågar oss huruvida den nya ledningen verkligen lyckats nå fram till medarbetarna 

med sina förändringar. Eftersom ledningen är relativt nytillträdd är det dock troligtvis 

för tidigt att dra några slutsatser kring detta.  

 

När det gäller kommunikation inom banken säger kontorschefen att den interna 

kommunikationen främst sker via intern-tv där det alla nya beslut och den information 

som är aktuell förmedlas. Personalrepresentanter finns med på möten, från alla nivåer 

inom företaget, i styrelse och ledning för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i 

beslut som fattas. När de gäller frågan om de anställdas delaktighet i upprättandet av 

belöningsstrategi svarar kontorschefen att detta sker genom de personalrepresentanter 

som finns på samtliga nivåer inom banken. Vi ser att respondenterna svarade ganska 

lika på vår femte respektive åttonde enkätfråga (5. Vilka av nedanstående belöningar 

använder din arbetsgivare sig av?, samt; Vilken typ av belöning föredrar du?). På 

frågan om de belöningar som finns tillfredställer dig som individ blev medelvärdet 3,5 

på en femgradig skala.  Detta tyder alltså på att det finns ett samförstånd mellan 

ledningen och medarbetarna.  
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6.4 Jämförelse B1, B2, B3  

Av de tre undersökta företagen är två relativt lika, både när det gäller strategi och hur de 

påverkades av den senaste lågkonjunkturen. Det tredje företaget skiljer sig från de andra 

två, både vad gäller strategi och hur det påverkades av lågkonjunkturen. Tabellen nedan 

visar konkreta likheter och skillnader mellan de olika bankerna.  

Område B1 B2 B3 

Generellt om banken Låg risktolerans 

och långsiktigt 

fokus. Nöjda 

kunder är målet. 

Låg risktolerans och 

långsiktigt fokus. 

Kundnöjdhet och 

måttlighet är 

ledorden.  

Förhållandevis hög 

risktolerans. 

Maximal 

försäljning och 

vinstmaximering är 

centrala begrepp.  
Typ av belöningssystem Huvudsakligen 

monetärt. Lika till 

alla. Betalas ut vid 

60 års ålder. Vissa 

ickemonetära 

belöningar finns. 

Huvudsakligen 

monetärt. Lika för 

alla. Betalas ut 

löpande. Små 

belöningar. Vissa 

ickemonetära 

belöningar finns. 

Huvudsakligen 

monetärt. I grunden 

lika för alla, men 

med individuella 

inslag. Betalas ut 

vart 5:e år. Vissa 

ickemonetära 

belöningar finns. 
Anställdas delaktighet 

gällande upprättandet av 

belöningssystem 

Sköts av ledningen. 

De anställda har 

ingen direkt 

delaktighet. 

Sköts av ledningen. 

De anställda har 

genom 

representanter viss 

delaktighet. 

Sköts av ledningen. 

De anställda har 

ingen direkt 

delaktighet. 

Belöningssystemets 

uppskattning bland de 

anställda.  

Banken erbjuder i 

stort vad som 

efterfrågas. 

Medelhög 

tillfredställelse.  

Banken erbjuder 

mycket av det som 

efterfrågas. Hög 

tillfredställelse. 

Banken erbjuder i 

stort vad som 

efterfrågas. 

Medelhög 

tillfredställelse. 
Belöningssystemets 

koppling till 

arbetsinsatsen 

Mycket svagt 

positiv koppling. 
Svagt positiv 

koppling. 
Svagt positiv 

koppling. 

Lågkonjunkturens 

påverkan på banken 
Liten påverkan. 

Ökad försiktighet. 
Liten påverkan. 

Ökad försiktighet. 

Något ökad 

kundtillströmning. 

Relativt stor 

påverkan. Stora 

kreditförluster, 

besvikna kunder 

och neddragningar. 
Förändring/Anpassning 

av belöningsstrategi pga. 

lågkonjunkturen 

Ingen strategisk 

anpassning skedde, 

dock inga 

utbetalningar under 

ett år. 

Ingen strategisk 

anpassning skedde, 

dock inga 

utbetalningar under 

ett år. 

