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Sammanfattning: 
Belöningssystem är något som många organisationer använder sig av för att bland annat 

skapa arbetsmotivation. Inom banksektorn används mestadels den monetära belöningen 

allmän bonus. Den allmänna bonusen är en kollektiv belöning som nästan alla i hela banken 

kan ta del av. I och med detta blir det intressant att studera om denna belöningen skapar 

arbetsmotivation för de anställda. Förväntningsteorin är en teori som beskriver hur individer 

skapar motivation. Den fokuserar på motivation i allmänhet, men har även använts som grund 

av forskare för att analysera arbetsmotivationen. 

 

Studiens syfte är att förklara bankpersonalens arbetsmotivation i relation till personalens egna 

förväntningar och deras upplevelse om värdet av den allmänna bonusen. Detta studeras 

genom en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv forskningsansats, vilket grundas i att 

forskningen är hypotesprövande. Empiriska data mäts utifrån en kvantitativ metod i form av 

webbenkäter. Undersökningens resultat indikerar att den anställdes individuella upplevda 

värde av den allmänna bonusen samt personens upplevda nåbarhet av bonusen har en 

positiv inverkan på dennes arbetsmotivation. Med värde menas hur värdefull individen 

upplever att bonusen är.  

 
En begränsning som har gjorts i arbetet är att den endast studerar respondenter inom en 

svensk bankkoncern som använder sig av den allmänna bonusen. Detta för att vi förutsätter 

att bankerna kan ha olika krav, storlekar och regler avseende sådana belöningar. Forskning 

kring hur vidare banksektorns användande av ett allmänt bonussystem bidrar till ökad 

arbetsmotivation är nästintill ostuderat. Därför anses denna uppsats ha ett värde för att 

belysa motivationseffekten av att använda sig av sådana belöningssystem. 
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Abstrakt 
 

 
 

Reward systems is a method that several organizations use, among other methods to 

create work motivation among their employees. Within the bank operations the most 

commonly use of monetary rewards is a general bonus. The general bonus is a collective 

monetary reward that almost everybody within the bank can take part of. Expectancy 

theory is a theory that describes how individuals create motivation. The theory focus on 

motivation in general, but has also been used to analyse work motivation, which is the 

use of the theory in this research. 

 

The studies purpose is to explain bank employees work motivation in relation towards the 

employees own expectations and their perception of the value regarding the general 

bonus. The study has been done by a positivistic research philosophy with a deductive 

approach. That can be explained by the studies using of hypothesis-testing, which is 

measured based on quantitative method using an internet survey.  

The result of the study indicates that the employee's individual valuation of the general 

bonus and the reachability of the reward was important for the person’s outcome of work 

motivation. The word value in this study indicate how valuable the individual estimates 

the bonus. The result also indicates that the general bonus is not the reward for which 

employees are most motivated by. 

A limitation that has been made in the research is only to study respondents in one 

Swedish banking business, that is using the general bonus. Therefore, we assume that 

banks may have different requirements, sizes and rules regarding such rewards. 

Research on how the general bonus system provides work motivation is next to none. 

Therefore, its considered that this paper is of value to highlight the motivational effect of 

using such reward systems. 
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1. Inledning 

 
I det första kapitlet introduceras studiens valda ämne genom en 

bakgrundsbeskrivning. Därefter diskuteras studiens problem som resulterar i en 

forskningsfråga och ett forskningssyfte. Vidare presenteras studiens bidrag till 

forskningen och inledningen avslutas med en behandling av studiens fortsatta 

disposition. 

1.1 Bakgrund	

Du sitter på ditt kontor och är väldigt nöjd efter att ha avslutat ännu ett lyckat möte 

med en kund som du jobbat med i flera veckor. Arbetsmotivationen är på topp då du 

själv känner att ditt arbete har flutit på bra och du upplever att du lagt in en extra 

växel detta året. Anledningen till att du har jobbat extra snabbt och hårt hela året är 

för att företaget ska uppnå kraven för den allmänna bonusen. Med denna bonusen 

kommer du och din partner äntligen ha råd att åka på en weekend i Rom, staden du 

alltid velat åka till. Ledningen berömmer ditt hårda arbete och det resultat du tagit 

fram och ser att du jobbat en hel del extra timmar detta året. Ledningen anser dock 

att banken inte uppfyller de krav som satts för den allmänna bonusen, eftersom de 

andra anställda inte jobbat lika hårt som du. Blir arbetsmotivationen till att uppnå 

denna belöning nästa år lika stark? 

 

Många banker använder sig av monetära belöningar, detta för att försöka öka 

arbetsprestationen hos de anställda (Danish & Usman, 2010; Došenović, 2016). Det 

monetära belöningssystemet innebär att man får en kompensation i form av pengar för 

det utförda arbetet (Güngör, 2011). Externa belöningar är belöningar som någon 

annan förmedlar medan interna belöningar kommer inifrån individen (Emmanuel & 

Kominis, 2007). Därför anses monetära belöningar vara externa då detta är en 

belöning som ges av chefer utifrån presterande (Merchant & Van Der Stede, 2012), 

vilket gör att de interna inte blir relevanta för denna forskningen.  

 

Den monetära belöning som framförallt används inom banker är allmänna bonusar, 

som är en kollektiv belöning som en stor del av de anställda får ta del av (Chiang & 
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Birtch, 2011; Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010). Vi kommer i uppsatsen att 

använda begreppet ”allmän bonus” för denna typ av bonus. De svenska bankerna 

försöker att minska användningen av monetära belöningar och vissa banker använder 

sig nästintill enbart av en allmän bonus och närapå inga individuella monetära 

belöningar (Svenska dagbladet, 2016). Eftersom användandet av allmänna bonusar är 

omfattande inom banker (Svenska dagbladet, 2016) anses det vara intressant att 

undersöka just denna monetära belöning. 

 

Syftet med användandet av monetära belöningar är att skapa arbetsmotivation hos de 

anställda menar Maister (2003). Chiang & Birtch (2011) håller med Maister och vill 

poängtera att monetära belöningar kan vara väldigt inflytelserika eftersom dessa 

belöningar ökar de anställdas arbetsmotivation. Anledningen till att monetära 

belöningar minskat inom bankerna är att de kan leda till att personalen handlar 

oetiskt, eftersom de kan skapa tendenser att göra dåliga affärer med kunderna för egen 

vinning (Sydsvenskan, 2012). Finansinspektionen har de senaste åren infört nya krav 

och lagar om ersättningspolicy, vilket också påverkar användningen av systemet 

(Finansinspektionen, 2014). Därför blir det också intressant att undersöka om den 

minskande användningen av monetära belöningar har påverkat upplevelsen av den 

allmänna bonusen. 

Monetära belöningssystem används inom en formell resultatstyrning, som innebär att 

man har förbestämda mätinstrument för att värdera framtaget resultat och uppsatta 

mål för de anställda att uppnå (Merchant & Van Der Stede, 2012). Monetära 

belöningssystem kan vara ett styrverktyg i organisationer då det kan styra personalen 

indirekt mot organisationens mål (Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant & Van 

Der Stede, 2012). Betydelsen av att det använda monetära belöningssystemet skapar 

arbetsmotivation i banken kan vara viktigt, eftersom arbetsmotivation beskrivs av 

många forskare som en avgörande punkt för verksamhetens effektivitet (Danish & 

Usman, 2010; Maister, 2003; Güngör, 2011; Wiley, 1995). Eftersom den allmänna 

bonusen omfattar den största delen av bankens användning av monetära belöningar, är 

det av stor betydelse för bankerna att undersöka dess effektivitet (Chiang & Birtch, 

2011). 
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För att ett belöningssystem ska fungera som ett motivationsdrivande styrverktyg, 

måste personen själv ha förväntningar om att ens presterande kan leda till en belöning 

och att belöningen uppfattas som värdefull (Vroom, 1993). Då det finns en betydelse i 

att de anställda får arbetsmotivation av belöningen, anses det vara viktigt att studera 

om den allmänna bonusen bidrar till detta. Den allmänna bonusen kan definieras som 

en kollektiv belöning, vilket innebär en gruppbelöning där flera personers prestationer 

mäts för att få belöningen (Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010). På grund av detta 

kan det vara intressant att studera om personalen anser att den allmänna bonusen är 

nåbar då den kräver flera personers deltagande. 

Att skapa arbetsmotivation i en verksamhet kan vara en utmaning, eftersom vad som 

ger motivation är individuellt för den enskilda personen som får belöningen (Wiley, 

1995). Användandet av ett standardiserat monetärt belöningssystem kan därför ge 

motsatt effekt, då effekten är beroende av individens värderingar av belöningen 

(Kohn, 1997). Alvesson & Deetz (2004) instämmer och menar att man kan tvinga en 

individ att utföra arbetsuppgiften men inte skapa viljan att göra den. Motivation är 

alltså någonting som skapas invändigt och är individuellt. 

Kohn (1997) beskriver att värdet av de monetära belöningarna kan försvagas om de är 

välanvända inom sektorn eftersom de kan ses som självklara, vilket resulterar i lägre 

arbetsmotivation för de anställda. Användning av den allmänna bonusen inom banker 

kan enligt Kohns (1997) resonemang betyda att bonusen inte har någon effekt på 

arbetsmotivationen. 

1.2 Problematisering	

Det finns en hel del forskning kring hur man ska mäta motivation, men en av de mest 

kända motivationsteorierna är förväntningsteorin (Miner, 2011; Vroom, 1993). Teorin 

baseras på en framtagen modell som visar förhållandet mellan olika faktorer som 

påverkar individens motivation och presterande (Lee, 2007). Vroom (1993) beskriver 

modellen i sin forskning som att individen måste ha en förväntning om att deras 

presterande ger effekt och att belöningen ska ha ett värde för att individens ska skapa 

motivation. Teorin stöds och används av många forskare och har ett högt anseende 

bland organisationsspecialister (Chiang & Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; 

Emmanuel & Kominis, 2007; Lee, 2007; Miner, 2011; Vroom, 1993). Eftersom denna 
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teori är välkänd och hyllad av forskare (Chiang & Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; 

Emmanuel & Kominis, 2007; Lee, 2007; Miner, 2011; Vroom, 1993) inom 

motivationsteori anser vi att teorin är viktig att ha med i vår undersökning. 

  

Eftersom studien fokuserar på den motivation som skapas av de anställda inom 

banken genom den givna monetära belöningen, blir motivation området som studeras 

arbetsmotivation (Wiley, 1995). Arbetsmotivation anses av tidigare forskare ha en 

stor betydelse inom banksektorn, eftersom de anställda är organisationers största 

tillgång (Bosak, Flood, Fu, Morris, O'Regan, & Rousseau, 2015; Maister, 2003). 

Därför anser vi att banksektorn är en intressant organisation att undersöka. En ökad 

arbetsmotivation kan leda till en ökad produktivitet och effektivitet, vilket gör 

företagen mer lönsamma (Danish & Usman, 2010; Güngör, 2011; Maister, 2003). 

Därför är det av stor betydelse att undersöka just arbetsmotivation inom banksektorn. 

Det finns en del forskning sedan tidigare som gjorts för att mäta och studera 

arbetsmotivationen av bankpersonalens monetära belöning (Güngör 2011; Mizruchi, 

& Stearns 2011; Wilson, 2003). Vi har därför valt att studera enbart den allmänna 

bonusen för att se om arbetsmotivationen utifrån användandet av denna belöning i 

bankindustrin kan vara annorlunda, eftersom den inte är lika studerad. 

 

För att enbart mäta arbetsmotivation i organisationer anser forskare att 

förväntningsteorin inte är direkt applicerbar, eftersom den beskriver motivation i 

allmänhet och därför bör man anpassa modellen, samt teorin efter arbetsmotivation 

(Chiang & Jang, 2008; Emmanuel & Kominis, 2007). Studien syfte är att studera just 

arbetsmotivation och därför anser vi att det blir det högst väsentligt att anpassa vår 

modell utifrån detta. Därför har vi endast fokuserat på forskning baserad på 

förväntningsteorin som behandlar relationen mellan ett monetärt belöningssystem och 

arbetsmotivation. Emmanuel & Kominis (2007) påstår att värdet av en belöning har 

en medierad effekt på arbetsmotivation och påverkas av medvetande av 

mätinstrumentet, nåbarhet av belöningen och upplevd koppling till att ens prestation 

leder till att belöningen ges (Chiang & Jang, 2008; Emmanuel & Kominis, 2007). 

Undersökningen kommer därför studera dessa variablerna för att se hur mycket de 

påverkar arbetsmotivationen. 
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Merchant & Van Der Stede (2012) belyser att ett kriterium för ett väl utformat 

belöningssystem är att belöningen behöver ha ett värde för individen. Därför anses 

individens värdesättning av belöningen ha en betydande roll i vår forskning. Adler & 

Chen (2011) menar att monetära belöningssystem kan ge olika motivationseffekter 

beroende på hur individen själv värdesätter belöningen. Wiley (1995) håller med om 

detta och indikerar att det är ett stort problem i banker vid användandet av endast ett 

belöningssystem, eftersom personen inte påverkas av samma sorters belöningar. 

Denna studie vill undersöka bankpersonalens värdesättning av den allmänna bonusen, 

då många monetära belöningssystem inte är anpassade efter individens egna 

uppfattningar och värderingar (Bravo, Matute, & Pina, 2015). Den allmänna bonusen 

används mycket på just banker i motivationssyfte (Chiang & Jang, 2008) därför 

fokuserar studien på den monetära belöningen. 

  

Emmanuel & Kominis (2007) påstår att en faktor som påverkar värdet av belöningen 

och därmed arbetsmotivationen, är hur individen upplever att ens egna prestation 

leder till belöningen. Individen måste själv känna att det är ens eget presterande som 

individen belönas för, annars upplevs det som att den belöning som ges inte har någon 

koppling till ens prestation enligt tidigare forskning (Chiang & Jang, 2008; Eerde & 

Thierry, 1996; Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 1993). Khan (2012) menar att 

spänningar kan uppstå om den anställde anser att dennes utförda arbetsuppgift 

uppfyller arbetskraven, medan bankerna eller kunderna har delade meningar om detta. 

