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I 

Förord 
 
Vi skulle vilja börja tacka vår handledare Magnus Jansson för vägledning genom studiens 

gång. Ett extra stort tack till företagen Länsförsäkringar Älvsborg AB och ICA Banken AB 

samt intervjupersonerna som ställde upp och bidrog med deras kloka ord. Utan dem hade inte 

vi kunnat genomföra vår studie.  

 

TACK!   

 
 
 
 
 
 
 
Borås 3 juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________           ___________________           ___________________ 

Kristoffer Cavrak         Markus Hammar     Joacim Rundlöf Kuusk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 

 
Svensk titel: Belöningssystemets utformning & funktion – En fallstudie på två svenska 

bank- och försäkringsföretag 

 

Engelsk titel: Design and function of the reward system – A case study at two Swedish 

bank and insurance companies  

 

Utgivningsår: 2018 

 

Författare: Markus Hammar, Kristoffer Cavrak & Joacim Rundlöf Kuusk 

 
Handledare: Magnus Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

Abstract 
 
This study aims to gain increased understanding about the reward system and how it’s 

designed at Swedish bank and insurance companies but also to see perceptions about what 

employees of bank and insurance companies have for attitude to reward system and to see if 

there is a motivation to reach the company’s goals. Two research questions are the basis for 

achieving and answering the purpose of the thesis. The study has a qualitative method with an 

abductive approach. The theory covers areas such as the purpose of reward systems and well-

known motivation theories. The data collection is done through semi structured interviews 

with two bank and insurance companies, which resulted in an empirical analysis where each 

interviews data has been analyzed. 

 

The empirical material of the study together with the theory resulted in the conclusion that 

reward systems at the two companies are structured on similar bases. They have the same 

purpose and that a combination of monetary and non-monetary rewards works best to 

motivate employees.   

 

Hereafter this thesis is written in Swedish!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Reward system, rewards, salary, monetary, non-monetary, motivation, bank and 

insurance companies. 



 

IV 

Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att få en ökad förståelse om belöningssystem och hur de är utformade 

på bank- och försäkringsbolag men också att se uppfattningar som finns kring vad anställda 

på bank- och försäkringsbolagen har för attityd till belöningssystem och ifall det är en 

motivation till att nå företagets mål. Två forskningsfrågor ligger till grund för att uppnå och 

besvara syftet av studien. Studien har en kvalitativ metodansats med en abduktiv ansats. 

Teorin berör bland annat områden som syftet med belöningssystem och välkända 

motivationsteorier. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer på två 

bank- och försäkringsbolag som sedan resulterade i en empiri där varje intervjus data har 

analyserats.  

 

Studiens empiriska material tillsammans med teorin resulterade i slutsatser om att 

belöningssystemen på de två företagen är uppbyggda på liknande grunder och har samma 

syfte samt att en kombination mellan monetära och icke-monetära belöningar fungerar bäst 

för att motivera anställda.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Idag är personalen en av företagens allra mest viktiga resurser. Vilket gör det oerhört 

betydelsefullt för ett företag att behålla sin personal och hålla dem motiverade. Det 

huvudsakliga syftet med belöningssystem är att belöna, motivera, rekrytera, informera om 

exempelvis företagets uppsatta mål och behålla duktig personal inom organisationen. Det är 

ett av företagens främsta styrmedel för att kunna styra verksamheten i rätt riktning och nå 

uppsatta mål. Enligt Cäker (2013) förväntas inte personal att anstränga sig till sitt yttersta för 

att nå företagets mål, och därför behövs belöningar för att motivera dem att anstränga sig. 

Det finns många olika typer av belöningssystem och det kan baseras på både icke-monetära 

och monetära grunder. Monetära belöningar innebär att man får pengar av företaget medan 

icke-monetära belöningar innebär andra förmåner, exempelvis extra semesterdagar, 

karriärsmöjligheter och ett bra arbetsklimat. Ofta utesluter det ena inte det andra utan en 

kombination är vanlig. Det har även visat sig att just en kombination ger bäst resultat 

(Sorauren 2000; Bonner och Sprinkle 2002). Detta på grund av att individer har olika 

förhållningssätt och motiveras av olika saker (Cäker 2013). 

I dagens marknad är personalomsättningen inom många branscher hög och att ha rätt 

kompetens kan vara avgörande för företagets framgång. Forskningen visar att ett bonussystem 

kan minska omsättningen på personalen och öka deras lojalitet. Att ha en god arbetsmiljö 

gynnar både personal och företag. Motiverad och tillfredsställd arbetskraft effektiviserar och 

ökar kvaliteten i hela företaget (Renaud, Morin och Béchard 2017). 

Användningen av belöningssystem och i synnerhet bonusar inom bank- och 

försäkringsbranschen har stött på mycket kritik på senare år. Problematiken ligger oftast kring 

att det är svårt som konsument att förstå alla olika erbjudanden och urskilja på huruvida det är 

en rådgivare eller säljare man möter. Detta leder allt som oftast till att en intressekonflikt 

uppstår när provision finns med i bilden. Det ska inte finnas något tvivel när en rådgivare ger 

rådgivning kring placeringar till kunden om att det inte sker på kundens bästa.  Detta har lett 

till skärpta regler kring rådgivning och provision inom finanssektorn (Regeringen 2016). 

Belöningssystem och bonusar har på senare tid fått kritik och ifrågasatts av svensk media. En 

stor del av denna kritik kan härledas till just finansbranschen och inom vård- och 

hälsoverksamheter, exempelvis äldrevården eller sjukhus där snedvriden prestationsmätning 

och orimliga belopp betalats ut som bonusar till högt uppsatta chefer (Cäker 2013). 

Denna uppmärksamhet har skapat en mörk skugga över användningen av belöningssystem. 

Cäker (2013) menar dock på att det finns en naturlig förklaring till viss del varför denna 

skeptiska hållning finns i Sverige. Ledarskapet i Sverige bygger oftast på ett mer informellt 

samarbete och kommunikation, detta medan belöningssystem är en formell mätning. 

Belöningssystem möjliggör större löneskillnader medan i Sverige så föredras den mer 

traditionella sammanhållna lönestrukturen. 

Sverige är en öppen ekonomi vilket också innebär att vi påverkas av influenser från 

omvärlden.  Inspiration från internationella affärspartners och utländska ägare har varit en 

orsak till den ökade användningen av formella styrmedel och belöningssystem i Sverige 

(Cäker 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Företag har blivit alltmer beroende av sina medarbetare för att drivas effektivt och överleva på 

lång sikt. Det beror framför allt på personalens kompetens, ansvar, värderingar och inte minst 

motivation för att företagen ska nå framgång. För att få de anställda att arbeta på ett sätt som 

ligger i linje med företagets mål kan belöningssystem vara ett styrmedel som kan medverka 

till sådant beteende eftersom det premierar medarbetarnas beteende och prestationer 

(Arvidsson 2005). 

Utformningen av belöningssystem är nyckeln för att det ska ge de önskade effekterna. Det är 

viktigt att företagsledningen definierar vilka beteenden och prestationer som är önskvärda 

samt preciseras hur de ska mätas. Om belöningssystemen är dåligt utformade finns risken att  

det blir fler negativa effekter än positiva (Arvidsson 2005). Två studier visar att den 

huvudsakliga faktorn till ökad motivation är icke-monetära faktorer men en kombination 

mellan monetära och icke-monetära förmåner ger ändå bäst resultat (Sorauren 2000; Bonner 

och Sprinkle 2002).  

 

Att ha en prestationsbaserad del av lönen kan tänkas vara något som bara borde vara positivt 

men det kan även påverka negativt i vissa fall. Forskning visar att det kan leda till att 

relationen och samarbetet mellan personalen försämras om bonusar delas ut (Gläser, van Gils 

och Van Quaquebeke 2017). Samtidigt om utdelningen sker på rätt sätt kan leda till ökad 

prestation (Jenkins, Mitra, Gupta och Shaw 1998; Boachie-Mensah och Dogbe 2011). Det är 

mycket viktigt med rättvist utdelande av förmåner till personalen för om man delar ut 

orättvisa incitament skapar det missnöje hos anställda (Thibault Landry, Gagné, Forest, 

Guerrero och Séguin 2017). 

 

Det har visat sig att användning av belöningar fungerar bäst i samband med när personalen 

känner sig uppskattad och respekterad. Genom att ha motivationssamtal i samband med 

belöningar får man ut mer. Ofta handlar det inte om vilken summa en monetär belöning är 

utan mer om själva uppskattningen som visas (Danish, Khan, Shahid, Raza och Humayon 

2015). Studier visar dock att motivationssamtalet bara förbättrar prestanda när det efterfölj 

med någon form av prestationsbelöning. Dessutom så händer det inte speciellt mycket i 

prestanda om man bara får prestationsbelöning utan något motivationstal (Kvaløy, Nieken och 

Schöttner 2015). Endast monetära incitament som motivationsfaktor fungerar ofta inte 

(Sorauren 2000). Herzbergs teori bevisar också att monetär kompensation inte enbart är den 

enda faktor som bidrar till att personalen presterar bättre utan att icke-monetära faktorer också 

kan påverka (Bassett-Jones, Lloyd och Geoffrey 2005). I branscher där det råder hög 

konkurrens har även belöningssystem en stor inverkan där monetära incitament kan vara en 

avgörande faktor för huruvida företaget får behålla sin personal eller inte. Även att locka till 

sig ny personal (Cuñat och Guadalupe 2009). 

 

Ovanstående forskning visar att belöningssystem som utfärdas på rätt sätt har en positiv 

inverkan på individ samt verksamhet. Dock är det beroende på olika faktorer hur en individ 

reagerar på olika typer av bonusar. En person med en hög inkomst reagerar troligtvis inte på 

samma sätt gentemot en med lägre inkomst gällande ekonomisk ersättning. Där kan istället 

andra incitament ha större påverkan. Exempelvis kan extra semesterdagar eller lägre flexibla 

arbetstider vara bättre alternativ för en person med redan hög inkomst. Medan en person med 

lägre inkomst uppskattar monetära bonusar mer (Stajkovic och Luthans 2001).  
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Vårt bidrag till denna forskning blir därmed att se hur HR-personal och anställda inom två 

olika företag i samma bransch ser på olika incitament och ifall det skapar en motivation till att 

nå företagens uppsatta mål. 

1.3 Syfte 

 

Studien syftar till att få en ökad förståelse om belöningssystem och hur de kan vara utformade 

på bank- och försäkringsbolag i Sverige. Vi vill också få en uppfattning kring vad anställda på 

bank- och försäkringsbolagen har för attityd till belöningssystem och ifall det är en motivation 

till att nå företagets mål. 

1.4 Forskningsfrågor 

 

1. Hur är belöningssystemen utformade på bank- och försäkringsbolagen? 

2. Vilken attityd har anställda till sina belöningssystem? 

2 Metod 

2.1 Inledning  

 

I följande del förklarar vi hur vi gått tillväga för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

Vi berättar om val av metod, en analys av metodvalet, hur vi valt att samla in data, hur själva 

genomförandet av uppsatsskrivandet har sett ut och vilka begränsningar vi har valt att göra 

inom ramen för denna rapport. Vi har också med etiska överväganden och kritik till vald 

metod. 

2.2 Val av metod  

 

Det finns två huvudsakliga metodansatser, kvalitativ och kvantitativ. Ofta beskrivs de som 

varandras motsatser även om det finns en del likheter mellan dem.  För att kunna uppnå syftet 

och svara på frågeställningarna kommer en kvalitativ metodansats användas. Eftersom en stor 

del av forskningen kommer utgå från hur personal upplever belöningssystemets roll i 

företagen och hur personalen påverkas av det anser vi att en kvantitativ studie som mer 

inriktas mot siffror och definitiva svar inte ger samma möjlighet att uppnå syftet som riktar 

sig mer mot att skapa förståelse för värderingar och åsikter. Bryman & Bell (2013) beskriver 

en kvalitativ metodansats som en mer mikro-fokuserad forskning. Rapporten är en fallstudie 

på två företag och endast en liten del av dess personal kommer att involveras därför kommer 

resultaten från intervjuerna generaliseras. Vi önskar få en praktisk förståelse för hur 

belöningssystem används och hur de uppfattas, något som kännetecknar en kvalitativ studie 

(Bryman & Bell 2013). Studien kommer fokusera på tolkning av ord snarare än kvantifiering.  