Strategin 

förändrades på flera 

sätt, främst gällande 

individuella 

belöningar.  
Lågkonjunkturens 

påverkan på de anställda 
Främst neutral 

påverkan på 

motivation, 

arbetsbelastning 

och 

arbetsprestation. 

Främst neutral 

påverkan på 

motivation, 

arbetsbelastning och 

arbetsprestation. 

Generellt negativ 

påverkan på 

motivation, 

arbetsbelastning 

och 

arbetsprestation.  
Belöningssystemets 

påverkan på de anställda 

i samband med 

lågkonjunkturen.  

Mycket svag 

positiv påverkan. 
Ingen direkt 

påverkan 
Ingen direkt 

påverkan 

Tabell 14 Sammanfattning av  resultat  
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7 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet inleds med en diskussion där vi reflekterar över vår analys och våra 

tankegångar kring denna. Strukturen är sådan att vi utifrån syfte och 

problemformulering diskuterar igenom ledningsperspektivet bank för bank, sedan 

medarbetarperspektivet och till sist redogör för våra slutsatser.  

 

7.1 Reflektioner  

När vi påbörjade den här studien gjorde vi antagandet, främst baserat på hur media 

speglat lågkonjunkturen, att bankerna drabbades hårt av den senaste lågkonjunkturen 

och därför var tvungna att göra förändringar, omstruktureringar och omprioriteringar i 

organisationen. Under studiens gång har det visat sig att i alla fall bankerna som deltagit 

i vår studie påverkades av finanskrisen i betydligt mindre utsträckning än väntat. De 

resultat vi till en början förväntade oss är långt ifrån de resultat vår analys visar på. Med 

detta sagt menar vi inte att resultaten är ointressanta, utan helt enkelt annorlunda än vi 

förväntat oss. Istället för att kunna dra konkreta slutsatser gällande belöningsstrategins 

effekter på medarbetarna kommer vårt teoretiska bidrag främst att röra kopplingen 

mellan lågkonjunkturen och en hållbar belöningsstrategi.  

 

7.2 Belöningsstrategi i samband med en lågkonjunktur (Ledning) 

 

Vad gäller B1 gjordes det som vi nämnt i analysen i samband med lågkonjunkturen inga 

direkta förändringar gällande företagets belöningsstrategi. Att belöningsstrategin 

påverkades i så här pass liten utsträckning är enligt oss något överraskande. 

Förklaringen till detta är främst att just denna bank har ett mycket långsiktigt fokus i 

kombination med låg riskvillighet. 

 

På B2 har det inte heller gjorts några faktiska förändringar av bolagets belöningssystem 

i samband med lågkonjunkturen. Generell återhållsamhet är dock något som 

förespråkades av företagsledningen. B2 tycks ha haft en belöningsstrategi som kunde 

absorbera finanskrisens effekter. Långsiktighet och försiktighet tycks till stor del kunna 

förklara varför B2 klarat av lågkonjunkturen utan att behöva göra några förändringar i 

sin belöningsstrategi.  

 

Hos B3 har det skett relativt stora förändringar av belöningssystemet. Incitamentdelen 

är nu borta och spekulationerna om en ännu större del individuellt baserad ersättning har 

nu upphört. B3:s strategiska vägval kan till stor del förklara varför banken hamnade i 

den kritiska situation som uppstod i samband med lågkonjunkturen. Bankens 

belöningssystem som var utformat i linje med den övergripande strategin har troligtvis 

också bidragit till skapandet av vad som visade sig vara kontraproduktiv verksamhet.  

 

De gemensamma faktorerna vad gäller hur belöningsstrategin påverkades av 

lågkonjunkturen tycks alltså främst vara riskvillighet, gruppfokuserat belöningssystem 

och fokus på kundnöjdhet. Bankerna som inte tvingades till några direkta förändringar 

av sin belöningsstrategi, alltså B1 och B2, påminner mycket om varandra vad gäller just 

dessa faktorer. Belöningssystemen är starkt grupporienterade och strategin långsiktig. 

Kundnyttan eller kundnöjdheten förefaller också den vara mycket central när det gäller 

ledningens prioriteringar.  
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B3, där förändringar faktiskt genomförts, är betydligt mer riskvillig och har en 

övergripande strategi vars tidshorisont också är mycket kortare. Kundnyttan är inget 

som nämndes under vår intervju, här framkom istället att vinstmaximering är vad det 

fokuseras på.  