Bedömningen av det utförda arbetet stämmer alltså inte överens med den anställdas 

uppfattning av vad som krävts av hen, vilket skapar konflikter (Adler & Chen, 2011). 

Forskning menar att sådana konflikter kan leda till att den anställdas motivation att 

utföra arbetsuppgiften minskar (Lee, 2007). Detta gör att det belöningssystem som 

skulle bidragit till en ökad motivation hos den anställde, får en motsatt effekt 

(Kenneth, 2009). Det är därför av stor vikt att studera hur personalens egna upplevelse 

om goda prestationer och att de upplever att deras prestationer leder till att den 

allmänna bonusen uppnås. 

  

Tidigare forskning rörande företagens användning av mätinstrument, visar att den har 

en viss påverkan på värdet av den givna belöningen och genom värdet har 

mätinstrument också en påverkan på arbetsmotivation (Chiang & Jang, 2008; Eerde & 

Thierry, 1996; Emmanuel & Kominis, 2007). Vroom (1993) säger att medvetenhet 
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om mätinstrumenten gör att individen förstår vad som krävs för att få belöningen, 

vilket ökar värdet av belöningen. Om personalen inte är medveten om 

mätinstrumenten kan det leda till att de känner att det finns orättvisor i organisationen, 

vilket minskar deras upplevda värde av belöningen och arbetsmotivationen (Epstein 

& Manozoni, 2008). Därför kommer vi i denna studien att undersöka om personalen 

är medveten om mätinstrumenten för den allmänna bonusen, eftersom tidigare 

forskning visar att mätinstrumenten har en positiv inverkan på belöningens värde.  

  

Ett annat argument som lyfts fram och stöds av flera forskare är att om det inte finns 

någon upplevelse om att de anställdas presterande kan belönas, kommer personalen 

uppleva det som att belöningen är onåbar (Chiang & Jang, 2008; Eerde & Thierry, 

1996; Vroom, 1993).  Tidigare forskning har beskrivit att belöningen måste anses 

vara nåbar för att den ska ha ett värde för individen och ge arbetsmotivation (Chiang 

& Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 1993). 

Den allmänna bonusen kräver att personalen samarbetar för att den ska vara nåbar 

(Tan & Tan, 2008). Därför anser vi att det kan vara av intresse att undersöka den 

allmänna bonusen eftersom den kräver mer än ens eget agerande.   Eftersom vår 

forskning behandlar den allmänna bonusen, anser vi att nåbarhet är en betydande 

variabel att ta med i undersökningen.  

  

Tidigare forskning har bidragit med ökad förståelse för den monetära belöningens 

innebörd i organisationer och dess betydelse för arbetsmotivationen (Chiang & Jang, 

2008; Eerde & Thierry, 1996; Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 1993). Vår studie 

förväntas bidra till forskning genom att ge nya insikter i om den allmän bonus ökar 

arbetsmotivationen eller om belöningen är en självklarhet inom bankverksamheten. 

1.3 Forskningsfråga	

Det tidigare avsnittet belyser olika faktorer som har en inverkan på 

arbetsmotivationen. En variabel som har en betydande påverkan är personens värde 

av den givna belöningen. Andra faktorer som påverkar värdet av belöningen är 

nåbarheten av belöningen, dess mätinstrument och upplevelsen av att ens presterande 

bidrar till att belöningen ges. Därför formuleras forskningsfrågan utifrån faktorerna, 

men kopplat till den allmänna bonusen. 
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Hur påverkar faktorerna nåbarhet, mätinstrument och upplevd prestation 

bankpersonalens arbetsmotivation, medierad av faktorn allmän bonus upplevda 

värde? 

1.4 Forskningssyfte	

Syftet med studien är att förklara bankpersonalens arbetsmotivation i relation till 

personalens egna förväntningar och deras upplevelser om värdet av den allmänna 

bonusen. 

1.5 Avgränsningar  
Undersökningen kommer endast att fokusera på en bankkoncern och inom den 

verksamheten undersöks endast de avdelningar som får ta del av den allmänna 

bonusen. Anledningen till att forskningen endast görs i en bankkoncern är för att olika 

banker kan använda sig av olika mätinstrument, samt använda sig av andra former av 

allmänna bonussystem. Därför bör upplevelsen och värdet av den allmänna bonusen 

vara olika i bankerna och att samla in forskning från olika banker hade gjort att den 

insamlade data inte varit lika trovärdiga för studien, eftersom banker kan ha olika 

krav och mål för bonusen. Forskningen kommer endast att fokusera på den formella 

styrningen som baseras på resultatstyrningen. Anledningen till denna avgränsning är 

att vi främst vill fokusera på den externa monetära belöningen allmän bonus. 
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1.7 Disposition  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det första kapitlet förklarar bakgrunden till uppsatsen. Problemet, frågeställningen samt 
syftet presenteras. Kapitlet avslutas med att avgränsningar och uppsatsens disposition 
presenteras 

 
Det andra kapitlet lägger grunden för studiens vetenskapliga metod. Här presenteras först 
forskningssyftet och forskningsfilosofin. Vidare redovisas vilken forskningsstrategi och 
forskningsmetod som studien använt sig av. Avslutningsvis presenteras det teoretiska 
perspektivet.   

 

Det tredje kapitlet lägger upp den teoretiska referensramen för uppsatsen, som kommer att 
ligga till grund för hypoteserna, analysen samt slutsatsen.   

 

Det fjärde kapitlet presenterar studiens empiriska metod genom att redogöra för studiens 
litteratursökning, datainsamlingsmetod, urvalsram och surveyundersökningen, samt 
operationalisering där olika variabler presenteras. Vidare diskuteras undersökningens 
validitet och reliabilitet som sedan avslutas med redogörelse för analysmetoder. 
 

I det femte kapitlet redovisas studiens analys genom att enkätundersökningens utfall 
presenteras och analyseras via olika analysmetoder. Slutligen presenteras en analys av 
studiens hypoteser. 
 

Det sjätte kapitlet presenterar studiens slutsatser. Först diskuteras resultatet för att kunna 
besvara forskningsfrågan samt studiens bidrag till forskning. Avslutningsvis presenteras 
självkritik och förslag till framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet redovisas den vetenskapliga metoden som används i studien. 

Inledningsvis presenteras forskningssyftet, forskningsfilosofi samt studiens 

forskningsstrategi. Avslutningsvis diskuteras vald forskningsmetod och teoretiskt 

perspektiv. 

2.1 Forskningssyfte																								 																																																														 	

Syftet med en uppsats kan framställas som beskrivande, utforskande eller förklarande 

enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009). Den beskrivande forskningen används för 

att försöka skapa en trovärdighet av det som observerats, oberoende av vad som har 

studerats (Bell & Bryman, 2011). Ett utforskande syfte identifierar nya samband, utan 

att veta innan vart man vill komma med undersökningen.  

 

Denna uppsatsen har som syfte att förklara bankpersonalens arbetsmotivation i 

relation till personalens egna upplevelser och deras uppfattning om värdet av den 

allmänna bonusen. Med tanke på studiens syfte och problemformulering blir därför 

forskningssyftet förklarande. Detta eftersom en förklarande studie studerar orsaker till 

varför olika saker påverkar varandra, vilket denna studien vill göra genom att 

undersöka den allmänna bonusen påverkan på arbetsmotivationen (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). 

2.2 Forskningsfilosofi 
Saunders m.fl. (2009) diskuterar olika forskningsfilosofier men belyser mest 

interpretativ och positivistisk som de mest omtalade forskningsfilosofierna. Bell & 

Bryman (2011) förklarar positivismen som en forskningsfilosofi som har syftet att 

använda befintlig teori i avsikt att sedan skapa hypoteser utifrån den använda teorin, 

för att resultatet eventuellt efteråt ska leda till nya teorier som kan generaliseras 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Det är viktigt att forskningen inte färgas av 

forskarens egna värderingar när den bedrivs utifrån positivistisk filosofi (Bell & 

Bryman, 2011). Interpretativ forskningsfilosofi indikerar att alla levande ting är 

komplexa och är under ständig förändring, därför är det svårare att generalisera 

fenomen (Bell & Bryman, 2011). 
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Denna studien anses använda en positivistisk forskningsfilosofi där man liksom i 

denna studie grundar tänkandet på fakta alltså något som är objektivt (Bell & Bryman, 

2011). Med teorin som bas samlar vi in empiriska data för att ge generaliseringsbara 

förklaringar (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) av hur upplevelser och värden 

påverkar arbetsmotivationen hos de anställda i en bankverksamhet. En 

forskningmodell har gjorts utifrån bakgrundsfaktorerna nåbarhet, mätinstrument och 

förväntad prestation, tillsammans med faktorn upplevt värde av den allmänna 

bonusen, samt faktorn arbetsmotivation. Se figur i avsnittet 3.1 Forskningmodell. 

2.3 Forskningsstrategi	

Vidare innebär en positivistisk kunskapssyn att man använder sig av en deduktiv 

ansats. En deduktiv ansats betyder att teorin har en framträdande roll, både som 

utgångspunkt och slutpunkt i forskningsarbetet (Bell & Bryman, 2011). Den 

teoretiska referensramen är väldigt betydelsefull i dessa analysstrategier därför att det 

utmärker undersökningen, men också för att analysera och tolka forskningsutfallet 

(Lind, 2014). 

Motsatsen till en deduktiv forskningsstrategi är en induktiv. I denna strategi är 

teoridelen nedtonad och mindre styrande i arbetet (Bell & Bryman, 2011). Induktiv 

ansats används för att utifrån det empiriskt insamlade materialet utveckla teoretiska 

begrepp och modeller (Lind, 2014). I denna strategi är forskaren en del av 

forskningsprocessen och behöver således inte generalisera i lika stor omfattning som 

med en deduktiv ansats (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

Uppsatsen har en deduktiv forskningsstrategi, detta med anledningen att forskningen 

är grundad på hypoteser och är teoriprövande (Lind, 2014). Forskningen kommer att 

grunda sig på att genom en framtagen forskningsmodell från teoretiska referensramen 

ta fram resultat, som sedan ska analyseras och tolkas. Detta visar ytterligare att 

forskningen drivs av en deduktiv forskningsstrategi. Studiens teori har en betydande 

roll, i början av studien och i slutet av undersökningen, vilket också är tecken på en 

deduktiv forskningsstrategi (Bell & Bryman, 2011) Anledningen till att denna 

forskningen inte drivs av en induktiv forskningsstrategi är främst på grund av att det 
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inom motivation redan finns utvecklade teorier som vi använder som utgångspunkt, 

men i ett nytt sammanhang. 

2.4 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som kommer att användas i denna studie är kvantitativ, vilket 

enligt Lind (2014) anknyter forskningen till en positivistisk vetenskapssyn. Att vår 

studie är kvantitativ innebär att studiens mest betydande grunder visar sig i den 

framtagna empirin på ett objektivt sätt (Bell & Bryman, 2011).  Den framtagna 

empirin bildar kunskap genom testandet av hypoteser som sedan kopplas med kausala 

samband till den använda teoretiska referensramen (Lind, 2014). En kvantitativ metod 

baseras på ett dataunderlag som är baserat på enkäter då metoden är användbar till att 

samla in större datamängd och generalisera resultatet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). 

 

Denna forskning är motsatsen till den kvalitativa undersökningsmetoden som har en 

tolkande kunskapssyn (Lind, 2014). Den innebär att man mer djupdyker i ett 

forskningsområde genom att använda sig av kvalitativ datainsamling i form av 

observationer och intervjuer (Bell & Bryman, 2011).  

 
Vår studie anses vara kvantitativ för att den bedrivs genom att testa hypoteser och 

samla in empiriska data utifrån enkäter för att få ett generaliserbart resultat. 

Anledningen till att denna forskning inte baseras på en kvalitativ studie, är att studien 

inte djupdyker i forskningsområdet. En sådan undersökning hade kunnat ge en 

djupare kunskap angående hur de intervjuade anser att den allmänna bonusen 

motiverar de anställda. Sådana studier hade dock endast visat ett fåtal personers 

åsikter, vilket stärker argumentet att använda en kvantitativ metod i denna 

undersökning. 

2.4 Teoretiskt perspektiv	

Tidigare forskning har visat att uppfattningen och värdet av det använda 

belöningssystemet är viktigt för att skapa arbetsmotivation i verksamheter (Chiang & 

Birtch, 2011; Došenović, 2016; Eerde & Thierry, 1996; Vroom, 1993). Många 

forskare argumenterar också för betydelsen av arbetsmotivation i organisationer 
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(Danish & Usman, 2010; Güngör, 2011; Maister, 2003). Chiang & Britch (2011) 

hävdar att bankerna använder sig till stor del av monetära belöningar i sin verksamhet 

(Svenska dagbladet, 2016). Det som vi vill belysa i denna studien är om den allmänna 

bonusen som används i banksektorn verkligen genererar arbetsmotivation. 

För att få en djupare inblick i hur arbetsmotivation skapas har förväntningsteorin 

studerats, som förklarar betydelsen av personalens förväntningar, upplevelser och 

värderingar av den allmänna bonusen som är den monetära belöningen som används 

inom banker. Resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade utgått ifrån en induktiv 

ansats eftersom man i stället hade samlat in empirin först för att sedan komma fram 

till en teori. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel tas all den teoretiska grunden för arbetet upp. De olika delarna 

sammanfattar litteraturens beskrivningar av monetära belöningar, arbetsmotivation, 

förväntningsteori, samt belöningssystem. Den presenterade teorin används till 

utförandet av undersökningen och tidigare forskning som är relevant för det 

undersökta området. 