Dem två huvudperspektiven på forskning är deduktivt och induktivt synsätt. Deduktivt 

perspektiv är ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där genomförs 

hypoteser härleds från tidigare forskning och redan existerande teorier. Detta synsätt är 

vanligt förekommande inom kvantitativ forskningsmetod. Induktivt synsätt riktas mot 

relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin utgår från praktiken, vanligtvis kopplat 

till kvalitativa studier. Det finns även ett tredje synsätt, abduktivt perspektiv, som ofta ses som 

en blandning av deduktiv och induktiv. Det abduktiva synsättet förekommer vanligtvis i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013). Vi kommer att använda oss av det sistnämnda 
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perspektivet då vi kommer utifrån tidigare forskning skapa oss en förståelse inom ämnet samt 

med hjälp av forskningen skapa forskningsfrågorna och utforma syftet. Dock kommer den 

empiriska insamlingen inte påverkas av den redan existerande forskningen. Vi kommer att, 

som Bryman & Bell (2013) beskriver, utnyttja den existerande forskningen för att förstå 

empirin som insamlats. Även om det inte ska påverka resultatet av empirin.      

Som beskrivits tidigare kommer en semistrukturerad intervjumetod användas. Denna 

intervjumetod går ut på att det alltid är samma förutbestämda frågor och alla ställs i samma 

ordningsföljd. Det finns en röd tråd igenom hela intervjun och alla får samma huvudfrågor så 

att det finns bra bedömningsunderlag. Det som skiljer en semistrukturerad intervju mot en 

strukturerad intervju är att den blir mer formad i varje enskild intervju, då möjlighet att ställa 

följdfrågor ges utöver huvudfrågorna efter vad individen berättar (Bryman & Bell 2013). 

Vi har i detta arbete valt just att använda oss av semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ 

intervjumetod. Vi valde denna intervjuform för att huvudfrågorna inte ska sväva iväg på 

sidospår, vilket gör att intervjun fortfarande känns professionell och seriös. Om detta jämförs 

med en strukturerad intervju så är den mer opersonlig och strikt vilket inte är något som vi 

strävar efter (Bryman & Bell 2013). 

2.3 Urval och avgränsningar  

 

Det finns mängder av olika styrmedel för ett företag att använda sig av för att styra 

verksamheten i rätt riktning. Vi har valt att begränsa oss till belöningssystem som är en del av 

organisationens styrmix. 

Vi har valt att undersöka belöningssystem och se hur det appliceras inom bank- och 

försäkringsbranschen. För att få en övergripande bild av båda verksamheternas 

belöningssystem valde vi att först intervjua HR-personal på de två företagen för att få en 

överblick av vilka belöningssystem som finns och hur dem används. Därefter intervjuades 

medarbetare för att se vilken uppfattning de har kring företagens belöningssystem och på så 

sätt få olika synvinklar på hur företagets belöningssystem används och uppfattas. 

Utifrån den korta tidsramen som funnits på uppsatsen har vi valt att använda oss av 

bekvämlighetsurval vid valen av företag. Gällande rekrytering av intervjupersoner har vi 

utgått från personliga kontaker som gett oss en första kontakt med företagen.  

I rapporten har vi valt att använda oss av två företag, Länsförsäkringar Älvsborg AB och ICA 

Banken AB. Vi valde dessa två på grund av att företagen bedriver både bank- och 

försäkringsverksamhet. Samtidigt som företagen har en relativ ung historik att bedriva 

bankverksamhet och en liten marknadsandel jämfört med andra aktörer i branschen. Samtidigt 

skiljer sig affärssidan väldigt mycket åt, då Länsförsäkringar Älvsborg AB värnar om det 

lokala och vill ha bankkontor så nära kunden som möjligt medan ICA Banken AB är helt 

digitaliserat och har inga kontor alls. Denna kombination tror vi kan bidra till att kunna se 

branschen ur olika synvinklar. 
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2.4 Datainsamling  

 

Denna uppsats kommer att främst innehålla primärdata men också sekundärdata när vi samlar 

in teoridelen. Primärdata är information som vi i gruppen samlat in när vi utfört till exempel 

våra semistrukturerade intervjuer. Helt enkelt data som vi själva samlat in och som inte 

existerade före undersökningen. En positiv sak med primärdata är att informationen anpassas 

efter vad rapporten har för frågeställningar och syfte. En negativ aspekt kan vara att det tar 

oftast längre tid att samla in all data (Bryman & Bell 2011).   

Sekundärdata däremot är data som redan finns tillgänglig och kan till exempel vara dokument, 

artiklar, hemsidor och böcker. Det är viktigt när man använder sig av sekundärdata att vara 

införstådd med dokumentets syfte, mål och metod. Det skapar en bredare uppfattning och 

underlättar att införskaffa tillförlitligt material (Bryman & Bell 2011). 

Vi har genomfört sex olika semistrukturerade intervjuer, tre stycken på respektive företag. 

Intervjupersonerna innefattar en person från HR-avdelningen på företagen som har insikt i hur 

belöningssystemet är uppbyggt och två stycken ytterligare anställda för att få en mer personlig 

tolkning av systemen. 

Rapportens teoretiska referensram har utgått från tidigare vetenskapliga artiklar, teorier och 

litteratur. Vi har samlat in denna information via främst Högskolan i Borås databas söktjänst 

Primo men också via andra databaser och litteratur på biblioteket på Högskolan i Borås.  

2.5 Genomförande  

 

Primärdata som används i studien har samlats in genom en kvalitativ ansats. Inledande 

kontakt skapades med båda företagen genom mailkontakt med Human Resource-ansvarig där 

vi bokade in ett första intervjutillfälle. Det var självklart från första början att vi skulle besöka 

och intervjua personalen på deras arbetsplats för att ta upp så lite tid som möjligt för 

personalen som medverkade. Detta på grund av bland annat geografiska aspekter eftersom 

Länsförsäkringar Älvsborg har sitt huvudsäte i Vänersborg. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer möjliggjordes det så att intervjupersonernas egna åsikter och 

tankar stod i fokus och intervjun kändes mer som ett samtal. För att kunna transkribera 

intervjun i efterhand använde vi oss utav en iPad för att spela in hela intervjun. Det var också 

bra för att verkligen vara säker på att man fått med sig all relevant fakta och inte missat något. 

Bryman & Bell (2013) menar på att det är lätt att missa viktiga fraser och uttryck under 

intervjun om man istället bara gör anteckningar Intervjun baserades på vår teoretiska 

referensram i form av intervjuguide. Dessutom tog vi hjälp av kurslitteratur från Bryman & 

Bell (2013) för att få en så bra intervju som möjligt. Vår intervjuguide bestod av en följd 

huvudfrågor som vi sedan ställde olika följdfrågor baserat på varje enskild intervju. Detta 

gjorde att vi fick en bra röd tråd och naturligt flöde genom intervjun. 

Efter att primärdata samlats och transkriberats kodades den för att ligga till grund i empirin. 

Empirin byggdes upp genom att dela in företagen i två rubriker och sedan delades varje 

enskild respondents svar upp. Efter detta analyserades svaren under rubriken analys som 

sedan låg till grund för diskussionen och stutsatsen.  
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2.6 Trovärdighet och metodkritik  

2.6.1 Alternativa kriterier för kvalitativa undersökningar  

 

Reliabilitet och validitet utgör en viktig del för en kvantitativ forskare när det kommer till att 

kunna få en uppfattning kring kvaliteten på undersökningen. Men för en kvalitativ forskare är 

reliabilitet och validitet inte lika självklart, därför att i en kvalitativ forskning står inte mätning 

i centrum vilket gör att validitet inte är av någon speciell betydelse. Enligt Cuba & Lincoln 

(1994) som Bryman & Bell (2013) referat till så menar dem på att det finns ett alternativt sätt 

till reliabilitet och validitet att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie. Detta utifrån två 

grundläggande kriterium för att kunna bedöma en kvalitativ undersökning, nämligen 

trovärdighet och äkthet. Eftersom att vi kommer att använda oss av en kvalitativ forskning i 

detta arbete så har vi valt att utgå ifrån just trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av 

fyra olika delar där alla har en motsvarighet till kvantitativ forskning:  

Tillförlitlighet  

Inom kvantitativ forskning är tillförlitlighet en motsvarighet till intern validitet. Det handlar 

om hur resultatet accepteras av andra forskare. Det är viktigt att skapa ett resultat som är 

tillförlitligt ur ett externt perspektiv (Bryman & Bell 2013). Det är vidare viktigt att vi 

genomför våra undersökningar enligt de regler som finns och att vi fått en korrekt uppfattning 

av organisationen vi genomför undersökningen på. 

 

Överförbarhet  

Oftast utgörs en kvalitativ forskning av en intensivare undersökning med en mindre grupp 

människor. Fokus ligger på resultatet och hur det kan anpassas i andra kontext. Även 

dokumentationen och huruvida man arbetat på ett metodiskt sätt för nå forskningens resultat 

är viktigt. Denna dokumentation ligger sedan till grund för att överföra resultatet till 

omvärlden (Bryman & Bell 2013). Vi skapar överförbarhet i vår forskning genom att på ett 

detaljerat sätt redogöra tillvägagångsättet i denna studie.  

 

Pålitlighet 

Bryman & Bell (2013) poängterar att det är viktigt att utomstående forskare kan granska 

innehållet i den kvalitativa studien för att skapa en god pålitlighet. Detta kan kopplas till vår 

opponering som är en del av arbetet, där externa personer kommer att granska de olika 

delarna i arbetet.  

  

Bekräftelse 

Enligt Bryman & Bell (2013) går bekräftelse inom kvalitativ forskning ut på att säkerställa 

och mäta att personerna som genomfört forskningen handlat i god tro. Detta innebär att vi inte 

låtit våra egna åsikter och värderingar varken påverkat resultatet eller utförandet i studien. 

 

Äkthet 

Bryman & Bell (2013) förklarar att äkthet ska bidra till att skapa en rättvis bild av 

undersökningen. Det är också viktigt att fenomenet som studerats ses ur olika perspektiv. I 

denna kvalitativa studie som vi genomfört har vi valt att intervjua olika delar av företagen för 

att på så sätt skapa en mer omfattande bild och hur olika delar av organisationen ser på 

belöningssystem. Detta skapar dessutom en mer rättvis bild av företaget.  
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2.7 Etiska överväganden  

 

Bryman och Bell (2013) Beskriver etiska principer som bör följas vid forskning. De principer 

vi har haft i extra åtanke är samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Innan varje intervju har vi berättat kortfattat om vår studie. Det har 

innefattat syftet och vad vi tänkt få ut av varje intervju. Urvalet gjordes, som beskrivet 

tidigare, genom bekvämlighetsprincipen. Detta medförde att de personerna som kontaktades 

hjälpte oss att hitta nästa intervjuperson. Dock var vi tydliga med att det var helt frivilligt att 

avbryta inspelningen av intervjun eller helt enkelt avbryta hela intervjun. Vad gäller 

anonymitetskravet så har vi inte utlovat någon anonymitet. Vi har valt att inte skriva ut namn 

på respondenterna men det kan finnas risk för viss igenkänning på grund av att vissa 

intervjupersoner har specifika tjänster som redovisas i studien. Vi har också varit noggranna 

med att inte ge vilseledande eller icke-korrekt information till deltagarna för att säkerställa att 

vi inte gett falska förespeglingar som är en annan princip Bryman och Bell (2013) tar upp. Det 

kändes hela tiden som en självklarhet att vara så professionella som möjligt och ge ett så gott 

intryck som möjligt vid intervjuerna. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

Det som följer här är studiens referensram, här belyser vi bland annat några 

motivationsteorier. Olika utformningar av belöningssystem och dess syfte samt kritik är andra 

punkter som tas upp i denna del. Teorin som redovisas i detta kapitel ligger sedan till grund 

för den kommande analysen som diskuteras senare i studien. 