  

7.3 Belöningsstrategis/ Belöningssystemens effekter på medarbetarna i 
samband med lågkonjunkturen (Medarbetare) 

 

Hos B1, har enligt vår undersökning, medarbetarna känt sig trygga trots den för 

branschen svåra lågkonjunkturen. Detta hänger givetvis samman med det faktum att 

banken i begränsad utsträckning påverkades av finanskrisen. Detta innebär alltså att det 

är svårt för oss att avgöra hur och i vilken utsträckning just belöningsstrategin har 

påverkat de anställda i samband med lågkonjunkturen.  

 

Vår undersökning visar på att den direkta kopplingen mellan belöningsstrategin och 

B1:s medarbetares motivation och arbetsprestation under lågkonjunkturen är mycket 

svag. Motivationsnivån, arbetsbelastning och arbetsprestation bland de anställda på B1 

förblev relativt opåverkade av lågkonjunkturen. Vilken roll eller betydelse bankens 

belöningssystem spelade när det gäller dessa faktorer är svårt att säga. Vi anser det dock 

rimligt att utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori se belöningssystemet som en hygienfaktor  

(Herzberg, 1974, s. 18 ff.). Vi tror alltså att ovan nämnda faktorer kunde ha påverkats 

negativt om inte B1:s belöningssystem skulle ha funnits på plats. Systemets 

långsiktighet torde skapa en trygghetskänsla som i sin tur bidrar till den generellt 

neutrala inställningen gällande lågkonjunkturen.  

 

Medarbetarna på B2 tycks också ha känt sig mycket trygga i samband med 

lågkonjunkturen. B2 påverkades som helhet väldigt begränsat av lågkonjunkturen vilket 

givetvis är grunden till att även medarbetarna påverkades i liten utsträckning. Det är 

alltså därför återigen svårt för oss att avgöra i vilken utsträckning belöningsstrategin 

direkt har påverkat de anställda i samband med lågkonjunkturen.  

 

Enligt respondenternas svar är den direkta kopplingen mellan belöningsstrategin och 

B2:s medarbetares motivation och arbetsprestation under lågkonjunkturen obefintlig. 

Lågkonjunkturens påverkan på motivationsnivån, arbetsbelastning och arbetsprestation 

var också den i huvudsak neutral. Med tanke på de generella likheterna mellan B1 och 

B2 kan vi här inte göra annat än att dra en liknande slutsats gällande belöningssystemets 

effekter på medarbetarna. Vi tror alltså att belöningsstrategin och dess effekter i första 

hand får ses som en hygienfaktor, vars existens troligtvis bidrar till att skapa trygghet 

och trivsel bland medarbetarna.  

 

Vårt empiriska material och vår analys visar att finanskrisen påverkade B3 klart 

negativt, om än mindre än väntat. Detta bekräftas av både respondenterna och 

kontorschefen. Vi har tidigare kommit fram till att den kritiska situationen till stor del 

kan tillskrivas bankens strategiska vägval. 

 

 

Vad gäller den direkta kopplingen mellan just belöningsstrategin och B3:s medarbetares 

motivation och arbetsprestation under lågkonjunkturen är den också i det här fallet 
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obefintlig. På B3 finns dock ett generellt negativt samband när det gäller 

lågkonjunkturens påverkan på motivationsnivån, arbetsbelastning och arbetsprestation. 

Den roll bankens belöningssystem spelade här är mycket svårt avgöra. B3:s 

belöningsstrategi har i jämförelse med B1 och B2 ett annat syfte, nämligen uttalad 

försäljningsmaximering. Som vi nämner i analysen kan det därför finnas skäl att tro att 

just belöningsstrategin till viss del kan ha försatt banken i den kritiska situationen. Om 

det är så att belöningsstrategin påverkat banken negativt anser vi det svårt att, likt B1 

och B2, se belöningsstrategin som en hygienfaktor. Faktum är att den tidigare 

belöningsstrategin som användes av B3 var en del av en, i övrigt, bristfällig strategi. Vi 

anser därför att denna belöningsstrategi också måste kategoriseras som en av flera 

felaktiga kuggar i ett bristande system.       