3.1 Det monetära belöningssystemet som en del av 
resultatstyrning	

Det finns många olika former av styrningssystem som direkt eller indirekt styr 

organisationen mot verksamhetens mål. Den styrningsform som i denna studie blir 

relevant är resultatstyrning (Epstein & Manzoni, 2008), för att det är vanligt att 

resultatstyrning används i professionella organisationer (Došenović, 2016). Ett 

monetärt belöningssystem är en del av resultatstyrningen och är viktig inom de flesta 

verksamheter (Došenović, 2016). Vad en monetär belöning är förklaras mer 

djupgående i avsnittet 3.1.2. Vår forskning fokuserar på det formella monetära 

belöningssystemet där det framgår vilka mål organisationen har och vad 

verksamheten vill uppnå vilket bygger på resultatstyrning. Došenović (2016) trycker 

på att ett rätt utformat och individanpassat monetärt belöningssystem har många 

fördelar för organisationen, vilket understryker dess betydelse. 

 

Användandet av resultatstyrning är enligt Bravo, Matute, & Pina (2015) särskilt 

relevant i tjänsteföretag, eftersom de anställda är huvudansvariga för att leverera en 

högkvalitativ service tillsammans med organisationens mål. Bankverksamheten som 

kan anses vara en form av tjänsteföretag använder sig i stor utsträckning av 

resultatstyrning (Fleischer, Mizruchi, & Stearns, 2011). Fokus har lagts på den 

allmänna bonusen, detta för att bonusar är en form av belöning baserad på resultat 

vilket indikerar en resultatstyrning (Merchant & Van Der Stede, 2012). 

Resultatstyrning går delvis ut på att de anställda får belöningar för sina prestationer, 

vilket betyder att personalen indirekt styrs mot organisationens mål (Merchant & Van 

Der Stede, 2012; Miner, 2011). Därför är det också viktigt att tjänsteföretag har ett 

fungerande styrsystem så deras personal arbetar mot organisationens mål, då det kan 
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ge stora konsekvenser för banken om personalen handlar i eget intresse 

(Finansinspektionen, 2017). Studien fokuserar på den formella resultatstyrningen 

eftersom det är de målen som individen är medveten om. 

Ett styrmedel som är utformat för att på ett medvetet sätt uppnå det mål som 

resultatstyrning vill nå med att styra personalen indirekt mot organisationens mål är 

det monetära belöningssystemet (Anthony & Govindarajan, 2007; Maister, 2003). 

Maister (2003), Došenović (2016) och Wilson, (2003) hävdar att användningen av 

belöningssystem kan öka arbetsprestationen i organisationen. Detta är intressant i 

studien då prestation kan ha en stark koppling till arbetsmotivation. Wilson, (2003) 

och Došenović (2016) säger att för att det monetära belöningssystemet ska verka som 

ett effektivt styrmedel erfordras det att de olika belöningarna i systemet är relaterade 

till verksamhetens grundläggande strategier. Användningen av monetära 

belöningssystem bör enligt Marqués-Iturriam m.fl. (2015) utformas så att medarbetare 

som agerar på ett sätt som gynnar företaget belönas, medan medarbetare som agerar 

på ett sätt som missgynnar företaget “bestraffas”. I så fall relateras bestraffningen till 

uteslutande av belöning. Dosenovic´ (2016) förtydligar att belöningssystemets syfte är 

att skapa effektivitet och att motivera medarbetarna till beteenden som är önskvärda 

för organisationen, vilket ökar relevansen att genomföra vår studie inom området. 

 

Det monetära belöningssystemet kan även skapa arbetsmotivation och det förväntas 

höja sannolikheten att medarbetarna upplever högre arbetstillfredsställelse (Latham & 

Pinder, 2004; Maister, 2003). Dosenovic´ (2016) säger att medarbetare som upplever 

att de gör ett bra jobb och belönas för detta kommer sen att göra ett “bättre” jobb då 

de känner en högre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Syftet med det 

monetära belöningssystemet är att få de anställda att tro på sig själva vilket leder till 

att personalen anstränger sig mer för att prestera bättre på arbetsplatsen vilket i sin tur 

då ökar arbetsmotivationen menar Latham & Pinder (2004). 

 

Monetära belöningssystem kan även användas för att rekrytera och behålla personal 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Anledningen till detta är att belöningssystem kan 

göra företaget eftertraktat och fungera som ett konkurrensmedel och inte endast som 

ett motivations- och styrningsverktyg (Maister, 2003). Även Anthony & Govindarajan 

(2007) håller med och menar att det är väldigt viktigt för organisationer att rekrytera 



Alicia Norén Andersson 
Amanda Jonsson 

21 
  

meriterad personal, men det är på samma sätt lika centralt att behålla kärnkompetens 

inom verksamheten. Belöningssystemet kan både användas som en annan form av 

styrning och som ett motivations- och prestationshöjande verktyg (Došenović, 2016). 

3.1.1 Utformning av belöningssystem  

Merchant & Van Der Stede (2012) belyser att ett kriterium för ett bra utformat 

belöningssystem är att belöningen behöver ha ett värde för individen. Om belöningen 

för ett utfört arbete inte har ett värde för den anställde, kommer denna belöning inte 

bidra till en ökad arbetsmotivation för arbetstagaren (Merchant & Van Der Stede, 

2012). Något som också är grundläggande vid utformandet av ett belöningssystem är 

att belöningen måste vara relaterad till individens behov och intresse för att ge en 

arbetsmotiverande effekt (Anthony & Govindarajan, 2007; Maister, 2003; Merchant 

& Van Der Stede, 2012). Exempel på en sådan situation är om en arbetsgivare 

föreslår som en belöning att en anställd kan arbeta vissa dagar hemifrån så uppfattas 

detta enbart som en belöning för den anställde ifall personen själv föredrar att utföra 

sina arbetsuppgifter hemifrån (Freidsson, 2001). 

 

Belöningen kan behöva vara eftertraktansvärd och nåbar för att påverka individens 

prestation (Maister, 2003; Merchant & Van Der Stede, 2012). Merchant & Van Der 

Stede (2012) går även in på betydelsen av att den monetära belöningen som erbjuds 

behöver vara stor nog för att ge inverkan på arbetstagaren.  Anthony & Govindarajan 

(2007) håller med Merchant & Van Der Stede (2012) och menar att för små 

belöningar kan ge en effekt av kontraproduktivitet och nåbarheten för belöningen kan 

bli ointressant. Došenović (2016) påvisar att det är centralt att de anställda vet hur 

belöningssystemet fungerar och vad syftet är för att systemet ska vara väsentligt i 

organisationen. Vidare menar Došenović (2016) att det är viktigt att bra prestationer 

uppmärksammas och belönas för att belöningssystemet ska vara effektivt. Det är även 

centralt för organisationen att koppla de goda handlingarna till tydliga mål då 

medarbetarna får en insikt i vad som förväntas av dem. 

 

Merchant & Van Der Stede (2012) menar att det ska vara förståeligt för personalen 

vad innebörden av belöningssystemet innebär och Merchant & Van Der Stede (2012) 

belyser att om personalen ej förstår belöningssystemets funktion kommer det inte att 

skapa mycket arbetsmotivation i verksamheten. Vidare indikerar väsentligheten i 
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uppfattat värdet på betydelsen av genomförandet av vår studie. Merchant & Van Der 

Stede (2012) indikerar på att det kan vara bra om systemet är kostnadseffektivt. 

Svensson (2001) instämmer och menar att ett belöningssystem ska bekostas genom 

resultatet vilket betyder att resultatförbättringar betalar bonusen. Genom detta system 

gynnas både de anställda och arbetsgivaren av belöningssystemet, vilket skapar 

fördelar för bägge parterna. 

 

Maister (2003) säger avslutande att för att öka engagemanget hos de anställda rörande 

verksamhetens resultat är det viktigt att företagsledningen kontinuerligt följer upp de 

anställdas framtagna resultat. Detta är bra eftersom de anställda kan få en bättre 

inblick i hur resultatet påverkas och hur det sen kan bli bättre. 

3.1.2 Svårigheter med resultatstyrning och kritik mot belöningssystem 

Införs resultatstyrningen felaktigt eller om användandet av styrverktygen inte fungerar 

kan detta bidra till en minskad arbetsmotivation i företag (Epstein & Manzoni, 2008). 

Merchant & Van Der Stede (2012) beskriver att om användning av resultatstyrning 

ska fungera måste de anställda vara starkt medvetna om vilka resultat som 

organisationen strävar efter, hur dessa mäts, vilka mål företagen har och att resultaten 

sedan följs upp och belönas eller bestraffas med ett bestämt belöningssystem. Flera 

forskare hävdar dock att det finns svårigheter med att utforma ett belöningssystem 

som fungerar för samtliga medarbetare, detta för att värderingen av de olika 

belöningarna är väldigt individuell (Epstein & Manzoni, 2008; Maister, 2003). Detta 

kan således leda till att belöningssystemets syfte att motivera de anställda blir 

ineffektivt. Detta resonemang stöds även i Vrooms (1965) förväntningsteori som 

beskriver att utan värde (individens upplevda värde av belöningen), finns ingen 

motivation för att utföra arbetsuppgiften. Eftersom detta problem kan leda till 

utebliven arbetsmotivation till att utföra arbetsuppgiften blir detta viktigt att 

undersöka. 

 

En person som argumenterar starkt emot belöningssystem är Kohn (1997). Han 

beskriver att människor blir lärda att man ska bli belönad för hårt arbete, vilket inte 

betyder att vi känner motivation av belöningar utan de är en självklarhet (Kohn, 

1997). Denna studie kommer därför att undersöka om detta är ett problem som borde 

belysas i bankverksamheten. En annan kritik som läggs fram emot belöningssystem är 
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att det kan uppstå mätningssvårigheter i bedömandet av medarbetarnas resultat 

(Svensson, 2001). Ifall utformningen inte bedrivs korrekt med tydliga kriterier för 

värderingen av det utförda arbetet så kommer belöningssystemet inte fungera som 

motivationsverktyg. Epstein & Manzoni, (2008) säger att det kan uppstå 

meningsskiljaktigheter vid användningen av belöningssystem då de anställda tycker 

att det sker orättvisa bedömningar av resultatet. Därför anses det relevant att i denna 

studie undersöka personalens uppfattning av belöningssystemet då det blir ineffektivt 

om det inte uppfyller sitt syfte. 

3.1.3 Den monetära belöningen allmän bonus	

Både Došenović (2016) och Chiang & Birtch (2011) lyfter fram att den huvudsakliga 

belöningen som en bank använder sig av är den monetära belöningen. Fleischer, 

Mizruchi, & Stearns (2011) hävdar att den allmänna bonusen är en vanlig monetär 

belöning inom bankväsendet. Därför blir det viktigt att studera om denna monetära 

belöning leder till ökad arbetsmotivation för de bankanställda som tar del av denna 

belöning. De monetära belöningarna är betydelsefulla för medarbetarna (Došenović, 

2016) och dessa belöningar kan baseras på personers individuella prestationer och 

grupprestationer (Došenović, 2016; Lindman & Önnevik, 2011). 

 

Forskarna Fleischer, Mizruchi, & Stearns (2011) belyser att just allmänna bonusar 

baseras på individens prestation men mäts i hela gruppen. Lindmark & Önnevik 

(2011) kritiserar monetära belöningar och menar att de finansiella belöningarna har 

bieffekter eftersom de förstärker hierarkier, strukturer och maktförhållanden i 

bankverksamheten. Detta resulterar i att ju högre befattning en individ har i 

verksamheten, desto högre lön får personen vilket i sin tur kan skapa gränser och 

tydliga gruppindelningar i verksamheten (Lindman & Önnevik, 2011). Došenović 

(2016) och Chiang & Birtch (2011) påpekar dock att det är viktigt med monetära 

belöningar då dessa ska ge en ökad arbetsmotivation för de anställda. 

 

En allmän bonus är en kollektiv belöning som baseras på bankpersonalens 

gemensamma prestationer (Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010; Merchant & Van 

Der Stede, 2012). Kollektiva belöningar är därför motsatsen till individuella 

belöningar som ges efter en individs egna presterande (Chiang & Birtch, 2011; 

Merchant & Van Der Stede, 2012). Bankerna använder sig av denna sortens belöning 
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för att minska att personalen handlar för eget intresse istället för organisationens 

(Sydsvenskan, 2012). Kollektiva belöningar har också nackdelen att de kan vara 

ineffektiva om personalen känner att de inte är nåbara eftersom det inte finns något 

samarbete i verksamheten (Tan & Tan, 2008).  

3.2 Arbetsmotivation och förväntningar 

3.2.1 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation definieras enligt Beauvais m.fl. (1999) som ett beteende som gör att 

den anställde aktiveras, riktas och oavbrutet arbetar mot organisatoriska inriktningar. 

Arbetsmotivation ökar när de anställda har förväntningar om att en stark insats 

kommer att leda till goda resultat och bra prestationer kommer att leda till önskade 

belöningar (Lunenberg, 2011). Drivkraften som bildas av arbetsmotivation är därför 

beroende av att de anställda upplever att deras arbete leder till ett resultat som ger ett 

värde (Vroom, 1997).  

 

Många forskare hävdar att arbetsmotivation inte bara ger företagen komparativa 

fördelar, utan de är nödvändiga för professionella organisationers överlevnad (Danish 

& Usman, 2010; Güngör, 2011; Maister, 2003). En del forskare menar att finns en 

stark länk mellan de anställdas presterande och deras motivation till det utförda 

arbetet (Egbunike & Nnaji-Ihedinmah, 2015; Maister, 2003; Wiley, 1995).  