3.2 Belöningssystem 

3.2.1 Syfte med belöningssystem 

 

Belöningssystem är belöningar som delas ut av andra och det kan se ut på många olika sätt. 

Belöningar kan delas ut till personal beroende på hur dem har agerat eller vilket resultat deras 

handlingar har lett till. Om belöningssystem används och hanteras på ett korrekt sätt kan det 

ha ett väldigt stort värde för organisationen och dess styrmix (Cäker 2013). Arvidsson (2005) 

menar på för att ett företag ska kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt så har dem 

blivit alltmer beroende av sina medarbetare. Deras kompetens, ansvar, värderingar och inte 

minst, motivation är värdefulla aspekter för organisationer. Det handlar om att få 

medarbetarna att jobba på ett sätt som går ihop med verksamhetens mål. Att använda sig av 

belöningssystem kan därför vara ett bra styrmedel för att uppnå detta.     

 

Det klassiska belöningssystemet är uppbyggt på ett sätt där en finansiell belöning ges ut för en 

individuellt, formell bedömd prestation. Dock kan det idag se ut på fler sätt än så. Det är 

många företag som använder sig av belöningssystem och belöningar kan förekomma i olika 

former. Några exempel på detta är monetära och icke-monetära incitament samt grupp- eller 

individbaserade belöningar. Vinstdelning, gruppbaserad belöning, flexibel lön, 

kommunikationsintensiva och kvalitativa utvärderingsprocesser samt lön- och 

karriärutveckling är bara några typer av olika belöningar som kan förekomma i dagens 

organisationer (Cäker 2013). 
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 Många företag använder sig av en blandning mellan olika typ av belöningar beroende på 

situation och vad som är bestämt med nedskrivna regler för vilken typ av belöning en 

medarbetare kan få när man utfört en viss prestation. Det menar Cäker (2013) kallas för 

formellt belöningssystem. Han fortsätter att det även finns en mängd med informella 

belöningar. Medarbetaren får en återkoppling på sina insatser. Ett exempel är att en chef 

berömmer en av sina anställda för gott samarbete eller goda idéer.  

 

Syftet med belöningssystem är att det ska bidra till att organisationen skapar ett ökat värde 

(Cäker 2013). Enligt Arvidsson (2005) så kan tre syften vid användandet av belöningssystem 

urskiljas. Att styra mot verksamhetens mål, motivera till önskvärt beteende samt att rekrytera 

och behålla kompetens. Även Cäker (2013) tar upp liknande syften med belöningssystem. 

Han påstår att syftet är att rekrytera, informera, behålla och motivera medarbetare men han 

menar också att man kan använda sig av belöningssystem för att skapa en rörlig 

kostnadsstruktur för organisationen.  

 

Belöningssystem uppfyller allt som ofta flera av dessa syften. Även om ett av dem brukar 

vara det primära skälet att belöningssystem börjar användas. I praktiken så överlappar syftena 

med varandra (Cäker 2013; Arvidsson 2005).  

3.2.2 Monetära och icke-monetära belöningar 

 

Belöningar ser olika ut och delas bäst upp i två stycken huvudkategorier. Till monetära och 

icke-monetära belöningar. Alltså till gruppen monetära belöningar hamnar alla belöningar 

som på något sätt handlar om finansiella mått. Det går att dela upp monetära mått i fasta och 

rörliga belöningar. Exempel på fasta är din lön och olika fördelar medan exempel på rörliga är 

provision och vinstdelning. Rörliga monetära belöningar kan variera beroende på hur 

individen, gruppen eller organisationen har presterat (Chiang & Birtch 2012).  

 

Icke-monetära belöningar, skriver Chiang och Birtch (2012) å andra sidan att det har 

ingenting att göra med pengar. Exempel på det kan vara igenkännande, uppskattning och 

beröm samt utveckling- och karriärmöjligheter. Det är även något som tas upp av Arvidsson 

(2005) som nämner befordran och nya arbetsuppgifter som icke-monetära belöningar. Finare 

kontor eller en mer central parkeringsplats är exempel som Cäker (2013) nämner som icke-

monetära belöningar.  

 

Incitamentorienterade belöningar används ofta för att stödja konkurrenskraftiga strategier, 

som till exempel innovation, kvalitet och kundfokus. Det är också känt att ha en inverkan på 

bland annat kreativitet, flexibilitet, samarbete och engagemang (Chiang & Birtch 2012). 

Chiang och Birtch (2012) fortsätter med att lön och förmåner används för att belöna 

effektiviteten, kortsiktiga mål och redan utförda prestationer men också för att främja rutiner 

och ett mindre riskabelt beteende. Icke-finansiella belöningar används för att förbättra 

humankapital, kunskap och innovation. Uppmuntran och igenkänning antas främja självkänsla 

och kompetens vilket leder till en stark inre motivation till att prestera (Chiang & Birtch 

2012).  

 

Ofta är det så att företag strävar efter att koppla monetära belöningar för att försöka nå 

önskvärt resultat. Dock så kan icke-monetära belöningar ha en än kraftfullare motivationskraft 

(Arvidsson 2005).  
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Hur stor den monetära belöningen bör vara varierar väldigt mycket mellan olika situationer, 

befattningar och branscher etcetera. För att den dock ska verka direkt motiverande så måste 

den upplevas som väsentlig. Detta kan bli ett problem eftersom organisationen inte vill betala 

ut onödigt mycket. Organisationer överlag vill inte heller att personal stirrar blint på 

finansiella belöningar. Icke-finansiella belöningar, skriver Cäker (2013), som resor och 

utrustning har framförallt en kortsiktig karaktär. Den kan dock få en långsiktig effekt om 

belöningen faller väl ut hos medarbetaren. Förmåner kan på detta sätt ha ett symboliskt eller 

ett emotionellt värde för personalen som är mer värt än vad organisationen fick betala för 

belöningen (Cäker 2013). Å andra sidan kan det även få en negativ effekt, om till exempel en 

chef ger en konsertbiljett till Celine Dion som belöning och inte personen i fråga gillar artisten 

kommer detta troligtvis inte alls har någon påverkan på motivationen. I alla fall inte ur en 

positiv synvinkel, snarare negativ för då kanske det uppfattas som att chefen inte bryr sig om 

sin personal (Auginis, Joo & Gottfredson 2013).    

3.2.3 Individuella-, gruppbaserade eller systembelöningar 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp att organisationer bör fundera på hur belöningarna ska 

ges ut och till vem/vilka. Det brukar delas upp i tre olika kategorier. Det skiljer sig mellan 

individuella och gruppbaserade men det finns också något som heter systembelöningar. 

Individuella belöningar tilldelas till individen i organisationen. Exempel på en sådan belöning 

kan vara att en person får en högre för ett bra jobb under den senaste tiden eller att personen 

stiger i ranking genom att belöna han eller hon med en ny befattning. Gruppbaserade 

belöningar ges ut till en grupp medarbetare som tillsammans har stått för en prestation värd att 

belöna. Syftet med gruppbaserade belöningar kan vara att stärka samarbetet inom gruppen. 

Det tredje alternativet, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är systembelöningar. Det ges ut 

till alla medlemmar i organisationen. Det kan till exempel vara att alla får sig en lika stor 

bonus beroende på vad organisationen har redovisat för resultat.  

 

När det talas om belöningar så tänker sig troligtvis dem allra flesta på den individuella 

belöningen. Tanken med belöningar till individen är att den ska leda till personlig utveckling 

hos individen. En stark betoning på dessa typer av belöningar kan leda till konkurrens och 

samarbetsproblem, konkurrens behöver inte vara något dåligt utan det kan också göra att 

individen presterar mer. Det kan dock få en konsekvens att det går ut över samarbetet. De 

gruppbaserade belöningarna kan skapa ett liknande problem att det bildas samarbetsproblem 

mellan olika grupper och avdelningar på företaget. För att undvika dessa problem så kan 

organisationen istället användas sig av systembelöningar. Dessa belöningar bidrar inte 

speciellt mycket till motivationen dock kan det spela en viktig roll i att försöka integrera hela 

verksamheten. Det visar på en helhet. Däremot kan den här typen av belöningar ha en 

kulturell effekt (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

Fisher, Peffer & Sprinkle (2003) beskriver ytterligare problem med gruppbaserade belöningar, 

den så kallade free-riding-effekten. En gruppmedlem behöver inte göra någonting och inte 

bidra till arbetet som utförs men ändå ta del av belöningen som har förtjänats på grund av de 

andra medlemmarna i gruppen. Cäker (2013) menar på att det också kan få en motsatt risk. 

Högpresterare inom gruppen blir då uppgivna och känner att målen inte är uppnåbara på 

grund av att andra inte jobbar som dem ska.   
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3.2.4 Risker och kritik 

 

Cäker (2013) förklarar att för ett belöningssystem ska ses som motiverande måste dessa tre 

steg vara uppfyllda.  

1. Belöningen måste vara uppskattad 

2. Målen som omfattar det egna arbetet är viktiga och rimliga att uppnå. 

3. En anställd måste förstå varför hon eller han blivit belönad. 

Om en belöning inte uppfyller något av stegen kommer inte belöningssystemet vara direkt 

motiverande. Det innebär inte att det är helt utan effekt. Det finns dock större risker med 

belöningssystem som inte uppfyller kriterierna. Exempelvis kan en anställd skylla en missad 

belöning om steg 2 inte är uppfyllt på att kraven inte innefattade den anställdas arbete eller att 

målen för belöningen var omöjliga att uppnå. Eller protestera genom att jobba sämre om steg 

1 inte är uppfyllt då belöningen kan ses som något individen inte vill ha. Belöningssystem 

som anses vara direkt motiverande kan dock istället anklagas för att vara kortsiktiga och inte 

ha ett långsiktigt synsätt. Det anses svårt att se långsiktigt värdefulla prestationer tillräckligt 

stabila för att knytas till belöningar. Cäker (2013) beskriver att prestationsmätning aldrig fullt 

ut kan rättvist spegla en individs prestation.  

Det finns hård kritik mot prestationsbaserade belöningssystem med monetära belöningar, 

utöver den fasta lön som erhålls. Det framhävs att det bör skiljas på olika typer av arbete när 

det gäller val av belöningssystem. Vid kreativt arbete påverkas den anställda negativt av 

belöningar. Cäker (2013) hänvisar till psykologiska tester som bekräftar teorin om att problem 

och arbete som kräver ovanliga lösningar hanteras bättre om det inte finns någon extern 

belöning. Belöningssystem kan också påverka samarbetsförmågan i en organisation. Det kan 

finnas upplevda orättvisor i utdelandet av belöningar och den känslan är ofta starkare i 

organisationer med prestationsbaserad och rörlig ersättning.  Ett exempel som Cäker (2013) 

tar upp är att säljares framgång många gånger beror på att serviceorganisationen tar hand om 

kunderna men det är ofta säljarna som får bonus, detta trots att deras prestation möjliggjorts 

av servicepersonalen. Arvidsson (2005) förklarar att rättviseaspekter spelar en central roll i 

alla belöningsdiskussioner. Arbetsmotivation hos anställda påverkas av den uppfattade 

behandlingen av individen i förhållande till andra. Han fortsätter med att individers subjektiva 

upplevelser av rättvisa är av större betydelse än den objektiva verkligheten. Vilket betyder att 

oavsett hur rättvis en belöning kan ses utifrån så är det individens egen uppfattning av 

belöningen som bestämmer vilken påverkan den har. 