 

7.4 Slutsatser  

 

Problemformulering: 

 

Hur påverkas och anpassas bankernas belöningsstrategi till de utmaningar och 

svårigheter som uppstår i samband med en lågkonjunktur, och vilka effekter har 

bankernas belöningsstrategi på medarbetarnas motivation och prestation? 

 

När det, i samband med en lågkonjunktur, gäller att ha eller skapa en hållbar 

belöningsstrategi visar vår studie på ett antal faktorer som tycks vara centrala under 

dessa omständigheter. Dessa faktorer strider i vissa fall mot vad rådande teorier kring 

belöningssystem säger. En konservativ syn på risktagande är självfallet gynnsamt i 

samband med en ekonomisk nedgång. Detta är dock inget vi i sig kommer att diskutera 

vidare, då vi anser att det kan ses som en självklarhet. De två bankerna i vår studie som 

klarade finanskrisen bäst hade, bortsett från låg risktolerans, främst följade två 

gemensamma faktorer i sin belöningsstrategi: 

 

 En belöningsstrategi som är starkt fokuserad på gruppen, inte individen 

 Fokus på maximerad kundnöjdhet/kundnytta, inte försäljningsmaximering 

 

Vår studie visar alltså att de två punkterna ovan tycks vara centrala när det gäller att ha, 

eller anpassa till, en hållbar belöningsstrategi. Med hållbar menar vi här en strategi som 

minimerar en lågkonjunkturs påverkan på företaget som helhet. Detta, att minimera den 

generella påverkan på banken, är kanske också det bästa sättet att hålla sina medarbetare 

motiverade under en lågkonjunktur.  

 

Vi är som vi nämnt i inledningen försiktiga med att dra slutsatser kring hur bankernas 

belöningsstrategi påverkat medarbetarnas motivation och prestation eftersom vårt 

empiriska material visar på mycket svaga kopplingar just inom dessa områden. 

Medarbetarna på B1 och B2 uppvisade dock en betydligt mer neutral attityd till 

lågkonjunkturen jämfört med medarbetarna på B3. Vi anser därför att vi kan dra 

slutsatsen att ett belöningssystem som är uppbyggt kring ovanstående två punkter kan 

bidra till att minimera negativ påverkan på personalen och företaget som helhet, vilket 

torde vara önskvärt ur ett ledningsperspektiv.   

 

I frågan om hur en belöningsstrategi eller ett belöningssystem anpassas till krisen har 

det, som vi nämnt ovan, endast skett faktiska förändringar i B3. Vår analys visar 
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samtidigt att B3 är den bank som har närmast koppling till den typ av individanpassat 

belöningssystem som föreslås i teorin ”Hands on reward for hands on management”  

(Top pay research group, 2003, s. 62).  I en kritisk situation, likt finanskrisen, blir dock 

prioriteringarna annorlunda. Istället för att maximera försäljning hamnar fokus på att 

minimera de negativa effekterna och att skapa trygghet. Vår slutsats ovan innebär därför 

att de anpassningar som kan vara nödvändiga i samband med en lågkonjunktur bör gå i 

motsatt riktning till vad denna teori säger. Likt B1 och B2 bör företaget se på 

kollektivet, skapa trygghet både ekonomiskt och anställningsmässigt. Även om vi inte 

har sett att belöningssystemen hos B1 och B2 har haft någon konkret positiv effekt på 

medarbetarna tror vi att systemens existens är en hygienfaktor som indirekt bidrar till 

den neutrala hållning som respondenterna uppvisar (Herzberg, 1974, s. 18 ff.).  

 

Enligt Bratton & Golds (2007) modell som förklarar vad ett belöningssystem bör bidra 

till kan vi se att vissa av dessa punkter bör prioriteras under en lågkonjunktur medan 

fokus på övriga punkter troligtvis bidrar till en positiv effekt och fyller viktiga 

funktioner under andra omständigheter. Förutom de två faktorer som vi tidigare nämnt 

som starkast binder samman belöningsstrategierna hos B1 och B2, som klarat sig 

relativt bra i krisen, ser vi följande faktorer som är gemensamma för dessa två banker 

och som tycks vara viktiga under en lågkonjunktur. Belöningsstrategin bör alltså: 

 

 Understödja organisationens strategi - långsiktighet har i vår undersökning 

visat sig vara en framgångsfaktor.  