3.2.2 Förväntningsteorin	

Vrooms framtagna förväntningsteori har en omfattande roll inom motivationsteori och 

användningen av teorin är kopplad till en rad olika empiriska studier om motivation 

(Eerde & Thierry, 1996). Teorin har fått ett betyg på 5,96 poäng baserat på 

bedömningar av organisatoriska beteende specialister vilket visar teorins höga 

validitet, och det är den enda teorin bland motivationsteorierna som har uppnått en 

internationell status (Miner, 2011). Teorin baseras på en framtagen modell som visar 

förhållandet mellan olika faktorer som påverkar individens motivation och 

presterande (Lee, 2007). Modellen visar att det finns tre kriterier förväntan, 

instrumentalittet och värde och dessa visar vid multiplicering med varandra, hur stor 

motivation som individen kommer att ha till den utförda uppgiften (Eerde & Thierry, 

1996; Vroom, 1993). För att beskriva dessa tre kriterier med en koppling till studiens 
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användande av dem, förklaras dessa utifrån hur arbetsmotivation skapas av 

belöningssystem (Merchant & Van Der Stede, 2012). Förväntning är tron om att ens 

ansträngning kommer uppnå ett mätbart resultat, instrumentalitet är förväntan att det 

framtagna resultatet får en bra belöning och värde är det förväntade värdet på 

belöningen (Chiang & Jang, 2008). Modellen anses därför ha en stark koppling till 

studiens syfte då den beskriver att belöningen måste uppfattas som positiv och ha ett 

värde för att bidra med en ökad arbetsmotivation (Lee, 2007). Värdet på den 

motivationen som belöningen i slutänden ger är enligt modellen beroende av vad 

personen själv har för värderingar (Lee, 2007). Merchant & Van Der Stede (2012) 

påstår i enighet med detta resonemang att belöningen inte behöver vara monetär för 

att individen ska få arbetsmotivation, utan kan även vara kopplat till status eller 

arbetets prestige.  

Vrooms modell generaliserar begreppet motivation enligt Eerde & Theirry (1996) och 

de diskuterar i sin studie om huruvida denna modell skulle vara applicerbar i att mäta 

arbetsmotivation i verkligheten. Deras resultat visade att det fanns ett lågt samband 

mellan arbetsmotivation och Vrooms framtagna variabler (Eerde & Thierry, 1996). 

Forskarna i undersökningen är dock kritiska över om deras framtagna data från 

enkätundersökningen är helt tillförlitligt då deras variabler i enkäten i stor 

utsträckning var homogena (Eerde & Thierry, 1996). 

3.2.3 Utveckling av förväntningsteorin	

För att kunna använda Vrooms modell inom forskning i arbetsmotivation, hävdar 

vissa forskare att variablerna i modellen bör modifieras efter teori om 

arbetsmotivation (Eerde & Thierry, 1996; Emmanuel & Kuminis, 2007; Chiang & 

Birtch, 2011; Chaing & Jang, 2008; Lee, 2007). Emmanuel & Kominis (2007) 

argumenterar i sin studie för att Vrooms modell är användbar, men för att applicera 

den i praktiken måste den formas efter forskningens syfte. Chiang & Jang (2008) och 

Emmanuel & Kominis (2007) hävdar att modellen är framtagen som ett allmänt 

verktyg i motivationsteori men måste utvecklas för att enbart behandla 

arbetsmotivation, då man bör ta hänsyn till annan forskning kring det specifika 

området. Miner (2011) påstår dock att teorin är sårbar för omedvetna processer och 

teorin skulle behövas stärkas genom att studeras med nya mätningar särskilt inom 

området värde. Detta påstår Miner (2011) är för att personens uppfattade värde av 
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belöningen kan variera beroende på deras sinnesstämning då den är kopplad till 

personens känslor.  

 

Emmanuel & Kuminis (2007) har tagit fram en modell med variabler som i sin studie 

visar sambandet med arbetsmotivation och presterande. Den beskriver att det finns tre 

steg som måste uppfyllas, utöver den anställdes värdesättning av belöningen. Först 

måste det finnas en förväntad nåbarhet av standarderna som chefer bedömer, efter 

detta måste den anställde ha en uppfattning av mätinstrumenten för att få belöningen 

och slutligen måste den anställda ha en uppfattning av att den förväntade belöningen 

tilldelas för ens egna presterande (Emmanuel & Kominis, 2007). När dessa steg är 

uppfyllda så beräknas en gemensam summa från dessa variabler som sedan 

multipliceras med ens uppfattade värde av de monetära belöningarna och sedan 

adderas värdet av interna belöningar (Emmanuel & Kominis, 2007). Den framtagna 

summan visar då den totala arbetsmotivationen för den anställde (Emmanuel & 

Kominis, 2007). Denna modell visar betydelsen av att belöningen måste ha ett värde 

för individen, vilket vi kommer medräkna i denna undersökningen.  

 

Chiang & Jang (2008) har också anpassat sin modell efter arbetsmotivation utifrån 

deras syfte med undersökningen. I deras studie används Vrooms variabler 

förväntning, instrumentalitet och värde som anpassats efter arbetsmotivationsteorier 

(Chiang & Birtch, 2011). Chiang & Jang (2008) har förändrat modellen genom att 

dela upp instrumentalitet och värde i monetära och icke monetära belöningar och 

istället för att multiplicera eller addera dessa variabler med varandra, kollar man deras 

korrelation till arbetsmotivation. I Chiangs & Jangs (2008) modell visas vilka 

variabler som ger en stark koppling till arbetsmotivation, vilket vi tar hänsyn till i 

denna studie. Dessa variabler är bland annat att tron om att en belöning är nåbar, att 

ens arbete ger belöning och värdet på bonusar, som enligt studien visar att dessa 

variabler är starkt kopplade till arbetsmotivation (Chiang & Jang, 2008). 

3.3 Banker som professionella tjänsteföretag 
Professionella tjänsteföretag beskrivs av Maister (2003) som verksamheter där man 

erbjuder professionell hjälp till klienter för att ge uppsving i deras karriär och hjälpa 

till att uppnå en finansiell vinst. Kaiser m.fl. (2015) beskriver att när de anställda har 

professionell kunskap visar detta på att en organisation är ett professionellt 
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tjänsteföretag. Att företaget har professionell kunskap innebär enligt Kaiser m.fl. 

(2015) att företaget har expertkunskaper som används för att tillhandahålla tjänster 

och lösa kundens problem. Freidson (2001) beskriver professionell kunskap som 

kärnan av professionalism, då utövandet är så pass specialiserat att man inte kan 

utföra det utan träning. Professionella tjänsteföretag är beroende av att deras 

arbetskraft har professionell kunskap eftersom personalens expertkunskaper är det 

som ger dessa organisationer resultat (Bosak, Flood, Fu, Morris, O’Regan, & 

Rousseau, 2015). 

 

Bankverksamheten är en form av professionellt tjänsteföretag enligt Maister (2003). 

Bankerna har en nyckelroll i att dagens samhälle och finansmarknaden ska fungera 

(Finansinspektionen, 2017). Därför är det också viktigt att dessa organisationer har ett 

fungerande styrsystem så deras personal arbetar mot organisationens mål, då det kan 

ge stora konsekvenser för banken om personalen handlar i eget intresse 

(Finansinspektionen, 2017).  

 

Bankerna i Sverige är väldigt styrda av lagar och regler som de måste följa för att 

kunna bedriva sin verksamhet. Den grundläggande lagen för alla svenska banker är 

lagen om bank- och finansieringsrörelse (Swedish bankers, 2017). Anledningen till 

detta beskrivs som att bankerna vill skapa ett förtroende för att det finansiella 

systemet sköts korrekt gentemot deras kunder (Swedish bankers, 2017). De har därför 

ett stort fokus på att deras resultat är framtaget enligt deras riktlinjer och 

resultatstyrning blir därför ett användbart sätt för att få personalen att bli 

högpresterande (Freidsson, 2001). För att dessa organisationer ska bli mer effektiva 

och uppnå ett högpresterande arbetssätt gäller det att fokus läggs på de anställda, 

därför att de är dessa organisationers största tillgång (Bosak, Flood, Fu, Morris, 

O'Regan, & Rousseau, 2015; Maister, 2003). 
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3.4 Hypotesformulering   	

3.4.1 Målens förväntade nåbarhet 

Många forskare menar att belöningar behöver vara eftertraktade och nåbara för att 

påverka individens prestation (Maister, 2003; Merchant & Van DerStede, 2012). Om 

individen inte upplever att det finns någon förväntning om att deras presterande kan 

belönas, kommer personen att uppfatta det som att belöningen är onåbar (Chiang & 

Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; Vroom, 1993).  Vroom (1993) belyser detta i sin 

forskning om förväntningsteori och säger att individen måste ha en förväntning om att 

dennes arbete kan ge belöning för att personen ska känna motivation. Eerde & Thierry 

(1996) och Lee (2007) håller med Vroom och trycker på betydelsen av att belöningen 

behöver uppfattas som nåbar och att individens prestationer ska leda till belöning för 

att den monetära belöningen ska ha ett värde. 

 

Merchant & Van Der Stede (2012) går även in på att en monetär belöning som 

erbjuds behöver vara stor nog för att personen ska känna att det är värt att försöka nå 

belöningen. Anthony & Govindarajan (2007) håller med Merchant & Van Der Stede 

(2012) och menar att för små belöningar kan ge en effekt av kontraproduktivitet och 

att strävan att nå belöningen kan bli ointressant. Emmanuel & Kominis (2007) säger 

att om den förväntade nåbarheten är hög ökar värdet på den monetära belöningen. 

 

Hypotes 1: Målens förväntade nåbarhet har en positiv effekt på det upplevda värdet 

av bonusen. 

3.4.2 Måttens upplevda relevans 

Merchant & Van Der Stede (2012) beskriver att om organisationens resultatstyrning 

ska fungera måste de anställda vara starkt medvetna om vilka resultat och mål som 

organisationen strävar efter, hur dessa mäts och att resultaten sedan följs upp och 

belönas eller bestraffas. Att personalen är medveten om hur deras resultat mäts är 

viktigt för att de ska kunna förstå vad de behöver göra för att kunna få en belöning 

(Chiang & Jang, 2008; Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 1993). Om personalen 

inte är medveten om detta, kan det leda till att värdet av att utföra arbetsuppgiften 

minskar, detta för personalen inte är medvetna om att deras resultat kan vara mätbart 

(Emmanuel & Kominis, 2007). I och med detta påstår Vroom (1993) att det är viktigt 
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att undersöka om de anställda är medvetna om vad som krävs av dem för att de ska 

kunna få belöningen. Därför anser vi att denna variabel blir viktig att ta hänsyn till i 

undersökningen. Om personalen inte är medveten om hur deras resultat mäts kan det 

leda till oenigheter i organisationen (Eerde & Thierry, 1996; Epstein & Manzoni, 

2008). Detta eftersom en sådan omedvetenhet kan skapa en tro om att det finns 

orättvisor i bedömningen av de anställdas framtagna resultat, vilket gör att värdet av 

belöningen minskar och detta leder sedan till en minskad arbetsmotivation (Epstein & 

Manozoni, 2008).  

 

Hypotes 2: Måttens upplevda relevans har en positiv effekt på den anställdes 

medvetenhet och leder till ett ökat värde av den allmänna bonusen. 

3.4.3 Koppling mellan presterande och belöning 

Värdet av det monetära belöningssystemet påverkas av hur personen själv upplever 

sin prestation (Vroom, 1993). Dosenovic´ (2016) säger att om individen inte själv 

anser att den egna prestationen har varit bra, kommer värdet av den monetära 

belöningen inte leda till att personen skapar arbetsmotivation. Om belöningen inte 

uppfattas som en positiv effekt av ens framtagna resultat, kan det ge ett negativt värde 

av belöningen och därmed ge en minskad arbetsmotivation (Adler & Chen, 2011; 

Lee, 2007). Detta visar att denna variabel har en viktig del i undersökningen, eftersom 

den har en stark påverkan på den givna belöningens värde (Lee, 2007).  

 

Det kan uppstå problem när anställde har en uppfattning av att ens utförda arbete varit 

väldigt bra, men organisationen har en annan uppfattning, vilket således ger ett 

minskat värde och en minskad arbetsmotivation (Bravo, Matute, & Pina, 2015). Det 

blir därför viktigt att individens upplevelse av ens presterande är densamma som 

organisationens, eftersom det kan uppstå konflikter då de anställda anser att det finns 

orättvisor eller att belöningarna är felaktiga (Epstein & Manzoni, 2008). Latham & 

Pinder (2004) menar att om det inte tas hänsyn till den individuella identiteten, kan 

detta leda till en minskad arbetsmotivation för de anställda. 

 

Hypotes 3: En upplevd koppling mellan prestation och belöning har en positiv effekt 

på den anställdas medvetenhet och leder till ett ökat värde av den allmänna bonusen. 
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3.4.4 Bonusens upplevda värde 

Bankverksamheten är känd för att använda sig av monetära belöningar (Latham & 

Pinder, 2004). Syftet med det monetära belöningssystemet är att få de anställda att tro 

på sig själva vilket leder till att personalen anstränger sig mer för att prestera bättre på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur ökar arbetsmotivationen menar Latham & Pinder (2004). 

Merchant & Van Der Stede (2012) instämmer och menar att syftet med ett 

belöningssystem är att styra personalen indirekt för att jobba mot organisationens mål 

och skapa arbetsmotivation. Många forskare hävdar att arbetsmotivation inte bara ger 

företagen komparativa fördelar, utan de påstår att arbetsmotivation är nödvändig för 

professionella organisationers överlevnad (Danish & Usman, 2010; Güngör, 2011; 

Maister, 2003). Det finns dock en hel del kritik mot användandet av det monetära 

belöningssystemet och Kohn (1999) säger monetära belöningar kan ses som självklara 

och således inte skapar arbetsmotivation. Detta problemet kan förklaras med 

förväntningsteorin som skapats av Vroom (Vroom, 1993). Dock är forskare mer 

positiva överlag när man pratar om att ett högt värde på den monetära belöningen ska 

öka arbetsmotivationen (Došenović, 2016; Maister, 2003; Marqués-Iturria, et al., 

2015).  

 

Efter att vi studerat litteratur framgår det att belöningar mottas väldigt individuellt 

eftersom monetära belöningar har olika värde beroende på personen som får 

belöningen (Egbunike & Nnaji-Ihedinmah, 2015). Det är svårt att utforma ett 

belöningssystem som passar varje individ, dock är det högst väsentligt eftersom varje 

person skapar arbetsmotivation individuellt (Došenović, 2016). 