Problemen med belöningssystemen blir ofta större när det går dåligt för en organisation. Om 

en personalgrupp har, flera år i rad fått någon typ av belöning kan reaktionen bli kraftigt 

negativ om de ett år inte når upp till målen för bonus och belöningen uteblir. När personalen 

förutsätter att de ska bli belönade, finns risken att de motiverande effekterna uteblir och kan 

leda till negativa attityder (Cäker 2013). Jacobsen och Thorsvik (2008) intygar att utformning 

av belöningssystem får ofta stor uppmärksamhet inom företag och är en stor del av 

målstyrningen. Det ses som starka motivationsfaktorer men kan också ha oönskade 

biverkningar. Organisationer som lägger stor vikt vid att motivera genom yttre belöningar 

måste räkna med att snabbt befinna sig i en belöningsspiral. Det finns risk att människor som 

fått en typ av belöning inte längre ser den belöningen som en motivationsfaktor. Människor 

motiveras mer av att få något nytt i framtiden (Jacobsen och Thorsvik 2008). 
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3.3 Lön 

 

När dem flesta tänker på belöningssystem så kopplas det oftast till monetära incitament som 

lön och provision. De vanligaste huvudsakliga lönerformerna är fast- och rörlig lön. En 

organisations lönesystem bestämmer på vilka grunder lönen ska baseras på. Idag anses en 

individuell lönesättning som mer rättvis än den traditionella kollektiva lönesättningen. Det 

skapar också förutsättningar för en god ”social kontrakt” mellan medarbetaren och företaget 

(Arvidsson 2005). 

 Individuell lönesättning bygger på den enskilda individens resultat som speglar vad 

denne får i lön och ersättning. Huvudaspekterna i denna löneform bygger på 

individens kompetens och prestation. Det är oerhört viktigt att företaget skapar en 

löneplattform som skapar engagemang och motivation för den enstaka individen. 

Detta för att företaget skall kunna nå sina uppsatta mål och att inte individen inte 

istället fokuserar enbart på egna uppsatta mål (Cäker 2013). 

  

 Resultatlön baseras på hur mycket du säljer eller produceras en specifik sak. 

Resultatlön kan både vara gruppbaserat och individuellt. Oftast är chansen väldigt stor 

att individen känner väldigt varierat eftersom det inte finns någon fast lön. Denna form 

av lön är oftast vanligt bland högt uppsatta som till exempel styrelseledamöter och 

verkställande direktörer. Ledningen utformar krav och mål för anställda som sedan då 

får betalt utifrån prestation (Cäker 2013). 

  

 Bonus härstammar från det latinska ordet ”god” och menas med gottgörelse(belöning) 

av något slag. Bonus handlar om när någon överträffat vad som egentligen har 

överenskommit. Bonuslön inom belöningssystem har till syfte att motivera anställda 

och kopplas till företagets kortsiktiga mål. Det finns två olika kategorier gällande 

bonusar, dessa är individuell bonus och kollektiv/gruppbaserad bonus (Arvidsson 

2005). 

 Individuell bonus är antagligen den äldsta formen av belöningssystem och baseras 

samt kopplas till den enskildes prestation. Fördelarna med denna bonusform är att det 

oftast är enkelt att beräkna och ger en omedelbar inverkan på prestationen. Enligt 

ekonomisk litteratur brukar också denna bonusform underlätta rekryteringen. Den har 

också nackdelar enligt litteraturen och har en reducerad inverkan på den anställdas 

lojalitet (Arvidsson 2005). 

 Kollektiv/gruppbaserad bonus baseras på gruppens gemensamma insats. Positiva saker 

med kollektiv/gruppbaserad bonus är bland annat en bättre teamkänsla och aspekter 

som lojalitet och ansvarskännande förstärks inom gruppen. Denna bonusform har haft 

positiva aspekter över tid. Det negativa med denna bonusform är att gruppen inte får 

innefattas av för många deltagare då den enskilda individen måste fortfarande kunna 

se att övriga individer i gruppen bidrar till verksamheten (Arvidsson 2005). 
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3.4 Motivationsteorier 

 

Genom åren har flera olika motivationsteorier tagits fram för att framförallt främja och öka 

anställdas motivationsgrad. Dem kanske mest kändaste och applicerade teorier är Hertzbergs 

tvåfaktorsteori och Maslows behovshierarki. Båda teorierna är väldigt lika varandra och har 

identiska utgångspunkter gällande att alla individer har likartade grundbehov. Teorierna 

skiljer sig dock åt när det gäller vilka incitament som påverkar individens beteende (Cäker 

2013). Utöver de två teorierna kommer även ett avsnitt om inre och yttre motivation 

behandlas. 

3.4.1 Tvåfaktorsteori 

 

En känd motivationsteori är den så kallade tvåfaktorsteorin som skapades av den amerikanska 

psykologen Frederic Herzberg. Teorin utgår från två olika faktorer som han menade på 

skapade tillfredställelse på arbetsplatsen hos de anställda. Dessa två är hygien- och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer innefattar saker på arbetsplatsen som administration, bra 

arbetsförhållanden, goda relationer, ledning och lön. Medan motivationsfaktorer innefattar 

saker som prestation, ansvar, erkännande, själva arbetet och utvecklingsmöjligheter (se figur). 

Hertzberg menade på att hygienfaktorer är en grundläggande förutsättning för de anställda 

men ger samtidigt varken extra motivation eller tillfredställelse. För att kunna komplettera 

detta menade Hertzberg att man behöver tillämpa motivationsfaktorer också, vilket då bidrar 

till ökad produktivitet och motivation hos de anställda (Bassett-Jones & Lioyd 2005). 

 

Figur 1. Hertzbergs tvåfaktorsteori. 

3.4.2 Inre och yttre motivation 

 

Det finns mängder av olika teorier som försöker förklara hur och vad som motiverar den 

enskilda individen. Men när belöningssystem utformas så brukar de dock utgå utifrån inre och 

yttre motivation. För anställda är motivation en väldigt central ståndpunkt för att dem ska 

kunna utvecklas, prestera och lära sig. 
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Den inre motivationen brukar främst kopplas till den specifika individen och har att göra med 

saker som arbetsuppgifter och hur trivseln är på sin arbetsplats. Det brukar kopplas till 

omständigheter och faktorer på arbetsplatsen som utvecklingsmöjligheter, relationer, 

erkännande, uppmärksamhet och ansvar. Detta medan yttre motivation kopplas till saker som 

bestraffningar och belöningar. Där positiva faktorer räknas oftast som provision, befordran 

och lön. Negativa faktorer kan innefatta saker som att inte bli befordrad eller bli avskedad. 

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till inre och yttre motivation. Oftast är båda 

motivationerna högst relevanta för varje individ. Däremot anses oftast personer som föredrar 

inre motivation som en större tillgång (Cäker 2013). 

3.4.3 Behovshierarki  

 

En av de tidigaste och mest välkända teorierna om individuell motivation är Abraham H. 

Maslows behovshierarki. Maslow menade att inom varje person finns en hierarki av behov, 

den första nivån är Fysiologiska behov. Med detta menar Maslow de grundläggande 

förutsättningarna för överlevnad samt instinkter människan har. Nästa nivå är Trygghet. På 

denna nivå finns behovet att skapa en miljö som är trygg och säker från externa faror. Den 

tredje nivån är sociala behov. Den innebär behovet av att omge sig av relationer och kärlek. 

Den fjärde nivån är självkänsla. Den handlar om viljan att uppnå känslan av individuell 

betydelse och god självkänsla. Den femte och högsta nivån är självförverkligande. Den 

innebär att individen vill göra det bästa av sig själv och bli den bästa versionen av sig själv 

(Stum 2001).         

Stum (2001) har, utifrån Maslows teori, 

skapat en egen hierarki för just 

arbetsmotivation. Maslows teori handlar 

om individen i relation till den totala 

omgivningen. Stum (2001) syftar på 

relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och dynamiken mellan 

individ och organisation. De har utifrån 

detta skapat en ny hierarkitrappa där man 

visar upp behoven som finns hos 

individen för att uppnå motivation hos en 

anställd. Gemensamt med Maslows 

behovstrappa är att de lägre behoven 

måste uppfyllas före de högre.  

      Figur 2. Stums prestationspyramid 

 Säkerhet. Liknande Maslows hierarki befinner sig behovet av säkerhet tidigt i trappan. 

Dock handlar denna nivå mer om jobbsäkerhet. Stum (2001) menar att förändringar i 

organisationer är något allmänt accepterat men rädsla för att förlora sitt jobb på grund 

av förändringen skapar osäkerhet för den anställda. Därför är jobbsäkerheten 

grundläggande. Andra områden som berörs på denna nivå är arbetsplatsens säkerhet 

och en bra arbetsmiljö. 

 

 Belöningar. En av de mest grundläggande anledningarna till att människor jobbar är 

den finansiella kompensationen. Det är också vedertaget att den finansiella 

ersättningen inte är tillräcklig för att behålla motivationen hög hos den anställda. 
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Därför ses inte själva lönen som en motivationsfaktor. Däremot ingår bonusar och 

annan icke-finansiell belöning i denna nivå. Dock anser Stum att viktiga faktorer som 

påverkar resultatet av belöningarna är, rättvisa, objektivitet och jämställdhet. För att 

belöningar ska spela sin roll i hierarkin krävs att dessa faktorer uppfylls (Stum 2001). 

   

 

 Anknytning. På denna nivå läggs fokus på känslan att vara en i laget. Att vara med i 

något som är större än sig själv är något som ses som en viktig del i hur individen 

uppfattar sin arbetsplats. Det handlar om att individen skall känna sig mer än bara en 

arbetare på jobbet. Därför är företagskultur en viktig del i denna nivå. Om den 

anställda känner en delaktighet i företagets framgång skapar det en ökad lojalitet hos 

den anställda. En viktig faktor på denna nivå är att ha bra ledare inom organisationen. 

Ledare som har en god förmåga att kommunicera ut företagets vision, ökar chansen 

att den anställda känner anknytning till företaget (Stum 2001). 

 

 Tillväxt. Anställda vill ha möjligheter att lära sig, utvecklas och få nya erfarenheter på 

arbetet. Studien visar att denna nivå inte bara handlar om den individuella 

utvecklingen utan även av tillväxt av hela organisationen. Det handlar om utveckling i 

effektivisering, kvalitet och produktivitet. Behovet av att känna att man utvecklas 

beror alltså inte bara på den personliga utvecklingen utan även av organisationens 

förbättring. Möjligheter att få vidareutbildning av företaget är också en del av denna 

nivå (Stum 2001). 

 

 Harmoni mellan arbete och privatlivet. Liknande Maslows idé om självförverkligande 

handlar denna nivå om att nå sin potential i både arbetslivet och i det privata. Enligt 

Stum så är en avgörande faktor för denna nivå att ledarskapet förstår att balansen är 

viktig och att den anställda får möjlighet att hitta en balans mellan arbetet och 

privatlivet för att den anställda kan vara engagerad i båda delarna (Stum 2001).  

 

Cäker (2013) har lyft fram andra forskare som också modifierat Maslows teori. Han beskriver 

att den anställdas motivation och ambitionsnivå påverkar den ursprungliga hierarkin. Han 

menar att när de lägre nivåerna är uppnådda så söker sig vissa individer inte upp i hierarkin. 

Samtidigt menar han att andra med en annan typ av ambition endast söker sig till den högsta 

nivån oavsett hur det står till med de lägre.    

När detta kopplas med belöningssystem så finns det en del intressanta aspekter från Maslow. 

En del som är viktig är vikten av att se till individens hela livssituation för att öka den 

anställdes motivation. Vissa har ett rikt socialt liv vid sidan av arbetet medan andra ser arbetet 

som en stor del av sitt sociala liv. Detta innebär att en belöning kan ses som något positivt för 

den ena medan det kan ses som en icke-belöning för en annan. Cäker (2013) nämner resor och 

fester inom arbetet som ett exempel. För vissa är det något mycket uppskattat medan andra 

bara ser det som slöseri med tid.  
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

 

I den empiriska delen av rapporten sammanställs data från intervjuerna som gjordes på 

Länsförsäkringar Älvsborg och ICA Banken/ICA Försäkring. Varje företag redovisas var för 

sig och dem inledande respondenterna på respektive företag är HR-personal. Följt sedan av 

två stycken respondenter på varje företag som jobbar mer inom den dagliga verksamheten 

inom organisationen. Empirin kommer att plockas ut och analyseras i nästkommande kapitel.  