 Säkerställa intern och extern kvalitet – att fokusera på kundnytta tycks ha 

lett till att man kunnat ta mindre risker i en svår tid vilket har lett till att 

medarbetarna har känt sig relativt neutrala till lågkonjunkturens effekter och 

inte oroat sig för hur framtiden kommer se ut i så stor utsträckning.   

 Vara ekonomiskt hållbar, givet företagets ekonomiska resurser – monetära 

belöningar i form av vinstandelssystem är direkt kopplat till de ekonomiska 

resurser man har att röra sig med och är därför ett bra alternativ för att 

säkerställa att denna faktor uppfylls. Anställningstrygghet är en icke-monetär 

belöning som i denna undersökning har funnits i form av strategier som 

säger att ingen ska sägas upp på grund av arbetsbrist.  

 Vara inom juridiska gränser. 

 Vara effektivt administrerat – någonting som är hållbart över tid och som 

det inte behöver läggas tid på att göra om på grund av yttre kortsiktiga 

faktorer.  

 

För att knyta ihop säcken på denna studie drar vi den generella slutsatsen att 

långsiktighet bör ligga till grund för att framgångsrikt ta fram en belöningsstrategi som 

håller även i svåra tider. Fokus bör ligga på kunden och på kollektivet och att ha en 

standardiserad belöningsstrategi som är ekonomiskt hållbar.  
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8 Sanningskriterier och  
förslag till vidare forskning 

Vi tittar i det här kapitlet på om den teoretiska beskrivningen av den empiriska 

verkligheten är hållbar och att dessa två stämmer överens. Kapitlet avslutas med våra 

förslag på fortsatt forskning inom detta område.   

 

8.1 Validitet 

Jensen (1995, s. 64) säger att för att öka giltigheten vid kvalitativ datainsamling bör 

flera olika frågor ställas om samma ämne då det ökar chansen att få svar på det som 

undersöks och inget annat. Bryman och Bell (2005, s. 95) definierar validitet som 

 

”huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet.”  

 

Creswell (2007, s. 206) nämner ur ett av flera perspektiv att se på validitet att det i 

dagsläget verkar ha tagit sin riktning mot betydelsen av hur reflexiv forskaren är i sin 

tolkning av insamlad data. Han talar om vikten av att kunna ifrågasätta framtagna 

resultat och idéer i en studie. Creswell (2007, s. 206) nämner fyra primära 

validitetskriterier för forskaren att ta hjälp av i sin validering. Dessa fyra är trovärdighet, 

äkthet, källkritik och integritet. Till sekundära kriterier räknas exempelvis, grundlighet, 

känslighet och överensstämmelse. Validiteten i en undersökning kan ökas genom att 

forskaren använder sig av triangulering vilket innebär att se saker från olika perspektiv 

genom att flera källor, observatörer, metodologier eller teoretiska perspektiv används 

(Creswell, 2007, s. 208). Genom att använda oss av både intervjuer och en 

enkätundersökning ökar vi validiteten och chansen att svara på våra frågeställningar 

som även de är utformade från olika perspektiv. Jensen (1995, s. 96) säger dock att 

triangulering kan leda till oklara resultat då det kan vara svårt att se om den insamlade 

datan pekar åt samma håll.  

 

8.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 94) handlar reliabilitet om följdriktighet, 

överensstämmelse och pålitlighet hos måttet på det som undersöks. För att ta reda på om 

ett mått är reliabelt finns tre olika mått att använda sig av, stabilitet, intern reliabilitet 

och internbedömarreliabilitet. Alla tre av dessa går på olika sätt ut på att finna 

korrelation mellan olika variabler. Hög korrelation betyder att måttet är stabilt då 

respondenterna i urvalet i sådant fall tenderar att svara liknande på frågorna oavsett 

observationstillfälle (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Creswell (2007, s. 210) säger även 

han att reliabilitet står för stabiliteten insamlad data och att det kan uppnås genom att 

spela in, transkribera, koda och jämföra svaren i en undersökning.  