 

Hypotes 4: Den allmänna bonusens upplevda värde har en positiv effekt på den 

anställdes arbetsmotivation. 
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Målens 
förväntade 
nåbarhet 

 

3.5 Forskningsmodell 
Forskningsmodellen som presenteras nedan i figur 3.1 baseras på hypoteserna som är 

formulerade utifrån studiens teoretiska referensram. I detta arbete kommer vi att 

använda oss av en förenklad modell som är mer anpassad efter detta arbete. 

Forskningsmodellen beskriver att den totala arbetsmotivationen skapas av de 

framtagna variablerna som är baserade på den forskning som tagits fram i den 

teoretiska referensramen. 

 
       

       

       

 

             

       

       

        

         

             

       

Figur 3.1 Forskningsmodell   
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras forskningens empiriska metod, genom att först ge en 

redogörelse av litteraturundersökningen och valet av datainsamlingsmetod. 

Fortsättningsvis presenteras urvalsramen och surveystudien. Vidare presenteras 

operationalisering, validitet och reliabilitet. Till slut avslutas kapitlet med avsnittet 

analysmetoder. 

4.1 Litteraturundersökning	

Den insamlade litteraturen som ligger till grund för undersökningen består främst av 

vetenskapliga artiklar och böcker angående motivation och belöningssystem, detta för 

att hålla en hög akademisk standard och för att skapa en så hög trovärdighet som 

möjligt. De insamlade vetenskapliga artiklarna är främst hämtade från Summon som 

är Kristianstads högskolas databas. Den andra databasen som används för insamling 

av de vetenskapliga artiklarna är Google Scholar. Dessa databaser är vetenskapligt 

granskade, vilket ger en ökad trovärdighet till deras artiklar. De sökord som främst 

har använts i sökning av vetenskapliga artiklar har framförallt varit de engelska 

begreppen work motivation, rewarding system, expectancy theory. Dessa sökord har 

sedan kombinerats med andra ord relaterade till forskningsämnet för att specificera 

litteratursökningen, exempelvis banking, monetary rewards, collective rewards. 

 

Förutom de vetenskapliga artiklarna och forskningsböckerna som använts till 

undersökningen, har även sekundärdata insamlats från webbsidor angående 

bankväsendet, detta för att få information om bankernas styrning och betydelsen av att 

deras personal har arbetsmotivation i bankverksamheten. Webbsidor som används till 

detta är Swedish Bankers samt Finansinspektionens hemsida, vilket vi anser vara 

tillförlitliga källor, samt har dagstidningen Sydsvenskan används, vilket också anses 

vara en tillförlitlig källa. 
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4.2 Datainsamlingsmetod	

Ansatsen som har valts som forskningsmetod är en kvantitativ ansats, detta för att det 

framtagna resultatet mäts via kvantifierbara variabler. Metoden har också valts för att 

kvantitativa data är standardiserade och är därmed lättare att jämföra, samt uttrycka i 

numerisk form (Lind, 2014). Avsikten har varit att få in information om hur 

personalens egna upplevelser och förväntningar om goda prestationer är i förhållande 

till belöningssystemet och arbetsmotivationen. För att kunna göra detta har det krävts 

ett fokuserat antal respondenter vid urvalet för att sedan kunna dra allmänna slutsatser 

(Lind, 2014). Forskningen strävar efter tydliga, ärliga och standardiserade svar från 

respondenterna, vilket är enklare att få om det inte sker någon personlig kontakt med 

respondenten (Bell & Bryman, 2011; Lind, 2014). Därför använde vi oss av 

webbenkäter med förutbestämda svarsalternativ (Bell & Bryman, 2011). En 

webbaserad enkät ansågs mest passande som datainsamlingsmetod med tanke på vad 

vi strävade efter. 

4.3 Urvalsram och surveyundersökning	

Studien har sin utgångspunkt i bankverksamheten. En anledning till varför vi valde 

just bankverksamheten och banksektorn är för att anställda som uppfyller 

organisationens mål, det vill säga levererar det resultat som organisationen 

eftersträvar, kan vara särskilt viktiga inom denna sektor (Anthony & Govindarajan, 

2007). Eftersom att banker konkurrerar på i princip samma förutsättningar, krävs det 

att man ständigt levererar bra resultat för att vara konkurrenskraftiga (Maister, 2003). 

Därför är personalen ett viktigt konkurrensmedel i förhållande till andra banker 

(Maister, 2003), vilket är anledningen till att banksektorn valts att studeras. För att 

öka validiteten i studien och för att studiens forskningssyfte ska kunna studeras, är 

urvalsramen begränsad till de delarna av banken som använder sig av den allmänna 

bonusen.  Urvalet av bank har begränsats till en anonym bankkoncern. Anledningen 

till detta beslut är grundat på att bankerna har olika krav och mål för att de ska 

tilldelas en allmän bonus (Došenović, 2016). Att endast undersöka en bankkoncern 

gör alltså att studien blir mer trovärdig. Valet av bankkoncern var enkelt då denna 

koncern är intressant och välkänd i Sverige. Webbenkäten har skickats till många 

kontor inom den valda bankkoncernen, vilket anvisar valet av studiens 

forskningsstrategi. Forskningsstrategin som använts i studien är en 
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surveyundersökning. Detta visas då enkäten är uppbyggd på standardiserande frågor 

som har ställts till ett urval av respondenter genom ett statistiskt stickprov (Lind, 

2014). 

4.3.1 Etiska beaktanden 

Respondenterna tvingades inte att ta ställning i enkätundersökningen utan kunde välja 

alternativet "ingen åsikt". Detta resulterade i att studien tog hänsyn till etiska 

beaktanden. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att bra forskning innebär att personer 

som används i studien inte ska komma till någon form av skada. Därför har studien 

tagit hänsyn till respondenternas integritet genom att anonymisera det intagna 

materialet. Studien har inte heller behandlat känsliga personuppgifter som exempelvis 

vilken inkomst som respondenten har på arbetsplatsen. 

4.4 Operationalisering 

Enligt Körner & Wahlgren (2015), innebär operationalisering att man med ett antal 

mätvärden försöka översätta eller operationalisera det abstrakta och kanske omätbara 

till något konkret och mätbart (Körner & Wahlgren, 2002). Det används alltså som en 

metod till att fånga in det som anses vara centralt för det begrepp man använder. 

Denna studie präglas av en deduktiv ansats, vilket enligt Saunders m.fl. (2009) 

betyder att undersökningen måste operationaliseras, detta för att säkerställa att 

undersökningen ska mäta det den avser att mäta. 

 

Vår uppsats har ett förklarande syfte, vilket innebär att man letar efter kausala 

samband mellan olika variabler och vilka som är orsakerna till dessa samband 

(Körner & Wahlgren, 2015). Körner & Wahlgren (2015) menar att det är de 

oberoende variablerna som gör intryck på de beroende variablerna. Denna studies 

enkätundersökning består av både beroende och oberoende variabler. 

 

Vid framtagandet av webbenkäten var målet att göra frågorna lättförståeliga och 

tydliga. Detta eftersom det förenklar analyseringen av svaren för oss, samt så får 

respondenterna en klar bild av vad undersökningen vill få fram. Inspirationen för att 

skapa enkäten hämtades från modellen i avsnittet 3.5 Forskningsmodell. Enkätens 

frågor beskrivs nedan i avsnitt 4.4.2 till avsnitt 4.4.4. Vid operationaliseringen har 
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språket anpassats till målgruppen bankpersonal då det är viktigt att språket är 

förståeligt för de man vill nå ut till menar Körner & Wahlgren (2015). 

 

Undersökningens enkät består av 19 frågor som är indelade i fyra delar och behandlar 

tydliga frågor i varje avsnitt. Enkätens första del består av fem bakgrundsfrågor som 

är studiens kontrollvariabler. Enkätens andra del består av 10 frågor som baseras på 

faktorerna nåbarhet, mätinstrument, upplevd prestation, upplevda värdet av den 

allmänna bonusen och arbetsmotivation. Den tredje delen av enkäten behandlar 

respondentens åsikt om monetära belöningar. I den fjärde och sista delen rangordnar 

respondenten både monetära och icke monetära belöningar från högst till lägst efter 

vilken arbetsmotivation som belöningen ger, detta för att det är intressant att studera 

vad respondenten får arbetsmotivation av. 

4.4.1 Kontrollvariabler	

Studiens kontrollvariabler är mestadels baserade på demografiska egenskaper hos 

respondenterna, men också andra variabler som ansågs väsentliga för undersökningen. 

De demografiska variabler som efterfrågades var kön och födelseår. En kontrollfråga 

som också ställdes var vilken tjänst som respondenten hade på banken och hur länge 

respondenten varit anställd inom den utforskade banken, detta för att det kan vara 

intressant att se om individens resultat har påverkats av dessa variabler (Körner & 

Wahlgren, 2002). Den sista kontrollvariabeln i enkäten var ifall respondenten var 

inkluderad i att ta del av den allmänna bonusen. Denna kontrollvariabel användes 

eftersom halva webbenkäten var baserad på denna användning. Forskningens 

huvudsakliga syfte är att studera personalens egna upplevelser och deras uppfattning 

av värdet av den allmänna bonusen. Det kan vara intressant om kontrollvariablerna 

visar sig ha någon inverkan på resultatet. 

4.4.2 Beroende variabel 

Sker det en förändring i den oberoende variabeln berörs den beroende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2002). Körner & Wahlgren (2015) menar att om det däremot är 

tvärtom, alltså att om det sker en förändring i den beroende variabeln påverkas inte 

den oberoende variabeln. Uppsatsens beroende variabel är arbetsmotivation. Det är tre 

frågor som berör den beroende variabeln. Respondenternas åsikt om de olika frågorna 

mäts på en sjugradig skala. Den första frågan behandlade hur mycket 
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arbetsmotivationen ökar av att banken erbjuder allmän bonus som en monetär 

belöning. Den andra frågan studerade i vilken utsträckning respondenten ansåg att en 

ökad användning av monetära belöningar hade påverkat arbetsmotivationen. Den 

tredje och sista frågan var en rangordningsfråga, där respondenten skulle rangordna 

sju olika belöningar utifrån vilken belöning som gav mest arbetsmotivation. 

Alternativen som respondenten fick var provision, individuell bonus, allmän bonus, 

individuell lönesättning, befordringsmöjligheter, utbildning och beröm av chef eller 

anställda. Inspiration för de tre frågorna som behandlade den beroende variabeln har 

hämtats från Emmanuel & Kominis (2007). 

4.4.3 Medierad variabel 

Den medierade variabeln i denna undersökningen är det upplevda värdet av den 

allmänna bonusen. Denna variabel har valts som medierad variabel eftersom värdet 

har enligt många forskare en stor betydelse för om den givna belöningen ska leda till 

arbetsmotivation (Emmanuel & Kominis, 2007; Lee, 2007; Merchant & Van Der 

Stede, 2012; Vroom, 1993; Wiley, 1995). För att mäta respondenternas upplevda 

värde av den allmänna bonusen valdes en konkret fråga om hur värdefull denna 

bonusen ansågs vara för dem. En liknande fråga ställdes sedan om det upplevda 

värdet för monetära belöningar för att kunna göra jämförelse med värdet av andra 

monetära belöningar. Inspiration till dessa frågor hämtades från Chaing & Jang 

(2008) som i sin undersökning visade att det fanns ett starkt samband mellan värdet 

av belöningen och arbetsmotivation. 

4.4.4 Oberoende variabler 

En oberoende variabel kan påverka den medierade variabeln, men också den beroende 

variabeln. De oberoende variablerna i denna undersökningen består av upplevd 

nåbarhet, upplevd medvetenhet av mätinstrument och koppling mellan prestation och 

belöning. 

 

Variabeln om respondentens förväntade nåbarhet mättes utifrån tre frågor. Frågorna 

ämnades mäta om personen ansåg att den allmänna bonusen var nåbar. Inspirationen 

från denna variabel kom ifrån Vrooms modell om förväntningsteorin (Vroom, 1993). 

Frågorna undersökte om personen ansåg att de fick information om vilka krav som 

ställdes, om man själv anser att den är nåbar och om medarbetarna jobbar för att nå 

målen. 
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Den andra oberoende variabeln som undersöktes var den anställdes upplevelse av de 

använda mätinstrumenten som mättes genom två frågor. Anledningen till att denna 

variabel togs med var efter inspiration ifrån Emmanuel & Kominis (2007) som påstod 

att utan medvetenhet av mätinstrumenten minskar värdet av att utföra arbetsuppgiften. 

Den ena frågan behandlade om respondenterna visste hur deras resultat mättes och 

denna andra frågade om de ansåg att de blir rättvist bedömda. 

 

Upplevd koppling mellan prestation och belöning var den sista oberoende variabeln 

som studerades. Undersökning av denna oberoende variabel bestod av tre frågor. 

Samtliga frågor var inspirerade av Lee (2007). Den första frågan som ställdes var om 

personen själv ansåg att denne blev belönad för sitt egna presterande. De andra två 

frågorna behandlade om respondenten ansåg att den allmänna bonusen tilldelas för 

ens individuella och respondentens medarbetares goda prestationer. 

4.5 Validitet och reliabilitet	

Bell & Bryman (2011) förklarar validiteten i en undersökning som huruvida det 

använda mätinstrumentet verkligen fungerar för att mäta det som ska mätas i 

undersökningen. Undersökningens hypoteser har som syfte att mäta om den allmänna 

bonusen har en positiv inverkan på arbetsmotivationen. 

 

För att skapa validitet i studien har all forskning grundat sig i de teorier som tagits 

fram av litteratur och vetenskapligt granskade artiklar. Frågorna som ställts i enkäten 

har formulerats så att de ska vara kvantitativt mätbara och konvertibla för statistiska 

beräkningar. Missförstånd av frågor leder till att det framtagna resultatet inte mäter 

det som man avser att mäta.  För att undvika missförstånd i undersökningen som kan 

minska validiteten har enkäten inletts med en beskrivande del. Där gavs en definition 

av monetära belöningar samt en beskrivning av den allmänna bonusen. De frågor har i 

samverkan med teorin är en hel del alldagliga formuleringar, vilket minskar risken för 

missförstånd. 