4.2 Länsförsäkringar Älvsborg  

 

Länsförsäkringar Älvsborg AB grundades redan år 1842 och gick då under namnet Elfsborgs 

Läns Brandstodsbolag. Tillsammans med de 22 andra länsbolagen i landet utgör de 

Länsförsäkringsgruppen. Detta medför att dem både kan behålla den lokala prägeln samtidigt 

som de har samma styrka som ett stort bolag. 

  

Länsförsäkringar Älvsborg verkar i 19 kommuner och utgör det som tidigare hette Älvsborgs 

län. Bolaget har idag närmare 140 000 kunder och totalt 9 kontor. På dessa kontor kan kunden 

få hjälp med både bank och försäkring. Utöver detta finns också fastighetsförmedling och 

larm i nära anslutning (Länsförsäkringar Älvsborg 2018).  

4.2.1 Respondent 1  

 

Respondent 1 är HR-personal med specialisering på rekrytering och jobbar med rekrytering 

över hela bolaget. R1 är även affärspartner på Länsförsäkringar Älvsborg. Vi ställer frågan till 

R1 om dem har något typ av belöningssystem och får svaret att det finns flera delar inom det. 

R1 menar på att det vanligaste för Länsförsäkringar Älvsborg är deras lönesystem. Dem ser 

gärna en stark koppling mellan personalens prestation och lön. Lönen ska användas till att 

styra och driva prestation och få personalen att bete sig och agera på ett sätt såsom LF önskar. 

R1 fortsätter och berättar att lönen ses som ett styrmedel som dem försöker vässa hela tiden. 

Prestationen ska alltså hänga ihop med belöning och individens löneutveckling. Vidare anser 

R1 att lönen bara är en liten del av att jobba på LF. Det är helheten som är i fokus när man 

jobbar på LF. Varumärket och företagets kultur är andra aspekter som även är viktiga, LF 

anser att dem har en stark kultur och varumärke. Det ska vara en belöning i sig att få 

möjligheten att jobba på Länsförsäkringar Älvsborg AB. Då skapar det ett mervärde som R1 

menar på kan ses som en slags belöning. R1 tycker att ju mindre av det andra som man har 

och om det bara finns lönen att jobba emot desto “fattigare” är man.  

 

Något som LF försöker jobba mycket med är intern rörlighet och karriärvägar. Dem personer 

inom bolaget som visar framfötterna har också en möjlighet att ta andra positioner inom 

bolaget. En effekt av detta blir generellt också att man går upp i lön när man klättrar i 

företaget.  

 

Vidare ställer vi frågan om dem jobbar någonting med provision eller liknande belöningar och 

får då svaret att dem i princip inte använder sig av det. För några år sedan så använde dem sig 

av provision både högt och lågt inom företaget och dem hade mycket rörliga lönedelar. Nu är 

det så dock att nästan alla avtal är omförhandlade och att dem nu bara använder sig av fasta 

ersättningar. Varför avtalen är omförhandlade beror mycket på ändrade regelverk. Det är inte 
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tillåtet att sälja försäkringar och bankprodukter, där det finns incitament för en banksäljare att 

själv ha vinning på att sälja produkter till kunden som dem inte behöver bara för att själv tjäna 

pengar. Det har varit en utmaning för LF att byta lönestruktur men på det stora hela berättar 

R1 att det har fungerat bra. Dem ser inte att folk presterar sämre på jobbet utan snarare 

tvärtom.  

 

R1 berättar att dem använder sig av en typ av systembaserad bonus. Dem har något som heter 

bolagsbonus som går ut till alla anställda. Dem har sex stycken olika mål och en summa 

pengar som är kopplat till varje mål. Uppnås ett eller flera av de här målen så får de anställda 

ta del av bonusarna. Det finns dock en del grundförutsättningar för detta, som exempel att 

företaget måste gå med vinst.  

 

Ytterligare belöningar som finns inom LF berättar R1 att dem har ett stort förmånspaket där 

dem samarbetar med ett företag som heter Benify som har rabatter och förmåner på en rad 

olika saker. Till exempel, rabatter på gymkort, resor, Apple-produkter etcetera. Fler förmåner 

som finns på LF är till exempel stugor i Sälen, lägenhet i Stockholm, friskvårdsbidrag, 

flextider, lunchförmåner och förmånliga räntor på bolån. Det sistnämnda kan LF erbjuda med 

tanke på att dem är en bank. Dem har även en gratis privat sjukvårdsförsäkring berättar R1. 

Du slipper därför stå i vårdkö och detta är även positivt för arbetsgivaren, som vill ha sin 

personal tillgänglig och frisk så att dem kan bidra till verksamheten.  

 

Vi frågar respondenten om vi tolkat det rätt vad gäller de monetära belöningar att det är lönen 

som gäller och sedan om det istället är mer förmåner som dem jobbar med. Vi får svaret av 

R1 att på sista raden så blir även förmånerna pengar för det finns ett monetärt värde i 

förmånerna men att dem inte betalar ut någonting i form av pengar till något annat än lönen 

och bolagsbonusen. 

 

 Vi berättar för respondenten att vi uppfattar det som att de finns många formella belöningar, 

alltså belöningar som redan är förutbestämda och frågar om dem också jobbar med informella 

belöningar, som till exempel feedback? R1 berättar då att det är något som dem försöker göra. 

Det ligger i ledarskapet att uppmärksamma folk så dem försöker jobba med feedback och 

coachning. Det är jätteviktigt menar R1 och även att det är det billigaste och bästa sättet att 

motivera personalen.    

 

R1 menar på det finns flera syften med att ha belöningssystem i sin organisation. Dels är det 

till för att behålla, motivera och rekrytera personal men att man också kan säga att det är 

varumärkesbyggande. Har man nöjda medarbetare så är dem den bästa kanalen för att berätta 

hur det är att jobba på LF och det gör att det stärker deras varumärke menar R1. Trivsel på 

arbetet är även något som R1 nämner som syfte till belöningssystem.   

 

R1 upplever att systemet fyller sin tänkta funktion. Dem ligger väldigt högt på listor som 

mäter attraktiva arbetsgivare. R1 påstår att folk trivs väldigt bra på deras arbetsplats och att 

det finns siffror på att folk inte slutar speciellt ofta. En kultur som dem borde vara väldigt 

rädda om.  

 

Nackdelar med ett belöningssystem enligt R1 är att det kostar mycket pengar. Att det är dyrt 

och att det ligger mycket arbete bakom. Analysen är dock att LF ska tjäna på det i slutändan. 

Att varje investerad krona ska komma tillbaka. Dessutom är dem pressade och jämförs hela 

tiden med sina konkurrenter. LF försöker ligga lite bättre än branschstandard vad gäller 

belöningar. R1 menar på att dem ligger väldigt bra till men att andra blir bättre och folk blir 
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vana. Det viktiga är att inte slappna av och folks förväntningar på vad som är värdefullt och 

ses som en förmån förändras över tid.   

 

Budskapet som R1 skickar med oss blir att se helheten. Förmåner och belöningar är en 

jätteviktig del men det är kanske en av fem viktiga delar som måste fungera. Det går inte att 

cykla en trehjuling om du plockar bort ett av hjulen. Man kan inte kompensera på något annat 

sätt utan det måste vara tre hjul för att cykel ska rulla framåt. Vi frågar R1 en sista fråga om 

vad för tankar som dyker upp när R1 tänker på belöningssystem. Tankarna går just till lönen 

och hur den är utformad. Man använder inte lönen som ett styrmedel så mycket.  

4.2.2 Respondent 2  

 

Respondent 2 är privatrådgivare och kontorschef på ett av kontorena i bolaget och förklarar 

att det finns olika inriktningar när det kommer till belöningssystem men att det inte finns 

något som innefattar provision inom banken. Det finns dock belöningssystem i form av 

rabatter som anställd på försäkringar och lån. En annan belöning är att anställda får en del av 

vinsten om dem når upp till några specifikt uppsatta parametrar.  

R2 anser att Länsförsäkringar Älvsborgs syfte med belöningssystemen är att få nöjda 

medarbetare. R2 förklarar ”siffror är en sak och pengar en annan sak, men att må bra och 

trivas på jobbet är viktigt”. Att kunna få friskvårdsbidrag och sjukförsäkring som förmån och 

kunna komma tillbaka till jobbet snabbare om något skulle inträffa gör att anställda ska kunna 

känna sig glada och friska.  R2 anser att uppskattning och förmåner skapar nöjda medarbetare 

och gör anställda mer trogna och villiga att göra ett bra jobb. 

Det finns många saker som motiverar R2 att jobba på Länsförsäkringar Älvsborg. Dels för 

alla bra förmåner och för den lokala närvaron som erbjuds inom företaget. Dem ägs av sina 

kunder och har dem runtomkring sig vilket skapar en lokal prägel som R2 tycker är 

motiverande. R2 fortsätter att det är dem korta beslutsvägarna som finns som motiverar mest. 

Helt enkelt helheten, uppbyggnaden som Länsförsäkringar Älvsborg har och alla fina kontor 

skapar ett bra arbetsklimat. 

På frågan vad som motiverar R2 mest tycker denne att det inte finns någon lön i världen som 

skulle kunna motivera att gå till en arbetsplats där man inte trivs. Det viktigaste är att trivas 

och känna en god meningsfullhet att gå till jobbet varje dag. Att kunna göra ett bra arbete är 

viktigare än att ha en stor lön. Trivsel är jätteviktigt, samtidigt är det viktigt att känna att man 

kan överleva på sin lön. Men trivs du inte blir du lidande även i ditt privatliv. 

När vi frågade om R2 hade fått välja en belöning idag som skulle göra denne motiverad så 

framhävs de mjuka delarna som en viktig del. Saker som till exempel friskvårdsbidrag och att 

kanske ha en resa att se fram emot inom jobbet.  En upplevelse helt enkelt. 

Vidare tycker R2 att belöningar på en arbetsplats är oerhört viktigt utöver lönen, så att det 

finns något att sträva mot. R2 menar att om man gör någonting extra så ska man få någoting 

extra. R2 tar upp parametrarna som dem anställda har som mål att uppnå som ett exempel. 

Uppnår dem dessa mål så får varje anställd en belöning i form av en del av vinsten. 

R2 tycker att Länsförsäkringar Älvsborgs belöningssystem uppfyller sin tänkta funktion. Rent 

generellt så finns det både för- och nackdelar med belöningssystem enligt R2. Inom 

banksektorn kan det vara farligt, också ur kundsynpunkt. Att människor agerar olika och att 

det finns människor som bara ser till sig själva och kan göra allt för att tjäna pengar. R2 

fortsätter att berätta att det inte finns någon som helst fördel med provisionsbaserad lön inom 
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banksektorn. Eftersom då äventyrar man att sälja onödiga produkter och tjänster till kunder 

för att bara tjäna pengar. Det har funnits tidigare också på försäkringssidan men har även där 

tagits bort vilket är jättebra enligt R2. Det är bättre att då ha gemensamma mål att sträva efter 

och sätta kundens behov i centrum och att inte bara tänka på att tjäna pengar. 

Huruvida det finns några förbättringar att göra på dem befintliga bonussystemen inom 

Länsförsäkringar Älvsborg så svarar R2 att det hade varit trevligt med förmåner som 

underlättar jobbsituationen. Till exempel hemtjänster som läxhjälp, hemmastäd och 

barnpassning för att kunna underlätta livet och skapa en bra balans mellan arbete och fritid. 

4.2.3 Respondent 3  

 

Respondent 3 är privatrådgivare på banken i Länsförsäkringar Älvsborg. R3 beskriver 

belöningssystemet med att säga att det inte direkt finns några monetära bonusar på 

försäljningar men att det finns en rad andra förmåner. Exempelvis finns det 

sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, sommartid som innebär kortare arbetsdagar på 

sommaren, bättre premier på försäkringar och personalrabatt på bolån.  