 

Även reliabiliteten kan ökas genom att forskaren använder sig av triangulering vid 

insamlande av data. Genom att olika metodologier och perspektiv används får vi 

trovärdigare svar och genom att vi i framtagandet av intervjumall och skapandet av 

enkätfrågor valt att ställa samma typ av frågor på olika sätt kan vi med större säkerhet se 

om svaren korrelerar eller inte. 
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8.3 Användbarhet i praktiken  

 

En studies praktiska användbarhet har sin grund i hur studien, eller snarare studiens 

resultat, är tillämpbart i praktiken. Ett grundläggande problem för forskaren bakom en 

viss studie är att mottagaren som kan vara en person, en grupp eller en organisation 

måste ta till sig och tolka studien för att på så vis förstå och förbättra sin egen 

verklighet. För att vara praktiskt användbar måste alltså en studie klara denna övergång 

från teori till praktik. (J. Lindfors, 1993, s. 168)  

 

För öka generaliserbarheten i en undersökning bör urvalet genomföras på ett korrekt 

sätt. Finns inte möjlighet att undersöka en hel population, är de så kallade 

sannolikhetsurvalen de som med störst sannolikhet genererar ett resultat som ligger 

närmast en representation av hela populationen (Patel & Davidsson, 1991, s. 43 ff.). Här 

bör man dock vara uppmärksam på att en god generaliserbarhet eller överförbarhet 

främst visar på en teoris användbarhet och inte nödvändigtvis dess sanningshalt. (J. 

Lindfors 1993, s. 169). 

 

Vår studie har ett lokalt fokus och målgruppen som kan dra nytta av den är främst 

banker med lokal förankring, men givetvis också andra typer av företag som befinner 

sig i liknande branscher och använder sig av likartade belöningssystem. För att få en så 

hög generaliserbarhet som möjligt gentemot vår målgrupp har vi försökt inkludera olika 

bankar, som alla påverkats annorlunda av krisen, i vår studie. På samma gång har 

samtliga undersökningsobjekt haft likartade grundförutsättningar vad gäller exempelvis 

geografisk placering och typ av kunder. Vi hoppas därför att studien ska vara praktiskt 

användbar för aktörer med förutsättningar som liknar våra undersökningsobjekt, när det 

gäller skapandet av belöningsstrategier som är hållbara under både hög- och 

lågkonjunkturer.   

 

8.4 Svagheter 

Att så pass få respondenter svarade på vår enkät är något vi ser som en potentiell 

svaghet. Vi hade gärna sett att ett större antal respondenter hade deltagit. Då vi valde att 

genomföra undersökningen på lokal nivå, vilket innebär relativt små kontor och få 

medarbetare, anser vi dock att vi fick en relativt bra svarsfrekvens. Vår studie bygger 

huvudsakligen på intervjuer, vilket innebär att enkäternas huvudsakliga syfte är att 

komplettera dessa för att på så vis skapa perspektiv. Vi anser alltså att det hade varit 

önskvärt med ett större respondentunderlag, trots detta tycker vi dock att vår 

enkätundersökning i stort uppfyller sitt syfte, att komplettera intervjuerna.    

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

 

När det gäller fortsatt forskning anser vi att den här typen av studie bör vara applicerbar 

på ett flertal områden. Vi skulle först och främst tycka att det vore spännande att 

genomföra denna studie på nationell nivå för att på så vis se vilka likheter och skillnader 

det finns mellan regional och nationell nivå inom olika företag. Sett ur ett ännu vidare 

perspektiv skulle givetvis samma sak också vara intressant på internationell nivå. 

Kanske skulle en undersökning på internationell nivå också kunna generera mer 
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konkreta slutsatser, främst för att vissa länder påverkades betydligt mer av finanskrisen 

än vad Sverige gjorde.  

 

Att undersöka andra typer av företag kan givetvis också det vara intressant. I första hand 

tänker vi på finansbranschen, men generellt sett bör alla branscher och företag där 

belöningssystem används vara potentiella undersökningsobjekt.  

 

Att begränsa studien till företag som har infört ett nytt belöningssystem till följd av 

finanskrisen skulle troligtvis bara generera de mest uppenbara resultaten.  
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Appendix 1 – Intervjuguide 

 

Allmänt 

Vem är du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Belöningssystem och strategier 

Är belöningssystemet kopplat till företagets övergripande mål och strategier? 

Vilken typ av belöningssystem tillämpar ni? 

Monetära/Icke-monetära 

 

Anpassas dessa efter individuella krav? 