 

Frågorna har också mätts utifrån ett Cronbach's alfa för att analysera om frågorna 

påvisade en hög intern reliabilitet. Ett högt värde på Cronbach´s alfa betyder att de 
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frågor som ställts mäter det som frågorna avser att mäta. Detta görs genom att 

Cronbach’s alfa beräknar den interna homogeniteten i enkätens svar av de frågor som 

skapats för att mäta samma variabel. Ett värde över 0,7 betyder att de frågorna kan 

läggas ihop till en gemensam variabel (Bell & Bryman, 2011). 

 

Reliabilitet är hur pass tillförlitligt och konsekvent det framtagna resultatet i studien 

är (Bell & Bryman, 2011). Om undersökningen ska anses vara reliabel så ska det 

framtagna resultatet inte vara baserat på tillfälliga svar och påvisa ett liknande resultat 

vid ny undersökning. 

 

För att öka reliabiliteten i enkäten har frågorna varit desamma för alla respondenterna. 

Ett annat val som gjorts för att öka reliabiliteten är att endast inrikta sig på en 

bankverksamhet. Detta för att bankerna kan ha olika konstruktioner av allmänna 

bonusar, vilket gör att denna avgränsning ger ett mer tillförlitligt resultat. 

4.6 Analysmetoder 
Det insamlade datamaterialet sammanfattades i en Excel fil som sedan överfördes till 

SPSS där statistiska beräkningar gjordes. Den inledande delen i analysen består av en 

beskrivande statistik som redovisar antalet respondenter och en sammanfattning av 

utfallet i undersökningen. Den första delen av denna text bestod av de frågor som 

hänvisade till undersökningens hypoteser om den allmänna bonusen. Den andra delen 

av beskrivande statistiken bestod av enkätundersökningens frågor angående 

användandet av monetära belöningar i allmänhet och deras värdering av dessa jämfört 

med icke monetära belöningar.  

 

Den andra delen av den empiriska analysen bestod av ett Cronbach´s alfa test för att 

undersöka den interna reliabiliteten och ett Kolmogorov-Smirnov test som visar om 

variablerna i testet är normalfördelade (Pallant, 2013). Vidare i analysens tredje del 

beräknades korrelationen mellan dessa variabler och deras regression. I sista delen 

diskuteras resultatet av analysen och dess konsekvenser för de formulerade 

hypoteserna. Den statistiska analysens uträkningar är beräknade i SPSS där bortfall 

och nollvärden har tagits bort, detta har gjort att antalet användbara värden har 

minskat till 47.  
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras utfallet av enkätundersökningen. Därefter analyseras 

insamlade data för att möjliggöra test av studiens hypoteser. De olika 

analysverktygen som använts beskrivs i varje steg efter de resultaten som påvisats. 

Avslutningsvis presenteras analysens betydelse för studiens hypoteser. 

5.1 Beskrivande statistik 

5.1.1 Kontrollvariabler 

Enkäten besvarades av 63 personer som var anställda i en bankkoncern, vilket gav oss 

47 analyserbara svar. Studiens syfte är att förklara bankpersonalens arbetsmotivation i 

relation till personalens egna upplevelser och deras uppfattning av värdet av den 

allmänna bonusen. Detta resulterade i att fokus lades på den allmänna bonusen när 

frågorna till enkäten framställdes. En fråga som ställdes syftade till att kontrollera om 

respondenten tog del av den allmänna bonusen. På denna fråga svarade en person nej 

vilket gjorde att denna individ inte kunde besvara frågor som berörde den allmänna 

bonusen. 

 

 

 
 

Figur 5.1 Könsfördelning 

 

I figur 5.1 ovan kan man utläsa studiens könsfördelning. Av det totala antalet av 

respondenter var 54% av dessa män och 46% var kvinnor. Det är alltså en något större 

andel män som deltog i enkätundersökningen. 

 

54%(män) 46%(kvinnor)

KÖNSFÖRDELNING
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Tabell 5.1 Åldersfördelning 

			Antal	 Bortfall	 Medelålder	 			Max	 			Min	
47	 1	 44,4	 63	 26	

 

I tabellen 5.1 ovan visas åldersfördelningen i studien. Den äldsta respondenten var 63 

år och den yngsta var 26 år, vilket visar hur stor åldersbredd undersökningen hade. 

Medelåldern i studien låg på 44,4 år vilket ger en indikation om att det fanns ett större 

andel respondenter som var i medelåldern än någon annan åldersgrupp som deltog i 

undersökningen. Här finns ett bortfall som kan bero på slarv eller på grund av att 

individen inte ville tillkännage sin ålder. Detta bortfall påverkar inte resultatet 

anmärkningsvärt, eftersom åldern inte inverkar direkt på analysens resultat. 

 

Tabell 5.2 Antal anställningsår 

 

Antal	 Bortfall	
Genomsnittligt	antal	

anställningsår	 Max	 Min	
47	 0	 16,7	 1	 43	

 

I tabell 5.2 ovan ser man antalet år som respondenterna har varit anställda i 

bankkoncernen. Respondenten som har varit anställd längst har varit anställd i 43 år 

medan individen som har varit anställd kortast har varit anställd i 1 år. Detta visar att 

det är en rätt stor bredd på hur länge respondenterna har varit anställda på 

bankkoncernen. Genomsnittet på antal anställningsår blev 16,7 år, vilket visar att 

respondenterna har varit anställda rätt länge på banken. 

 
  



Alicia Norén Andersson 
Amanda Jonsson 

41 
  

5.1.2 Deskriptiv statistik 
 

Tabell 5.3 Deskriptiv statistik av enkätundersökningen 

 

Fråga Variabler Antal Bortfall Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 

6 Nåbarhet 47 0 5,47 6 1,38 1 7 
7 Nåbarhet 47 0 5,4 6 1,39 1 7 
8 Nåbarhet 47 1 5,1 6 1,52 1 7 
9 Mätinstrument 47 0 4,51 5 1,88 1 7 

10 Mätinstrument 47 1 4,98 5 1,71 1 7 
11 Upplevd prestation 47 2 5,43 6 1,37 1 7 
12 Upplevd prestation 47 1 4,89 5 1,5 1 7 
13 Upplevd prestation 47 4 4,37 4 1,61 1 7 
14 Värde 47 0 5,77 6 1,26 2 7 
15 Arbetsmotivation 47 0 4,75 5 1,44 1 7 
16 Monetära  47 2 5,66 6 1,47 1 7 
17 Monetära  47 1 5,77 6 1,14 1 7 
18 Monetära  47 1 2,8 3 1,47 1 6 

 

 

I tabell 5.3 ovan visar svarsfrekvensen för enkätundersökningen som visar att 

frågorna 6–8 som berör nåbarhet hade endast hade ett bortfall på ett svar och lika så 

med frågorna 9–10 angående mätinstrument. Dessa bortfall anses endast ha en liten 

påverkan på resultatet och behövs inte analyseras mer ingående. Frågorna 11–13 hade 

sammanlagt 7 bortfall. Detta kan bero på att dessa frågor utgår från att respondenten 

ska analysera sig själv och sina prestationer. Detta kan ha upplevts som jobbigt och 

därmed blir det ett så stort bortfall. Statistiska variabler som standardavvikelse, 

medelvärde, högsta värde, minsta värde och median är sammansatta från varje fråga i 

tabellen 5.3. Medelvärdet för frågorna låg generellt mellan värdena 4 och 5 på en 

sjugradig skala, vilket indikerar att respondenterna är neutrala och positiva till 

frågorna som ställs. Detta stärks ytterligare när man studerar medianen i tabell 5.3 

som generellt ligger på 6 på en sjugradig skala, vilket stärker bilden av att 

respondenterna har en positiv inställning till samtliga frågor. I tabell 1 i bilaga 2 

återfinns de sammansatta statistiska måtten där frågor som berör samma variabler har 

lagts samman.  Efter sammansättningen av variablerna kan man se att 

respondenternas attityd till variablerna har ett medelvärde som ligger mellan 4 och 5 
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på den sjugradiga skalan, vilket belyser det som nämnts tidigare om respondentens 

neutrala och positiva inställning till variablerna.  

 

Tabell 5.4 Monetära belöningars betydelse  

Fråga Variabel Antal Bortfall Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 
16 Monetära  47 2 5,66 6 1,47 1 7 
17 Monetära  47 1 5,77 6 1,14 1 7 
18 Monetära  47 1 2,8 3 1,47 1 6 

 

Ur ett intresseperspektiv har undersökningen även studerat betydelsen av de monetära 

belöningarna i förhållande till en individs arbetsmotivation. Detta har gjorts eftersom 

Kohn (1999) säger att monetära belöningar blivit självklara inom bankverksamheten 

och därmed tappat sin funktion att motivera de anställda. Enkätundersökningen visar 

att respondenterna är positiva till de monetära belöningarna då medelvärdet ligger 

mellan 4 och 5 på en sjugradig skala, se tabell 5.4. Fråga 18 i enkätundersökningen 

frågade om respondenten ansåg att monetära belöningar blivit självklara inom 

bankväsendet och mist sin funktion att motivera. Denna fråga hade respondenterna en 

negativ attityd till med ett medelvärde på 2,8 på en sjugradig skala, vilket innebär att 

de inte ser monetära belöningar som självklara. Generellt är respondenterna positiva 

till dessa belöningar då man kan se i tabellen 5.4 att medelvärdet är högre än 5 på en 

sjugradig skala. Detta förtydligas ytterligare när man tittar på figur 5.4 som visar att 

medianen för frågorna generellt motsvarade attitydrankningen 4 och 5 på den 

sjugradiga skalan, vilket innebär att respondenterna har neutral eller positiv 

inställning till frågorna. 

 

Den sista frågan som ställdes i undersökningen var vilket av sju olika 

belöningsalternativ som respondenten ansåg bidrog till mest arbetsmotivation. Dessa 

sju alternativ bestod av både monetära och icke monetära belöningar, varav ett av 

dem var den allmänna bonusen se tabell 5.5. Anledningen till att denna frågan togs 

med var för att undersöka vad respondenterna ansåg om den allmänna bonusen i 

förhållande till andra belöningar. 
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Tabell 5.5 Rangordning av belöningar 

n=47 

 

Den belöningen som de ansåg skulle givit mest arbetsmotivation var en individuell 

bonus. Den allmänna bonusen hade lägst medelvärde och gav alltså enligt 

undersökningen minst arbetsmotivation av de belöningar som medtogs. Vid analys av 

resultatet kan man se att medelvärdena av de olika variablerna är väldigt nära 

varandra. Detta stärker argumentet om att den belöning som ger mest 

arbetsmotivation för den anställde är väldigt individuellt för individen som tar emot 

belöningen. 

  

 

Individuell 
bonus 

Beröm av 
chef/anställda Provision Befordringsmöjlighet Utbildning 

Individuell 
lönesättning Allmän bonus 

Medelvärde 4,368 4,341 4,289 4,189 3,846 3,649 3,632 
Max 7 7 7 7 7 7 7 
Min 1 1 1 1 1 1 1 
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5.2 Statistisk analys 
I följande avsnitt presenteras de analysmetoder som använts för att undersöka 

sambanden i insamlade empiriska data. Resultatet av analysen presenteras sedan 

under respektive analysmetod. 

5.2.1 Intern reliabilitet 

För att analysera om de olika frågorna har en intern reliabilitet och mäter det som 

avses används Cronbach´s alfa. Vid ett högt värde av Cronbach´s alfa kan frågorna 

läggas samman till en variabel. För att resultaten ska kunna läggas samman bör 

Cronbach´s alfa ligga över eller vara lika med 0,7, då det betyder att frågorna har en 

validitet mellan varandra på 70 procent (Pallant, 2013). Om Cronbach’s alfa visar ett 

lågt värde innebär det att frågorna mäter flera dimensioner vilket visar en låg validitet 

mellan frågorna. Testet visar därmed hur pass homogena frågorna är med varandra 

(Bell & Bryman, 2011).   

 

Tabell 5.6   Cronbach´s alfa 

 

 Index Cronbach´s alfa Antal frågor  
Nåbarhet 0,68        3 
Mätinstrument 0,39 2 
Upplevd prestation 0,65 3 
Värde 

 
1 

Arbetsmotivation 
 

1 
 
Eftersom både den beroende variabeln arbetsmotivation och medierade variabeln 

upplevt värde av allmän bonus, mättes utifrån varsin konkret fråga, beräknas inget 

Cronbach´s alfa av dessa variabler. De tre frågor som studerades utifrån nåbarhet fick 

ett Cronbach´s alfa på 0,68, se tabell 5.6. Detta indikerar att de tre frågorna 

tillsammans gav en intern reliabilitet som ligger på gränsen till det accepterat värdet 

och kan därför slås samman till en gemensam variabel. Mätinstrumenten som är den 

andra oberoende variabeln mättes utifrån två frågor. I tabell 5.6 kan man se att dessa 

två fick ett Cronbach´s alfa på 0,39 vilket betyder att frågorna inte kunde slås samman 

till en gemensam variabel.  
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Den tredje och sista oberoende variabeln som mättes utifrån tre frågor i 

undersökningen var upplevd prestation, som fick ett Cronbach´s alfa på 0,65, se tabell 

5.6. Dessa tre frågor kan därför inte heller slås ihop som en gemensam variabel. De 

två oberoende variabler som fått ett Cronbach´s alfa under 0,7 kommer därför i 

undersökningen beräknas utifrån de enskilda frågornas svar. Anledningen till att 

frågorna kan ha fått ett lågt Cronbach´s alfa kan vara att frågorna som ställts i enkäten 

inte har varit helt homogena. En annan anledning kan vara att respondenterna upplevt 

att frågorna ansetts vara snarlika vilket gjort att de har hoppat över frågan.  