 

R3 beskriver att syftet med belöningssystemet är att få in attraktiv personal och behålla 

personalen som finns. R3 tror också att det handlar om att vara och ses som en bra 

arbetsgivare. R3 anser att belöningssystemets syfte uppfylls till viss del. De icke-monetära 

incitamenten fungerar bra. Dock tycker R3 att de finansiella resultatbonusarna, som alla 

anställda får ta del av fungerar något sämre. Den senaste tiden har LF börjat strama åt 

bonusarna, något som R3 tycker är tråkigt då företaget gör en bra vinst.  

 

Vid frågan om vad respondenten skulle föredra av finansiella eller icke-finansiella belöningar 

svarade R3 att en kombination är att föredra. “Man jobbar för att få pengar samtidigt som 

förmånerna som finns bidrar till att man trivs, desto mer förmåner man har desto bättre trivs 

man”.  R3 menar också att lön är något som motiverar och triggar mer än icke-monetära. 

”Hade man fått någon procent av det man lånar ut eller placerar hade man antagligen blivit 

mer motiverad.”  

 

R3 beskriver vilka för- och nackdelar som kan finnas med belöningssystem med att det kan ge 

en mer motiverad personal när det är ersättning efter presentation. Men R3 tror samtidigt att 

det ska vara en bra grundlön och bonus vid överprestationer. Annars kan det innebära en 

negativ stress för att få en dräglig lön som i sin tur leda till dåliga sälj och sämre 

kundrelationer. Mer ”fulsälj” och sätta kundens bästa intresse åt sidan för att få bra ersättning. 

Det kan även innebära internkonkurrens som kan dra ner lagkänslan och arbetsmiljön. R3 

tycker också att bonusmålen för hela bolaget skulle kunna vara mer generösa och realistiska. 

R3 tycker att det hade varit motiverande att ha en kontorsbaserad bonus, görs det ett bra 

resultat på kontoret så får kontoret en bonus baserad på dem som jobbar där.  
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4.3 ICA Banken/ICA Försäkring 

 

ICA Banken AB startade sin verksamhet 2001 och ingår i ICA Gruppen. ICA Banken har 

idag ungefär 680 000 kunder och huvudelen av verksamheten ligger i Borås men har sitt 

huvudkontor i Stockholm. ICA Banken erbjuder banktjänster för privatpersoner och företag. 

ICA Banken bemöter sina kunder främst via telefon och digitala medier men även via ICAs 

butiker (ICA Banken 2018).  

 

ICA Försäkring började sälja försäkringar 2015 och är ett dotterbolag till ICA Banken (ICA 

Försäkring 2018).   

4.3.1 Respondent 4 

 

Respondent 4 är HR-chef för ICA banken och ICA försäkring. R4 berättar att hela ICA 

gruppen har en strukturerad förmånsdel. Gällande lön finns tre olika perspektiv. Den första 

delen är prestation som sedan används i lönerevisionen. De andra två perspektiven är 

marknadslön och vilken befattning individen har. Vid rekrytering tas erfarenheter och snittlön 

på den specifika tjänsten som rekryteras in i beräkningarna. Utöver de tre perspektiven är ICA 

gruppen noga med att det inte finns någon diskriminering av exempelvis kön eller ålder. När 

det gäller försäkringsdelen ser det något annorlunda ut med lönestrukturen. På en nystartad 

försäkringssajt kommer lönen vara provisionsbaserad. Anledningen till det beskriver R4 är 

historisk. Normalt inom försäkringar arbetar man med provision och personalen som anställs 

till de tjänsterna är vana vid det och trivs bättre om de får fortsätta så. R4 beskriver dock lön 

som en tillfällig motivation, “om man höjer lönen blir personalen glad för stunden men 

förmåner är det som är viktigt för det ger en känsla av att arbetsgivaren bryr sig om dig”.  R4 

beskriver ett lön- och belöningssystem som återfinns genom hela ICA gruppen som består av 

en rad förmåner. Där ingår bland annat en resultatpremie som alla inom ICA gruppen får ta 

del av. Flera av förmånerna består av olika typer av rabatter exempelvis på mat, kort 

försäkringar och bolån. Sedan finns det lite olika former av förmåner som är beroende av 

vilken tjänst den anställda har. Utöver det finns ett kollektivavtal där exempelvis 

pensionsavsättningen bestämts. R4 beskriver även att ICA lägger stor vikt vid samtal med 

personalen och att feedback är en stor del av ledarskapet.  R4 fortsätter med att berätta att det 

är viktigt att få höra om man gjort något bra. Vi har något som vi kallar för mapp. Det innebär 

att man sätter sig i början av året med sin chef och går igenom mål för året. Sen ska det följas 

upp minst fyra gånger under året.  I slutet av året så görs en utvärdering, där granskas hur det 

gått och om målen som sattes upp i början av året uppfylls. Det ligger till underlag för 

lönerevisionen. Dem ser stor skillnad på när kontinuerliga samtal sker och uppmuntran finns 

jämfört med ledare som inte har det. Engagemanget är mycket högre hos den grupp där 

cheferna är bättre på detta och det är något som jätteviktigt. Det hänger även ihop med 

personalomsättningen och mycket annat. 

     

R4 beskriver att syftet med belöningssystemet är framför allt att rekrytera och behålla 

personal. Sen är en stor del av syftet att få personalen att trivas och motiverad. R4 fortsätter 

med att det är viktigt som arbetsgivare att visa att dem bryr sig om de anställdas hälsa och 

välmående och att det oftast är viktigare än själva lönen. Ser man på arbetsmarknaden idag så 

är det svårare att hitta personal till vissa kategorier. På grund av att många drar i samma typ 

av kompetens. Då blir företagets jobb med hållbarhet och förmåner mycket viktigare än lön. 

Personerna som söks kommer ändå få hög lön så det spelar mindre roll. Men däremot är 

förmånerna viktigare. Det märks i rekryteringsfasen, det är ofta dem frågorna som kommer 

upp. Så just förmånsdelen är uppe i diskussion för hela ICA gruppen. Nu tittas det exempelvis 
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på en ny förmånsportal där anställda förutom friskvårdsbidrag, som nu håller på att höjas, 

men även för andra förmåner.  

 

När vi ställde frågan om respondenten upplever att belöningssystemet fyller sin tänkta 

funktion. Svarade R4 att det uppfylls till viss del. R4 tycker att ICA har historiskt varit ganska 

dåliga på att prata om det. Det pratas mest om lön. De andra förmånerna har glömts bort lite. 

Dem har inte tänkt på det som något man får utöver sin lön utan istället att det är något som 

bara ska finnas där för att ICA är en schysst arbetsgivare. Det är en ganska stor utgift som 

bekostas av arbetsgivaren. R4 fortsätter: ”Vi har alltid jobbat med denna typ av 

belöningssystem. Det som jag ser skillnad på är när personalen blir medveten om vilka 

förmåner som finns. Då förstår man att vi är en arbetsgivare som bryr sig. Vi har en policy 

som säger att vi ska inte vara marknadsledande när det kommer till lön. Våra löner ska ligga 

nära medianen. Sen är det klart att vissa rekryteringar hamnar högt ändå på grund av att just 

den specifika kompetensen är nödvändig för oss”. Det kan vara så att just den personen har 

flera företag som rycker i personen och då kan det krävas att höja lönen för att knyta till sig 

den personen.  R4 berättar även att de gör en medarbetarundersökning, där mäts engagemang, 

välmående, ledarskap och några fler aspekter. Där har ICA höga siffror, just nu ligger dem på 

83 % nöjdhet vilket R4 anser är goda siffror. 

 

Gällande utveckling av det befintliga belöningssystemet så skulle R4 önska se ökad 

flexibilitet, men fortfarande inom ramarna. Det innebär att den enskilda chefen kan anpassa 

belöningssystemet efter behov. Idag är ICA styrda, det är svårt att erbjuda speciella förmåner 

som extra semesterdagar etcetera. R4 skulle vilja att möjligheten att individanpassa 

belöningarna skulle finnas. Det finns tyvärr inte idag. R4 tror att det kommer bli viktigare och 

viktigare och det känns lite som att ICA ligger kvar i det gamla när det gäller utformningen av 

belöningarna. R4 tror att de yngre personerna som kommer in nu har större krav på flexibilitet 

när det kommer till detta än vad den äldre generationen har. Ett annat utvecklingsområde är 

att ha en utpräglad karriärstege. I nuläget håller ICA på att arbeta med det men ser man till 

undersökningarna som gjorts så har personalen svårt att se sin karriärväg inom företaget. 

Dock har ICA ganska hög intern rörlighet när det gäller lediga tjänster men just karriärvägar 

är något som vi måste bli bättre på. Sen finns det möjligheter om de anställda är villiga att 

flytta. Det är klart att det finns möjligheter men det måste bli bättre när det gäller att visa dem.  

 

Avslutningsvis säger R4: “Det är viktigt att förstå att pengar bara är tillfällig motivation. 

Förutsatt att lönen är rättvis så handlar det mer om andra förmåner och trivsel. Det handlar 

också att rätt förväntningar på ersättning att ledarskapet är en stor del i hur bra effekterna blir 

av belöningssystemet. Sen tror jag att just karriärvägar är en viktig del i personalens 

engagemang och motivation. Även utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter”. 

4.3.2 Respondent 5  

 

Respondent 5 jobbar som drift- och applikationsförvaltare på ICA Banken och R5 pratar gott 

om det icke-finansiella belöningssystemet som dem har. Då och då har dem avstämningar 

med sina chefer och går igenom bland annat de uppsatta målen. Hur det ligger till och vad 

dem ska rikta in sig mot i framtiden är också frågor som kan tas upp på avstämningarna. R5 

anser att arbetsmiljön på ICA Banken är väldigt bra och att dem ofta berömmer varandra och 

att det finns en känsla inom gruppen att om det uppstår ett problem så är det ingen som 

försöker peka ut någon utan istället att alla försöka jobba med att lösa problemet. Det är en 

effekt, enligt R5, som belöningssystemet ger.  
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På ICA Banken så höjer dem upp prestationer där hela banken träffas och delar ut priser som 

årets medarbetare, årets prestation och dylikt. R5 tycker att detta är ett bra sätt att belöna och 

motivera personalen till att arbeta. Det ger personalen någonting ytterligare att jobba emot, 

mer än organisationens mål. 

 

Vi frågar om R5 upplever att det är tydligt kommunicerat om vad det är som gäller. Om 

personalen vet vilka förmåner som finns. “Mycket står på intranätet. Det är lite mer 

pengamässigt, t.ex. vart har man rabatt någonstans. Sedan finns det även i 

medarbetardokumenten. Det känns helt okej kommunicerat. Vet man inte så finns det mycket 

information att tillgå på till exempel intranätet, HR eller att prata med sin chef.” Några 

förmåner som finns på ICA Banken som R5 kan ta del av är friskvårdsbidrag, gratis bankkort, 

personalrabatt på huslån, gratis telefon och extra rabatt på mat på ICA.        

 

R5 tycker att ICA Banken är väldigt måna om personen när vi frågar vad R5 trodde ICA 

Banken har för syfte med att ge belöningar och förmåner. R5 säger så här: “Trivs du på jobbet 

så blir du kvar. Och trivs du på jobbet så gör du även ett bättre arbete. Du kommer inte bara 

till jobbet, gör din grej och går hem utan du är en del utav ”ICA-familjen”. Då gör du ett 

bättre arbete. Det är därför jag är kvar. Många av dem förmånerna som jag har här gör det 

svårt för mig att matcha om jag ska gå någon annanstans.” 

 

Vad det gäller karriärsvägar och att flytta på sig intern inom ICA Banken så tycker R5 att det 

finns väldigt stora möjligheter till det och R5 menar på att cheferna har varit bra på att 

kommunicera till personalen och försöka hjälpa dem att nå dit dem vill.   