Ålder 

Livssituation 

Annat 

 

Omfattas alla inom företaget av samma belöningsstrategi eller erbjuds olika belöningar 

beroende på vilken nivå i företaget man befinner sig på?  

 

Uppkom några belöningsstrategiska förändringar i samband med lågkonjunkturen? 

Förändrat fokus 

Förmåner eller monetära 

Nedskärningar 

Förändringar 

Utökningar 

 

Vad prioriteras under och efter en lågkonjunktur? Sker ett skifte i prioriteringar angående: 

Besparingar 

Produktivitet 

Trivsel 

 

Hur delaktiga är medarbetarna i upprättandet av en ny belöningsstrategi? 

Utvärderingar 

Möten 

 

Hur kommuniceras företagets mål?  

 

Hur kommuniceras den belöningsstrategi som gäller? 

Utvärderingar 

Möten 

Policys 

 

Finns en tydlig och lättillgänglig strategi för medarbetarna att ta del av gällande hur 

belöningar är tänkta att påverka motivationen hos dessa? 

 

Nu när det verkar som att den negativa trenden vänder, planeras det då för förändringar 

anpassade till den nya marknadssituationen?  

 

 

Belöningssystemens effekter 
 



Sida 2 av 6 

 

 

Vilka är de huvudsakliga effekter ni vill skapa med era belöningssystem? 

Arbetsprestation 

Motivation 

Hur mäter ni dessa effekter? 

Resultatmässigt 

Medarbetartrivsel 

Hur upplever du att medarbetarna tagit till sig och påverkats av belöningssystemet? (Har 

förändringarna som gjorts haft önskad effekt enligt din uppfattning?) 

 

Lågkonjunkturen/krisen 
Hur påverkade den senaste lågkonjunkturen er bank som helhet? 

Hur påverkades de anställda? 

Motivationsmässigt 

Uppsägningar 

Övrigt 

Finns det någon krishanteringsplan för att effektivt kunna hantera svängningar som uppstår i 

samhällsekonomin? 

Hur förmedlade man de förändringar som skulle införas utan att skapa panik eller sänka 

ambitions- och motivationsnivån hos de anställda? 

När det gäller eventuella positiva förändringar, går det då att säga att krisen har underlättat 

dessa?  
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Appendix 2 - Enkät, Medarbetare 

 

Hej! 

Våra namn är Malin Helg och Jan Boman. Vi är två civilekonomstudenter från 

Handelshögskolan i Umeå - Umeå Universitet, som just nu skriver vår magisteruppsats inom 

företagsekonomi. Vi har valt att undersöka huruvida banksektorns belöningssystem har en 

önskad effekt på medarbetarnas motivation och arbetsprestation under en lågkonjunktur. För 

att göra detta kommer vi även inkludera och utreda bankledningarnas huvudsakliga 

strategier gällande belöningssystem som uppkommer i samband med en lågkonjunktur. Vi 

skulle därför vilja att du, som medarbetare, besvarar denna enkät som handlar om hur 

bankers belöningssystem har en önskad effekt på medarbetarnas motivation och 

arbetsprestation.   

 

Svaren är anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Frågorna besvaras genom att tomma fält fylls i (___) alternativt kryssa för det 

svarsalternativet (�) som stämmer bäst med din uppfattning.   

 

1. Hur gammal är du? _____år 

 

2. Kön?  � Man � Kvinna 

 

3. Vilken befattning har du? _________________________ 

 

4. Hur länge har du arbetat inom den här organisationen? _____år 

 

Följande frågor behandlar belöningssystem och dina uppfattningar kring dessa.   

 

5. Vilka av nedanstående belöningar använder din arbetsgivare sig av? (flera 

svarsalternativ är tillåtna) 

� OB  

� Premielön  

� Options program  

� Bonus  

 ”Grupprovision” 

� Tjänste- eller avtalspension  

� Förstärkt sjukförsäkring  

� Möjlighet till motion och friskvård  

� Lunchförmåner  

� Tjänstebil  

� Hushållsnära tjänster  

� Studieresor  

� Kurser 

� Flyttkostnader  

� Hälsa och sjukvård  

� Jul- jubileums och minnegåvor, 

� Fri utbildning vid personalavveckling  

� Konferenser 

 