 

Tabell 5.7 Cronbach’s alfa 
 
 Index Cronbach´s alfa Antal frågor 
Nåbarhet 0,68 3 
Mätinstrument 0,39 2 
Upplevd prestation 0,85 2 
Värde 

 
1 

Arbetsmotivation 
 

1 
 

Eftersom tidigare uträkning av Cronbach’s alfa visar att vår modell en låg reliabilitet 

har det bestämts att studera ifall borttagandet av variabler kan öka Cronbach’s alfa. 

Variablerna inom mätinstrument består endast av två frågor och därför anses det att 

borttagande av en variabel inte är rimlig. Frågorna inom mätinstrument anses mäta 

olika delar och är inte korrelerade, vilket kan bero på att den ena frågar om 

respondentens inställning till rättvisheten av mätinstrumentet och den andra frågar om 

medvetenheten om hur deras prestationer mäts. Detta kan vara anledningen till de får 

ett lågt värde i Cronbach’s alfa. Det prövades ifall någon variabel inom upplevd 

prestation kunde tas bort för att öka Cronbach’s alfa. Utfallet av detta blev att 

borttagande av fråga nummer 11 skulle öka Cronbach’s alfa till 0,85 och således kan 

fråga 12–13 inom upplevd prestation läggas samman. Anledningen till att fråga 11 

ökar Cronbach’s alfa så drastiskt kan bero på att den är ställd på ett annat sätt än fråga 

12 och 13. Fråga 11 frågar om respondentens uppfattning om ens egna prestationer 

och fråga 12–13 frågar mer allmänt om kopplingen mellan prestationer och utdelandet 

av den allmänna bonusen.  
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5.2.2 Normalfördelningstest 

Fortsättningsvis i studien studeras det om variablerna var normalfördelade. Testet som 

användes för att undersöka detta heter Kolmogorov-Smirnov-testet och detta görs för 

att ge en vidare uppfattning om hur det insamlade materialet ska analyseras. 

Resultatet av Kolmogorov-Smirnov-testet visar vilken form av korrelationenstest som 

kan användas (Pallant, 2013). Enligt Pallant (2013) används Spearmans korrelations 

test vid beräkning av korrelation för variablerna som inte är normalfördelade. Är 

däremot materialet normalfördelat används Pearson korrelations test (Pallant, 2013). 

 

För att variablerna ska klassas som normalfördelad data ska deras signifikansnivå vara 

lika med eller överstiga värdet 0,05 (Pallant, 2013). I tabell 2 i bilaga 2 kan man se 

resultatet av Kolmogorov-Smirnov-testet. Resultatet visade att alla variabler var 

signifikanta vilket innebär att inte något av värdena översteg eller var lika med 0,05. 

Detta bekräftar att variablerna inte var normalfördelade. För att förtydliga att 

uppsatsens beroende variabel, arbetsmotivation, inte var normalfördelad studerades 

variabelns utfall med en normalfördelningskurva som man kan se i figur 1 i bilaga 3. 

Undersökningen har efter borträknande nollvärden och bortfall fått ett antal på 47, 

vilket gör att det låga urvalet blir svårare att bli normalfördelad eftersom fördelningen 

blir mindre och känsligare  (Körner & Wahlgren, 2002). Utfallet kan därför anses som 

vägledande, vid ett större urval ökar möjligheten för normalfördelning vilket kan 

bidra till nya analyser (Körner & Wahlgren, 2002). 

5.2.3 Spearmans korrelation 

För att undersöka sambanden mellan de olika variablerna beräknades Spearmans 

korrelation. Denna korrelationsberäkning användes på grund av att testet inte visade 

sig vara normalfördelad, men testet bestod fortfarande av en ordinalskala (Pallant, 

2013). Spearmans korrelationsskala rör sig emellan ett intervall på 1 och -1. Om 

korrelationen får ett värde på 1 betyder det att variablerna har en perfekt positiv 

korrelation. Variabler som har perfekt korrelation rör sig samma riktning, vid samma 

tidpunkt. Om korrelationen får ett värde på -1 betyder det att sambandet har en perfekt 

negativ korrelation. Variablerna rör sig då i motsatt håll vid samma tidpunkt (Pallant, 

2013). 
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För att avgöra hur stort samband det är mellan variablerna delas 

korrelationskoefficienterna in i tre olika intervall vilka visar svagt samband, 

medelstarkt samband och starkt samband (Pallant, 2013). Ett svagt samband betyder 

att korrelationen ligger mellan intervallet 0,1–0,29. För att korrelationen ska få ett 

medelstarkt samband ligger korrelationen mellan 0,3–0,49. En stark korrelation 

betyder då att korrelationen ligger mellan 0,5–1 (Pallant, 2013). 

 

I tabellen 5.7 nedan kan man se att det finns ett positivt samband mellan den 

medierade värde variabeln och den beroende variabeln arbetsmotivation. Den 

beroende variabeln är också starkt korrelerade med två oberoende variabler, nåbarhet 

och upplevd prestation. Detta utfall gör att en multipel regression mellan de 

oberoende variablerna och arbetsmotivation som beroende variabel kommer utföras 

för att studera dessa starka positiva samband djupare.  

 
 
Tabell 5.7 Spearman´s korrelationsmatris 
 

Fråga 
 
 
 

15. 
Arbetsmoti
vation 

14. 
Värde 

10. 
Mätinstr
ument 

9. 
Mätinstru
ment 

8–6. 
Nåbarhet 

12–13. 
Upplevd 
prestation 

15. 
Arbetsmot
ivation 

1      

14. Värde 0,466** 1       

10. 
Mätinstru
ment 

0,142 0,153 1      

9. 
Mätinstru
ment 

0,203 0,206 0,216 1     

8-6. 
Nåbarhet 

0,634** 0,336* 0,408** 0,558** 1    

12-13. 
Upplevd 
prestation 

0,618** 0,286 0,384** 0,46 0,646** 1   

 
**Korrelationen är signifikant på 0,01nivå      n=47   
*Korrelationen är signifikant på 0,05nivå   
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Korrelationen mellan den medierade variabeln och de oberoende variablerna visar 

på svaga och medelstarka positiva korrelationer mellan dem. Endast en av de 

oberoende variablerna visar ett signifikant samband med den medierade variabeln 

värde, den variabeln var nåbarhet som har en medelstark korrelation. Resultatet visar 

att det finns en stark korrelation mellan de oberoende variablerna upplevd prestation 

och nåbarhet. I och med detta så finns det en risk att detta påverkar den multipla 

regressionen, eftersom de kan påverka varandra och därmed resultatet, vilket leder till 

att de bör analyseras var för sig i regressionerna. 

5.2.4 Enkel regressionsanalys med upplevt värde av den allmänna bonusen 

och arbetsmotivation 

Eftersom undersökningens hypoteser studerar påverkan mellan oberoende variabler 

och en medierad variabel görs en multipel regression där den medierade variabeln 

läggs som den beroende variabeln. För att undersöka hur mycket påverkan den 

allmänna bonusens upplevda värde har på arbetsmotivation görs en enkel 

regressionsanalys. En enkel regressionsanalys görs eftersom variablerna det upplevda 

värdet av allmänna bonusen och arbetsmotivation båda mäts utifrån en fråga och en 

enkelregression mäter två variablers samband (Pallant, 2013). 

 

Vid analys av den uträknade enkla regressionen mellan den beroende variabeln 

arbetsmotivation och den medierade variabeln allmän bonus upplevda värde ligger 

signifikansnivån under 5 procent, se tabell 3 i bilaga 2. 5 procent avser gränsen för 

signifikansnivåns acceptans, detta för att konfidensintervallet ligger på 95 procent. 

Resultatet i tabell 5.7 visar att det finns ett sannolikt samband mellan koefficienterna 

(Körner & Wahlgren, 2002).   

 

I tabell 4 i bilaga 2 kan man se att adjusted R square är 0,186. Detta visar 

förklaringsgraden mellan variablerna som undersöks (Pallant, 2013). Resultatet visar 

att 18,6 procent av variansen i den beroende variabeln arbetsmotivation, kan förklaras 

av förändringen i den oberoende variabeln, i detta fall den medierade variabeln allmän 

bonus upplevda värde. De resterande 81,4 procenten beror på andra faktorer eller av 

slumpen  (Pallant, 2013).  
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5.2.5 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys görs eftersom det är flera oberoende variabler som 

undersöks (Pallant, 2013). Den multipla regressionen görs för att analysera 

signifikansen av hypoteserna mellan den oberoende variabeln och den medierade 

variabeln. Eftersom frågorna om nåbarhet antog ett accepterat värde på Cronbach´s 

alfa är dessa frågor samlade till ett index i denna analysen, samt är fråga 12 och 13 

berörande upplevd prestation också sammanlagda till ett index.  De resterande 

frågornas resultat analyserades separat i regressionsanalysen. Frågorna angående 

nåbarhet och upplevd prestation visade sig vara högt korrelerade, därför görs två 

multipla regressioner för att detta inte ska påverka resultatet (Körner & Wahlgren, 

2002).  

 

Tabell 5.8 Multipelregression med värde som beroende variabel. 

     n=47     n=47 
Den första multipla regressionen med värde som beroende variabel och nåbarhet samt 

mätinstrument som oberoende variabler visade att endast nåbarhet är signifikant mot 

den medierade variabeln allmän bonus upplevda värde, se tabell 5.8. Detta betyder att 

det inte kan bevisas att det finns något samband mellan övriga variabler i modellen. 

Hela modellen visade sig enligt resultatet inte vara signifikant på traditionell nivå, då 

den fick ett signifikant värde på 0,091, se tabell 5.8. Betavärdet av nåbarhet var 0,394, 

se tabell 5.8, vilket innebär att om förväntade nåbarheten av den allmänna belöningen 

ökar och allt annat är konstant, så ökar det upplevda värdet för den allmänna bonusen 

 Multipel regression fråga 9, 10, 12–13 
 

Multipel regression fråga 9, 10, 6–8 

Oberoende 
variabel 

Std. 
Error 

Std. 
Beta Sig. 

 
VIF 

Std. 
Error 

Std.  
Beta Sig. VIF 

9. Mätinstrument 0,108 0,099 0,534 1,139 0,115 -0,043 0,801 1,400 
10. Mätinstrument 0,115 0,040 0,799 1,140 0,111 -0,006 0,969 1,145 

12–13. Upplevd 
prestation 

1,39 0,180 0,270 1,192 - - - - 

6–8. Nåbarhet  - - - - - 0,182 0,394 0,028 1,502 
 
 
      

    

(Konstant) 0,780   0,000  0,858  0,000  
Modell     0,429    0,091  
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också.  I samma tabell kan man säkerställa att det inte råder multikollinearitet. Detta 

betyder att de oberoende variablerna inte är högt korrelerade. Det VIF värde som var 

högst hade ett värde på 1,502, se tabell 5.8 och för att det inte ska föreligga 

multikollinearitet enligt detta testet ska VIF vara under 4 (Pallant, 2013).  

 

I den andra multipla regressionen med värde som beroende variabel och upplevd 

prestation samt mätinstrument som oberoende variabler visade att ingen av 

variablerna var signifikant mot den medierade variabeln allmän bonus upplevda 

värde, se tabell 5.8. Hela modellen visade sig enligt resultatet inte vara signifikant, då 

den fick ett signifikant värde på 0,429, se tabell 5.8. I tabell 5.8 kan man säkerställa 

att det även här inte råder multikollinearitet. Det VIF värde som var högst i denna 

tabell hade ett värde på 1,192, vilket inte tyder på multikollinearitet (Pallant, 2013). 

 

Tabell 5.9 Multipel regression med arbetsmotivation som beroende variabel. 

       n=47      n=47 

  Multipel regression fråga 9, 10, 12–13 
 

Multipel regression fråga 9,10,6–8 

Oberoende 
variabel 

Std. 
Error 

Std. 
Beta Sig. 

 
VIF 

Std. 
Error 

Std.  
Beta Sig. VIF 

9. Mätinstrument 0,103 -0,009 0,946 1,139 0,092 -0,282 0,021 1,400 

10. Mätinstrument 0,110 -0,053 0,691 1,140 0,089 -0,109 0,312 1,145 

12–13. Upplevd 
prestation 

0,133 0,605 0,000 1,192 - - - - 

6–8. Nåbarhet  - - - - - 0,146 0,899 0,000 1,502 
 
 
 
(Konstant) 0,745   0,003  

 
 
 

0,688 

 
 
 
 

0,343 

 

Modellen    0,000    0,000  
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Det gjordes också två multipla regressioner fast med arbetsmotivation som en 

beroende variabel. Dessa regressionsanalyser gjordes för att se om det kunde finnas 

något signifikant samband mellan de oberoende variablerna och arbetsmotivation. 

Både variablerna nåbarhet och upplevd prestation visade sig vara signifikant med 

arbetsmotivation enligt tabell 5.9. Regressionen visade även att fråga 9 avseende 

mätinstrument i tabell 5.9 där nåbarhet inkluderades var signifikant med 

arbetsmotivation, men dock inte i den andra multipla regressionen med upplevd 

prestation, se tabell 5.9. Anledningen till detta kan vara att fråga 9 var starkt 

korrelerad med nåbarhet enligt tabell 5.7, vilket antas ha påverkat resultatet i denna 

regression.  Ingen av de multipla regressionerna i tabell 5.9 visar på multikollinearitet 

eftersom de båda har VIF värden under 4 (Pallant, 2013). Betavärdet av nåbarhet var 

0,899 och upplevd prestation 0,605, se tabell 5.9. Om någon av dessa variabler ökar i 

de separata modellerna och allt annat är konstant, så ökar arbetsmotivationen också. 

Detta bevisar att nåbarheten och upplevd prestation av den allmänna bonusen också 

har en positiv inverkan på arbetsmotivationen. 
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5.3 Analys av hypoteser 
Det är sammanlagt fyra hypoteser som har skapats utifrån studiens teoretiska 

referensram. Hypotes 1–3 kunde testas genom en multipel regressionsanalys medan 

den fjärde hypotesen fick testas genom enkel regression.  