 

Vidare tycker R5 att belöningssystemet fyller sina tänkta funktioner med att motivera och 

behålla personalen. R5 trycker återigen på att det då är dem icke-monetära som är mer 

värdefulla än dem pengamässiga. Att få en klapp på axeln och säga att man har gjort ett bra 

jobb, gör dig absolut mer motiverad att fortsätta och våga testa, ifrågasätta och ta dig framåt. 

Om R5 skulle få välja mellan icke-finansiella eller finansiella belöningar så föredras dem 

icke-finansiella.   

 

R5 efterfrågar bättre träningsmöjligheter när vi frågar om belöningssystemet skulle kunna 

utvecklas. Även kanske lite mer tysta rum och möjlighet att jobba hemifrån mer. Vi undrar 

också om det finns några nackdelar med belöningssystemet: “Nackdelen kan ju vara att du 

håller dig kvar vid något för du får så många förmåner men är du egentligen på rätt ställe? Din 

kompetens eller du som person kanske passar bättre på ett annat företag. Också att det inte är 

lätt att flytta på en person som man inte vill ha kvar. Både från en företagssynpunkt men 

också personlig.” 

 

Avslutningsvis så frågar vi R5 vad som dyker upp i huvudet när ordet belöningssystem 

kommer på tal. “Det första jag tänker på är pengar. Nu är jag med i personalföreningen och 

där försöker vi trycka på även dem andra sakerna vi också har.“ 

4.3.3 Respondent 6 

 

Respondent 6 är skadestödskoordinator för ICA försäkringar och beskriver belöningssystemet 

med att säga att de har en hel del olika typer av belöningar.  R6 nämner några förmåner som 

exempelvis kortare arbetstid och andra typer av rabatter, framför allt inom ICA koncernen, 

exempelvis matrabatter och lånerabatter men även andra förmåner som Julgåvor, 

bolagsbonusar och möjligheter att anordna aktiviteter med jobbet. R6 berättar att det 
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viktigaste i nuvarande system för hen är utvecklingsmöjligheterna som finns i företaget. Det 

finns möjligheter att gå kurser men R6 tycker att utpräglade karriärvägar saknas. ICA väger 

dock upp det en del med att ha en relativt stor intern rekrytering. Det finns även möjlighet att 

prova på att arbeta på andra avdelningar under vissa perioder för att testa nya arbetsuppgifter, 

något som R6 ser mycket positivt på. 

Syftet med belöningssystemet tror R6 är lojalitet. R6 nämner egna erfarenheter när det funnits 

möjligheter att byta jobb. Men då har R6 känt att ICA är en bra arbetsgivare och det blev 

tillslut omöjligt att tacka ja till det nya jobbet. Detta menar R6 är beroende på de förmåner 

och kulturen på företaget mer än den finansiella ersättningen. R6 tycker dock att det inte var 

särskilt mycket tal om det vid rekryteringen utan det framkom mer under tiden. R6 tror dock 

inte ICA får ut det de tänkt från systemet. R6 berättar att det är mycket pengar. R6 anser att 

det hade varit bättre om det hade, på teamchefnivå funnits mer kunskap och att dem hade 

förmedlat vilka förmåner som faktiskt finns så hade det varit bättre. R6 tror att många inte 

riktigt vet vilka förmåner som finns. 

R6 tycker att de informella belöningarna inom företaget är ganska dåliga. R6 tycker att 

uppmuntran från chefer eller liknande är viktigt men på grund av att cheferna sitter på annan 

ort är den typen av kontakt minimal. R6 jämför med tidigare tjänster på andra avdelningar 

som hen haft och det finns en klar skillnad i hur arbetssituationen uppfattas.  

När vi ställer frågan om vilken typ av belöning som är viktigast eller att föredra svarar R6 

med att det är en jätteviktig kombination. ”Det är klart att alla vill tjäna pengar men samtidigt 

så det viktigaste för mig att jag trivs. Ska man gå någonstans fem dagar i veckan i år efter år 

så måste det finnas mer än bara bra betalt”. R6 anser att de mjuka belöningarna är  mer värda. 

Pengar är kortsiktigt men det är ändå viktigt. Tjänar man för dåligt så blir det negativt men är 

lönen rättvis är absolut det andra viktigast. R6 beskriver bolagsbonusen som att vara lite som 

skatteåterbäringen. Det är trevligt att få den men påverkar inte motivationen särskilt mycket. 

R6 tror att en bonus där man får olika för varje kontor så tror jag att det hade varit bättre. 

R6 anser att något som behöver utvecklas är ledarskapet när det gäller kommunikation om 

vad det finns för belöningar. R6 anser att de har ganska bra förmåner men det önskas lite mer 

teambuilding. Eftersom R6 avdelning är en relativt ny skulle sådant behövas lite mer för att 

komma närmare varandra. R6 tycker att det känns lite dåligt just nu eftersom det bara sker en 

gång om året. Det hade känts skönt om man hade kunnat göra någon workshop eller liknande 

på arbetstid. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

 

Insamlade data från empiriska delen diskuteras och analyserar med kopplingar till den 

framtagna teoridelen. Analysen är uppdelad i två underrubriker som avser att svara på 

forskningsfrågorna för den här uppsatsen.  

5.2 Syfte med belöningssystemen och utformningen enligt 
företagens HR  

 

Cäker (2013) beskriver att belöningssystemets syfte är att bidra till organisationen och skapa 

ett ökat värde. Tre huvudsakliga syften finns med belöningssystem, styra mot verksamhetens 

mål, motivera personal till önskvärt beteende samt att rekrytera och behålla personal 

(Arvidsson 2005). Belöningssystem uppfyller allt som ofta flera av dessa syften. Även om ett 

av dem brukar vara det primära skälet att belöningssystem börjar användas. I praktiken så 

överlappar syftena med varandra (Cäker 2013; Arvidsson 2005). 

Belöningar delas oftast in i två stycken huvudkategorier, nämligen monetära och icke-

monetära belöningar. Till monetära belöningar kopplas saker som på något sätt handlar om 

finansiella mått. Det går även att dela in monetära belöningar i fasta och rörliga belöningar. 

Där fasta belöningar handlar främst om din fasta lön medan rörliga belöningar handlar om 

provision och vinstdelning. Icke-monetära belöningar kopplas till saker som inte har 

någonting att göra med finansiella belöningar. Dessa saker kan vara karriärmöjligheter, 

uppskattning, igenkännande och utvecklingsmöjligheter (Chiang & Birtch 2012).  

Sammantaget så förklarar R1 som är HR-personal på Länsförsäkringar Älvsborg att syftet 

med deras belöningssystem är att behålla, rekrytera och motivera sin personal. Men också för 

att kunna belöna anställdas prestationer. Inledningsvis på intervjun kommer vi direkt in på 

deras monetära belöningssystem i form lönesystemet samt en systembaserad bonus som finns 

inom bolaget till alla anställda ifall LF gör bra ifrån sig resultatmässigt. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) menar att sådana typer av belöningar inte bidrar speciellt mycket till 

motivationen men att det istället har en kulturell effekt på organisationen och skapar en mer 

integrerad miljö.  Vi får förklarat för oss att LF strävar efter att ha en stark koppling mellan 

personalens prestation och lön. Där lönen används till att styra och driva prestationen hos de 

anställda, det vill säga en individuell lönesättning. Detta menar Cäker (2013) är den vanligaste 

belöningen av monetär art i en organisation. Utöver dessa monetära incitament så arbetar inte 

LF med några andra pengamässiga belöningar, som exempelvis provision, det har mycket att 

göra med ändrade regelverk inom bank- och försäkringsbranschen. Istället försöker LF att 

lägga stor vikt vid icke-monetära belöningar. LF erbjuder sina anställda förmånspaket, 

friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, flextider, lunchförmåner och förmånliga räntor på bolån. 

Ytterligare försöker LF att värna om de mjuka delarna och helheten, vilket menas med att ha 

en stark företagskultur och varumärke. R1 menar i intervjun att det ska vara en belöning i sig 

att få möjligheten att arbeta på LF. Dem arbetar också med att skapa karriärvägar och intern 

rörlighet för dem anställda. Sen fanns ett stort ansvar hos ledarskapet att kunna ge feedback 

och coachning vilket var väldigt viktigt poängterar R1.  

Likt LF så förklarar R4 som arbetar som HR-chef på ICA Banken/ICA Försäkring att syftet 

med deras belöningssystem är att rekrytera och behålla personal. Vidare är en stor del av 

syftet att få personalen att trivas och känna sig motiverad. ICA Banken/ICA Försäkring har ett 
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strukturerat förmåns- och belöningssystem. Liknande LF använder sig ICA gruppen sig av lön 

som ett styrmedel. De har en uttalad lönesättningsbestämmelse där den anställdes prestation är 

en del i den. Dock skiljer sig försäkringsdelen en aning eftersom ICAs säljavdelning på 

försäkringssidan arbetar med en provisionsbaserad lön medan LF har bytt helt till fast lön. 

ICA Banken/ICA Försäkring arbetar också mycket med icke-monetära värden som 

friskvårdsbidrag och en förmånsportal. Liknande LF så finns det inom ICA gruppen 

systembaserade belöningar i form resultatpremie som alla dem anställda får ta del av. Till 

skillnad från LF så har inte ICA Banken/ICA Försäkring någon utpräglad karriärstege. R4 

förtydligar dock att det är något som dem arbetar med och har dessutom väldigt mycket intern 

rörlighet ändå. Dessutom läggs en stor vikt vid att samtala med personalen och att komma 

med feedback. R4 förklarar att det är oerhört viktigt att kunna ge beröm om någon anställd 

gjort något bra. R4 förklarar också att det beror lite på olika chefer och deras sätt att leda. 

Vissa är bättre än andra på att berömma och samtala med sin personal än andra.  

Länsförsäkringar Älvsborg och ICA Banken/ICA Försäkring använder sig av både monetära 

och icke-monetära belöningar i sina belöningssystem. Detta menar Cäker (2013) är vanligt 

förekommande att företag använder sig av olika typer av belöningar och att dessa kan både 

vara av monetär och icke-monetär karaktär. Han fortsätter att det även finns en mängd med 

informella belöningar. Vilket är något som både LF och ICA Banken/ICA Försäkring 

använder sig av och där båda lägger en stor vikt vid att prata med personalen och ge feedback. 

Företagen är måna om att deras personal ska trivas på jobbet och att det är en vital del i 

styrningen. Som person presterar du mycket bättre om trivseln på jobbet är hög. R1 berättar i 

intervjun att en hög lön inte kan kompenseras med en dålig chef. Liknande så berättade R4 för 

oss att det är viktigt att som arbetsgivare visa att dem bryr sig om de anställdas hälsa och 

välmående och att det är viktigare än själva lönen som erhålls. Precis som Herzbergs 

tvåfaktorsteori menar på är hygienfaktorer en grundläggande förutsättning för att trivas och 

kunna vara motiverad på jobbet (Bassett-Jones & Lioyd 2005).    

R1 på LF upplever att systemet fyller sin tänkta funktion och hänvisar till att dem ligger högt 

upp på listor som mäter attraktiva arbetsgivare och påstår också att folk trivs väldigt bra på 

deras arbetsplats. Medan R4 på ICA banken/ ICA försäkring tycker att dem till viss del 

uppfyller det tänkta syftet. Dem tycker att dem historiskt har varit dåliga på att prata om vad 

som finns och fokus har mest legat på lönen. Det som R4 ser skillnad på är när personalen blir 

medveten om vad som finns, utöver lönen, och då får dem förståelse att ICA som arbetsgivare 

faktiskt bryr sig. ICA har gjort medarbetarundersökningar där engagemang, välmående, 

ledarskap och några fler aspekter mäts. Där ligger dem på 83 % vilket R4 anser vara goda 

siffror.  