Eventuella kommentarer: _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

6. Hur upplever du att de belöningar som finns tillgängliga tillfredställer dig som 

individ? (ange ett värde mellan 1 och 5 där 1=tillfredsställer mig inte alls och 

5=tillfredsställer mig helt) 

Svar:____ 

 

7. I vilken mån påverkas din arbetsinsats av de belöningssystem som din arbetsgivare 

erbjuder dig? (endast ett svarsalternativ är tillåtet) 

� Mycket negativ påverkan – Jag presterar mycket sämre på grund av belöningssystemen 

� Negativ påverkan – Jag presterar sämre på grund av belöningssystemen  

� Neutral påverkan – Min arbetsinsats påverkas inte av belöningssystemen  

� Positiv påverkan – Jag presterar bättre tack vare belöningssystemen 

� Mycket positiv påverkan - Jag presterar mycket bättre tack vare belöningssystemen 

 

Eventuella kommentarer:______________________________________________________ 

 

 

8. Vilken typ av belöning föredrar du? (Rangordna från 1-4, där 1 = föredrar mest och  

4 = föredrar minst) 

� Individuella monetära belöningar  

� Kollektiva monetära belöningar 

� Individuella förmåner 

� Kollektiva förmåner 

Andra belöningar: _________________________________________________________ 

 

Eventuella kommentarer:______________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Känner du dig, som anställd, delaktig i upprättandet av belöningssystem? 

 

� Ja � Nej 

 

Om ”JA”, exemplifiera gärna nedan: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Följande frågor behandlar lågkonjunkturen och dina uppfattningar kring den.  

 

10. I vilken mån påverkades din motivationsnivå av den senaste lågkonjunkturen? 

(endast ett svarsalternativ är tillåtet) 

� Mycket negativt – Min motivationsnivå påverkades mycket negativt av lågkonjunkturen  

� Negativ – Min motivationsnivå påverkades negativt av lågkonjunkturen 

� Neutral – Min motivationsnivå påverkades inte av lågkonjunkturen 
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� Positiv – Min motivationsnivå påverkades positivt av lågkonjunkturen 

� Mycket positivt – Min motivationsnivå påverkades mycket positivt av lågkonjunkturen 

 

Eventuella kommentarer:______________________________________________________ 

 

 

11. I vilken mån påverkades din arbetsbelastning av den senaste lågkonjunkturen? 

(endast ett svarsalternativ är tillåtet) 

� Stor minskning– Min arbetsbelastning minskade mycket pga. lågkonjunkturen  

� Minskning – Min arbetsbelastning minskade pga. lågkonjunkturen 

� Oförändrad belastning – Min arbetsbelastning påverkades inte av lågkonjunkturen 

� Ökning – Min arbetsbelastning ökade pga. lågkonjunkturen 

� Stor ökning – Min arbetsbelastning ökade mycket pga. lågkonjunkturen 

 

Eventuella kommentarer: _____________________________________________________ 

 

12. I vilken mån påverkades din arbetsprestation av den senaste lågkonjunkturen? 

(endast ett svarsalternativ är tillåtet) 

� Mycket negativ påverkan – Jag presterar mycket sämre på grund lågkonjunkturen 

� Negativ påverkan – Jag presterar sämre på grund av lågkonjunkturen  

� Neutral påverkan – Min arbetsinsats och påverkas inte av lågkonjunkturen  

� Positiv påverkan – Jag presterar bättre tack vare lågkonjunkturen 

� Mycket positiv påverkan - Jag presterar mycket bättre tack vare lågkonjunkturen 

 

Eventuella kommentarer:______________________________________________________ 

 

13. Har din arbetsgivares belöningssystem hjälpt dig att prestera bättre i samband 

med lågkonjunkturen?  

� Ja �Nej 

 

Om ”JA”, exemplifiera gärna nedan: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

14. Kan du se några positiva förändringar eller effekter av lågkonjunkturen? 

� Ja � Nej 

 

Om ”JA”, exemplifiera gärna nedan: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Tack så mycket för att du har tagit dig tid och besvarat dessa frågor! 
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Om du vill ta del av denna studie eller komma i kontakt med oss så finner du våra 

kontaktuppgifter nedan. 

Malin Helg    Jan Boman 
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