5.3 Personalens uppfattning/attityd på belöningssystemen 

 

Sammanfattningsvis från intervjuerna med personalen från båda företagen kunde vi notera att 

ordet belöningssystem allt som oftast förknippas med monetära värden i form av till exempel 

bonusar. Det går att knyta till vad Cäker (2013) skriver om att det klassiska belöningssystemet 

är uppbyggt på ett sätt där det ges ut en finansiell belöning för en formellt bedömd prestation. 

Dagens organisationer ser ut på andra sätt. Det var först när vi förklarade att det fanns både 

monetära och icke-monetära belöningar som den intervjuade personalen började berätta om 

företagets hela belöningssystem och hur de uppfattades.  
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5.3.1 Länsförsäkringar Älvsborg 

 

När vi intervjuade personalen på LF så var det väldigt lika svar vad det gällde vad dem trodde 

LF hade för syfte med sitt belöningssystem. Dem trodde de främst hade att göra med att 

kunna få in attraktiv personal och behålla personalen genom att hålla dem nöjda. Dessutom att 

belöningar gör anställda mer trogna och villiga att göra ett bra jobb. Huruvida det är monetära 

eller icke-monetära belöningar som den intervjuade personalen föredrar mest så tycker båda 

samma sak att en kombination är att föredra. Samtidigt tycker båda respondenterna att lön är 

en grundpelare och att de icke-monetära belöningarna är mer till för att trivas på arbetsplatsen.  

 

Detta kan härledas till Stum (2001) som förklarar Maslows behovshierarki inom arbetslivet 

och arbetsmotivation. Han syftar på en hierarkitrappa där säkerhet och belöningar är längst 

ner i hierarkin och är grundförutsättningar till att uppnå arbetsmotivation. För att känna 

motivation till att arbete så behövs den finansiella kompensationen och känna att du är trygg 

på ditt jobb. Oavsett vilka förmåner som finns i företaget så behöver du ha grundpelare för att 

känna att det andra betyder någonting.   

 

Det är en meningsskillnad mellan den intervjuade personalen på LF där R2 anser att 

uppskattning och förmåner skapar en vilja att göra ett bra jobb och R2 triggas mer av det icke-

finansiella. R3 blir mer motiverad och triggas mer av det monetära. Detta stärks genom 

Arvidsson (2005) som påstår att det är individens egen uppfattning av belöningen som 

bestämmer vilken påverkan den har. R2 trycker mycket på i intervjun att det är viktigt med 

trivsel på arbetsplatsen. R2 tycker också att belöningar utöver lönen är viktigt, att det hela 

tiden ska finnas någonting att sträva emot. Här nämner R2 bolagsbonusen som finns. R3 

pratar också om företagets bolagsbonus men som har en annan attityd till den. R3 påstår att 

LF har börjat strama åt bonusarna genom att sätta mål som är svårare att uppnå, detta trots att 

goda resultat inom bolaget uppnåtts. Det här går att härleda till Cäker (2013) som menar på att 

reaktionen kan bli kraftigt negativ och skada motivationen om personalen förutsätter en viss 

belöning som sedan inte stämmer överens med hur utfallet blev i verkligheten. Cäker (2013) 

nämner också krav på belöningssystemets mål. För att få önskat resultat av ett 

belöningssystem måste också målen vara realistiska och möjliga att uppnå. Även om det finns 

meningsskillnader mellan intervjupersonerna på LF om vilken typ av incitament som 

motiverar bäst så dem överens om att förmånerna som finns utöver lönen bidrar till bättre 

trivsel. 

5.3.2 ICA Banken/ICA Försäkring  

 

Intervjuerna som vi genomförde på ICA banken/ ICA försäkring gjordes med intervjupersoner 

från två olika avdelningar. Ena på ICA Försäkring och den andra på ICA Banken. Trots detta 

fick vi liknande svar från båda respondenterna angående uppfattningens kring ICA banken/ 

ICA försäkring belöningssystem. Syftet beskriver båda respondenterna handlar om trivsel och 

att företaget skall ses som en bra arbetsgivare. R6 som jobbar på försäkringssidan, nämner 

också lojalitet från personalen som ett syfte. Ingen av respondenterna på ICA ser 

bolagsbonusen som en huvudsaklig del i belöningssystemet utan de beskriver förmånerna som 

den viktigaste delen.   

Det finns dock olika syn på huruvida systemets syfte uppnås. R5 som jobbar på banksidan, 

tycker att systemet fyller sin tänkta funktion. R5 beskriver hur de icke-monetära delarna är 

mer värdefulla än de monetära och att de informella belöningarna på företaget är lika viktiga 

som de formella. R5 säger att få en klapp på axeln och säga att man har gjort ett bra jobb, gör 
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dig absolut mer motiverad att fortsätta och våga testa, ifrågasätta och ta dig framåt. R6 tycker 

liknande med hur viktigt just uppmuntrande samtal är men tycker att det är något som saknas 

på försäkringssidan.  R6 tror inte riktigt syftet uppnås, detta till stor del på grund av det 

bristande ledarskapet som R6 uppfattar finns. Det märks särskilt när vi under intervjun 

frågade om det finns något som de önskar förändra eller förbättra med belöningssystemet. R5 

nämner då träningsmöjligheter och liknande medan R6 efterfrågar bättre kommunikation från 

chefer etcetera. Som Danish et al. (2015) beskriver fungerar belöningssystem bäst när 

personalen känner sig uppskattad och respekterad exempelvis genom uppmuntrande 

motivationssamtal.   

Båda respondenterna nämner trivseln på företaget som en viktig faktor, både till motivation 

men också för att stanna kvar på företaget. De säger att just känslan av att vara en i ICA-

familjen är en stor del till att båda respondenterna stannat kvar länge på företaget och trivs 

med sitt arbete. De påstår att pengarna är viktiga men att det är det andra som får en att stanna 

kvar. 

6 Slutsats 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer studiens syfte besvaras. Studien syftar till att se praktiskt hur bank- 

och försäkringsbranschen använder sig av belöningssystem och hur de är uppbyggda. Studien 

syftar även till att se hur anställda uppfattar och har för attityd till belöningssystem samt om 

det motiverar dem att nå och arbeta mot företagets mål.  

6.2 Slutsatser 

 

Eftersom total anonymitet inte utlovats kan det finnas risk att respondenterna har varit 

försiktiga i sina svar, framför allt gällande kritik riktad mot företagen, chefer och 

belöningssystemen. Det kan även finnas risk att HR-personalen ger en överdriven bild av hur 

väl belöningssystemen fungerar samt vilken inverkan det faktiskt har på anställda.   

Företagen vi har undersökt visade sig har stora likheter i utformingen av deras 

belöningssystem. Båda företagen arbetar med interna rabatter i form av rabatt på bolån och 

försäkringar. Dem har också en mix av monetära och icke-monetära belöningar i deras 

belöningssystem. Precis som tidigare forskning påpekar så tycker även vi att det är en bra väg 

att gå. Intervjuerna med personalen på båda företagen visade sammanfattningsvis ett enat svar 

att en kombination av monetära och icke-monetära förmåner är att föredra. Däremot finns en 

meningsskillnad gällande om det var monetära eller icke-monetära värden som motiverade 

personalen mest. Som teorin förklarat så anser även vi att det är väldigt individuellt huruvida 

vad det är som motiverar den enskilda personen mest. 

 

Den största skillnaden mellan företagen var de monetära belöningarna, där ICA Försäkrings 

säljavdelning arbetar med provision medan LF helt och hållet tagit bort provision från 

verksamheten. Att det blir mindre provisionsbaserade löner och bonusar inom bank- och 

försäkringsbranschen har mycket att göra med regleringar och lagar. Samtidigt är monetära 

belöningar och individuell lönesättning en av företagens främsta komponenter i deras 

belöningssystem. De två företagen försöker jobba med en stark koppling mellan prestation 

och lön. 
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De två företagen ligger bra till hos medarbetarna och merparten av deras personal trivs på 

jobbet och anser att deras arbetsgivare erbjuder en bra arbetsplats. ICAs 

medarbetarundersökning där dem bland annat mäter aspekter som välmående, engagemang 

och ledarskap. Det visar att 83 % av personalen trivs på jobbet, vilket ICA tycker är en bra 

siffra. LF förklarar att dem ligger högt upp på listor som mäter attraktiva arbetsgivare och 

påstår att folk trivs bra på deras arbetsplats. Detta anser vi, likt LF, att det är helheten som 

avgör om personalen trivs på jobbet och att belöningssystem är en del av helheten. 

 

Vi ser inga direkta kopplingar mellan företagens belöningssystem och ifall det är en 

bidragande faktor till om det gör så att verksamhetens mål uppfylls. Dock är det allmänt 

vedertaget att glad personal som trivs på jobbet presterar bättre. Det leder allt som ofta till 

bättre prestationer. Ett genomgående svar vi fått från våra respondenter var att dem trodde att 

belöningssystemet var till för att få personalen att trivas.  

  

I undersökningen ser vi tydligt att företagen arbetar mycket med icke-monetära värden i form 

av trivsel, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vilket vi också märkt genom intervjuerna 

med personalen på företagen som mestadels tycker att de icke-monetära värdena är oerhört 

viktiga och att kunna trivas på arbetsplatsen. Det finns också skillnader mellan företagen vad 

det gäller icke-monetära belöningar. LF arbetade mycket med hög intern rörlighet och har en 

utpräglad karriärstege, detta jämfört med ICA Banken/Försäkring som också har en hög intern 

rörlighet men ingen utpräglad karriärstege.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Förslag på vidare forskning kan vara att göra en mer ingående undersökning som innefattar en 

större datainsamling. Det kan förslagvis vara att göra fler intervjuer på företagen eller att 

utöka antalet företag som undersöks. Ytterligare förslag är att göra intervjuer på olika 

branscher för att få ett bredare perspektiv och hur belöningssystem kan utformas i olika typer 

av branscher. En annan infallsvinkel kan antas och det skulle kunna gå att göra en kvantitativ 

datainsamling i form av enkätundersökningar för att nå ut till ett större antal respondenter. 
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8 Bilagor 
 

Intervjuguide Anställd 

Inledning  

Vad har du för tjänst idag? 

Bakgrund 

Vet du om företaget använder sig av något belöningssystem? 

Vad tror du att företaget har för syfte med belöningssystemet? Alltså vilken funktion det avser 

att fylla? 

Genomförande 

Vet du hur belöningssystemet på företaget är uppbyggt? Berätta. 

Erfarenheter 

Vad är det som motiverar dig i det befintliga belöningssystemet? 

Vilket är att föredra, finansiella eller icke-finansiella belöningar? Eller en kombination? 

Varför? 

Om du fick en typ av belöning idag, vilken skulle göra dig mest motiverad? Varför? 

Hur viktigt anser du belöningar är? Varför?  

 

Upplever du att belöningssystemet fyller sin tänkta funktion?  

Vilka för- och nackdelar tror du belöningssystemet kan föra med sig? 

Framtid 

Hur anser du befintligt belöningssystem skulle kunna utvecklas? Belöningar som 

saknas? 

Avslutning 

Är det något ytterligare som du skulle vilja ta upp kring ämnet? 
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Intervjuguide HR personal 

Inledning 

Vad har du för tjänst idag? 

Bakgrund 

Har ni något utformat belöningssystem idag? 

Vem är det som utformar belöningssystemet? 

Vad är syftet med belöningssystemet? Vilken funktion avser det att fylla? 

Genomförande 

Hur är belöningssystemet uppbyggt idag? Berätta.  

Påverkas ni av fackorganisationer vid utformningen av ert belöningssystem? 

På vilket sätt? 

Erfarenheter 

Har belöningssystemet förändrats över tid?  

Upplever du att belöningssystemet fyller sin tänkta funktion?  

På vilket sätt tror du att det nuvarande belöningssystemet påverkar de anställdas motivation? 

 

Vilka för- och nackdelar tror du belöningssystemet kan föra med sig? 

Framtid 

Hur anser du befintligt belöningssystem skulle kunna utvecklas? Belöningar som 

saknas? 

Avslutning 

Är det något ytterligare som du skulle vilja ta upp kring ämnet? 
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