 Undersökningens fyra hypoteser räknas upp och analyseras nedan: 

 

• Hypotes 1: Målens förväntade nåbarhet har en positiv effekt på det upplevda 

värdet av bonusen - Stödjs  

Målets förväntade nåbarhet har ett signifikant samband med bonusens upplevda 

värde, vilket innebär att hypotes 1 kan stödjas och det kan påvisas att det finns ett 

samband mellan variablerna bonusens upplevda värde och nåbarhet. Denna variabel 

har ett betavärde på 0,182 som visar att variabeln har en direkt positiv inverkan på det 

upplevda värdet, se tabell 5.8. 

 

• Hypotes 2: Måttens upplevda relevans har en positiv effekt på den anställdes 

medvetenhet och leder till ett ökat värde av bonusen – Stödjs ej 

Det blev inte samma utfall i hypotes 2 som i hypotes 1, vilket betyder att det 

påvisades ett icke signifikant samband mellan variabeln mätinstrument och den 

allmänna bonusens upplevda värde. Detta resulterade i att hypotes 2 inte kunde 

stödjas av studien. Analyserar man svaren i tabell 5.8 kan det tydligt avläsas att ingen 

signifikans påvisas. 

 

• Hypotes 3: En upplevd koppling mellan presterande och belöning har en 

positiv effekt på den anställdas medvetenhet och leder till ett ökat värde av 

bonusen -Stödjs ej 

Studeras tabell 5.8 kan man avläsa att hypotes 3, som behandlar sambandet mellan 

upplevd prestation och allmän bonus upplevda värde.  Resultatet visar att upplevd 

prestation inte hade ett signifikant samband med variabeln allmän bonus upplevda 

värde och därför kan inte hypotesen stödjas. B-koefficientens värde som berör 

upplevd prestation blev 0,180 vilket innebär att den har en positiv påverkan på den 

beroende variabeln (Pallant,2013).  
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• Hypotes 4: Bonusens upplevda värde har en positiv effekt på den anställdes 

arbetsmotivation – Stödjs 

Hypotes 4 kan stödjas vilket innebär att bonusens upplevda värde hade ett signifikant 

samband med de bankanställdas arbetsmotivation, vilket betyder att den beroende 

variabeln arbetsmotivation ökar om den allmänna bonusens värde ökar.  

 

Sammanställningen av detta blir att studiens hypoteser 2 till 3 inte var signifikanta 

vilket resulterade i att dessa hypoteser inte får något stöd i studien. Hypotes 1 och 4 

kunde däremot stödjas av studien vilket innebär att man kunde påvisa ett signifikant 

samband mellan variablerna arbetsmotivation och bonusens upplevda värde, samt 

mellan nåbarhet och bonusenens upplevda värde. 
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6. Slutsats 

I denna sista del av studien kommer slutsatser att presenteras. Dessa kommer sedan 

att diskuteras i en diskussionsdel och studiens forskningsfråga besvaras. Därefter 

presenteras de implikationer som arbetet haft och sedan vad undersökningen bidragit 

med till forskningen. Sedan avslutas slutsatsen med en presentation av förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Slutsatser av resultatet 
Studien syftade till att förklara bankpersonalens arbetsmotivation i relation till 

personalens egna upplevelser och deras uppfattning om värdet av den allmänna 

bonusen, genom att besvara forskningsfrågan: Hur påverkar faktorerna nåbarhet, 

mätinstrument och upplevd prestation bankpersonalens arbetsmotivation, medierad 

av faktorn allmän bonus upplevda värde? 

 

Resultatet av studien visar att den allmänna bonusens upplevda värde har en positiv 

effekt på den anställdes arbetsmotivation. Variabeln som handlar om den allmänna 

bonusens upplevda värde har också en medierad funktion med faktorn nåbarhet, men 

mätinstrument och upplevd prestation kunde inte påvisas ha något signifikant 

samband på värdet av en allmän bonus.  

 

Resultatet påvisade även att rangordningen av vad som gav mest arbetsmotivation för 

respondenterna var individuellt. Den slutsatsen kan dras eftersom resultatet av 

rangordningsfrågan i enkätundersökningen visade att samtliga av de olika 

rangordningsalternativen hade likartade medelvärden, se tabell 5.5. Medelvärdenas 

likheter innebär att det inte finns några tydliga favoriter ibland belöningarna och detta 

resultat kan därför stärka betydelsen av att använda sig av individanpassade 

belöningssystem.  

 

Studiens resultat kunde inte bevisa ett signifikant samband av varken variablerna 

mätinstrument eller upplevd prestation kopplad med den allmänna bonusens upplevda 

värde. Det visar sig även i tabell 5.8 att hela modellen inte är signifikant eftersom 

signifikansen för modellen låg på 0,091. I tabellen 5.9 kan man se att resultatet av 

studien inte kunde påvisa en signifikant positiv effekt av faktorn mätinstrument 
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kopplat till bankanställdas arbetsmotivation. Däremot hade variablerna nåbarhet och 

upplevd prestation en direkt inverkan på arbetsmotivation vilket man kan se i tabell 

5.9. 

 

Avslutningsvis framgår det att variablerna upplevt värde av allmän bonus, upplevd 

prestation och nåbarhet har en signifikant positiv effekt på bankanställdas 

arbetsmotivation, se tabell 5.9. Däremot kunde vår studie inte påvisa något signifikant 

samband de oberoende variablerna mätinstrument med den beroende variabeln 

arbetsmotivation.  

6.2 Diskussion 
Många forskare har tidigare lyft fram att personens egna värdering av den givna 

belöningen, har en stor betydelse för hur mycket av personens arbetsmotivation som 

kommer att skapas av belöningen (Chiang & Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; 

Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 1993). Detta har gjort att denna variabel haft en 

betydande roll i denna undersökning och andra variabler som tidigare forskning 

menar påverkar värdet av monetära belöningen har lyfts fram. Variabler som 

forskning tidigare påstår påverkar värdet har varit belöningens förväntade nåbarhet, 

måttens upplevda relevans och upplevd koppling mellan presterande och belöning 

(Chiang & Jang, 2008; Eerde & Thierry, 1996; Emmanuel & Kominis, 2007; Vroom, 

1993). 

 

Resultatet angående värdet är i samenlighet med det som många forskare i tidigare 

studier påvisat (Chiang & Jang, 2008; Emmanuel & Kominis, 2007). Anledningen till 

att värdet har en positiv effekt på arbetsmotivationen kan enligt forskare bero på att 

ett saknat värde av belöningen gör att den anses meningslös (Eerde & Thierry, 1996; 

Lee, 2007; Vroom, 1993). Resultatet i undersökningen om den allmänna bonusen 

anses vara i linje med vad forskningen säger. Detta eftersom den allmänna bonusen 

ses som värdefull enligt våra respondenters resultat, se tabell 3 i bilaga 2 och att den 

bidrar med att öka arbetsmotivationen.  

 

Det framgick i den teoretiska referensramen att den effekt på arbetsmotivationen som 

en belöning ger är väldigt individuellt för personen som mottager den (Eerde & 

Thierry, 1996; Lee, 2007; Vroom, 1993). Påståendet stämmer överens med det 
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resultat som tagits fram i forskningen. Den rangordning av sju olika sorters belöningar 

visade sig ha medelvärden som var väldigt snarlika varandra, vilket tyder på att 

respondenterna hade olika åsikter angående vilken belöningen som gav dem mest 

arbetsmotivation. Eftersom arbetsmotivation visar sig vara individuellt stärks 

argumenten för att införa och använda sig av individanpassat belöningssystem inom 

banken, detta för att öka den totala arbetsmotivationen för de bankanställda 

(Svensson, 2001). En ökad arbetsmotivation leder enligt Došenović (2016) till en 

ökad produktivitet, vilket stärker organisationen. Därför är det väsentligt att fokusera 

på att öka arbetsmotivationen i organisationen.  

 

De oberoende variablerna upplevd prestation och mätinstrument visade sig inte ha 

något signifikant samband med den medierade variabeln allmän bonus upplevda 

värde, trots att tidigare forskning påstått detta (Eerde & Thierry, 1996; Lee, 2007; 

Vroom, 1993). Anledningen till att resultatet inte överensstämmer med teorin kan 

bero på att tidigare forskning inte undersökt ett professionellt tjänsteföretag. 

Professionella tjänsteföretag skiljer sig från vanliga tjänsteföretag enligt Freidsson 

(2001) genom att de har specialiserad kompetens som inte kan fås utan utbildning. 

Detta kan bidra med att de anställda är mer medvetna om deras prestationer och vad 

som krävs av dem. En annan anledning till utfallet kan vara att den allmänna bonusen 

är en kollektiv belöning (Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010), och tidigare 

forskning fokuserade på hela belöningssystemet (Chiang & Jang, 2008; Emmanuel & 

Kominis, 2007). Vid en kollektiv belöning mäts personalens prestationer i grupp 

(Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010), vilket kan bidragit till att variablerna 

avseende mätinstrument och ens upplevda prestation inte har någon koppling till ens 

upplevda värde av belöningen. Det visade sig att den medierade variabeln allmän 

bonus upplevda värde var signifikant med den oberoende variabeln nåbarhet. Detta 

ligger i linje med vad tidigare forskare hävdat att om arbetarna ser bonusen som nåbar 

bidrar det till att arbetarna ser ett värde i att kämpa för bonusen (Emmanuel & 

Kominis, 2007).  

 

Det visade sig att den oberoende variabeln förväntad nåbarhet även hade en direkt 

positiv påverkan på den beroende variabeln arbetsmotivation. Detta trots att 

Emmanuel & Kominis (2007) i sin forskning påstod att den skulle påverka den 

medierade variabeln allmän bonus upplevda värde. Nåbarhet hade därmed en större 



Alicia Norén Andersson 
Amanda Jonsson 

57 
  

inverkan på arbetsmotivation än vad som förutspåddes i hypoteserna. Anledningen 

kan vara att personal inom banksektorn anser att nåbarheten av den allmänna bonusen 

är en direkt arbetsmotiverande faktor. Eftersom att den allmänna bonusen är en 

kollektiv belöning (Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 2010), kan nåbarhet ses som en 

större aspekt än andra monetära belöningar. För att den allmänna bonusen ska vara 

nåbar, krävs det att andra personer också engagerar sig i att nå belöningen (Tan & 

Tan, 2008), vilket kan vara anledningen till att denna variabel fått en extra betydelse 

för arbetsmotivationen. 

 

Den oberoende variabeln upplevd prestation visade sig vara signifikant med den 

beroende variabeln arbetsmotivation. Detta bevisar att upplevd prestation har en 

påverkan på arbetsmotivation, dock inte på det sätt som vi förutspått i vår hypotes. 

Hypotesen menade att upplevd prestation skulle vara signifikant med upplevt värde, 

som sedan påverkade arbetsmotivationen. Anledningen kan även i detta fall bero på 

att den allmänna bonusen är en kollektiv belöning (Ellwart, Hertel, Konradt, & Rack, 

2010) och upplevelsen av att ens eget presterande gör att bonusen utdelas blir 

viktigare för att få arbetsmotivation. 

 

Många forskare diskuterade om de monetära belöningarna och deras funktion av 

arbetsmotivationen (Anthony & Govindarajan, 2007; Došenović, 2016; Latham & 

Pinder, 2004; Kohn, 1999; Maister, 2003). Underökningens resultat kring frågorna 

om de monetära belöningarna visade att respondenterna överlag var positivt inställda 

till detta. De tyckte att monetära belöningar var värdefulla och att de skapade 

arbetsmotivation. En del forskare argumenterade för att monetära belöningar gav 

positiv effekt på arbetsmotivationen (Maister, 2003; Došenović, 2016; Wiley, 1995), 

medan Kohn (1999) argumenterar för att deras funktion inte var lika effektiv. Kohn 

(1999) påstod att dessa belöningar är så väl använda att de anses vara självklara och 

inte längre motiverar de anställda i samma grad. I vår undersökning ställdes denna 

fråga och respondenterna höll inte med om påståendet. Det framgår alltså att monetära 

belöningars funktion att skapa arbetsmotivation för de anställda inom banken 

fortfarande fungerar. 
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6.3 Implikationer 

6.3.1 Etiska implikationer 

Bankerna fortsätter att minska på användningen av monetära belöningar och i 

dagsläget används nästintill enbart allmänna bonusar. Användningen av individuella 

monetära belöningar minskar kontinuerligt inom de svenska bankerna. Denna 

förändringen kan leda till etiska förändringar internt i bankverksamheterna. 

Personalerna får således inga fördelar av att agera för egen vinning och ge ut dyrare 

lån, fonder eller dylikt till klienter för ökad provision. Fokus i genomförandet av 

arbetet ändras från att tjäna pengar, till att verkligen lägga fram bra lösningar till 

bankkunderna. Hela bankverksamheten kan därför bli mer tillförlitlig och deras 

klienter kan få ett ökat förtroende för att deras handläggare på banken. Borttagandet 

av monetära belöningar kan enligt vårt resultat minska arbetsmotivationen, eftersom 

de har i studien visat sig vara betydelsefulla för arbetsmotivationen. 

6.3.2.Praktiska implikationer 

De praktiska implikationerna som kan utvinnas av vår studie är att den monetära 

belöningen allmän bonus ändrar de bankanställdas synsätt på varandra och ökar 

samhörighet. Detta eftersom de anställda får ett gemensamt mål att sträva efter och 

inte endast har ett individuellt arbetstänk. Detta kan vidareutvecklas till att 

bankanställda får en mer social samhörighet med mindre konkurrens gentemot 

varandra. Allmän bonus blir allt vanligare inom bankväsendet och andra belöningar 

som exempelvis provisionslön börjar försvinna. Övergången att endast använda 

allmän bonus som en monetär belöning kan dock ifrågasättas. Detta eftersom 

arbetsmotivation är individuellt, vilket kan skapa osämja mellan arbetskollegorna då 

några anstränger sig mer för att uppfylla kraven för att få bonusen, medan andra inte 

har samma arbetsmotivation och vilja för att nå denna belöning.   

6.4 Självkritik	
Antalet respondenter som deltog i studien var 63 stycken varav 47 var användbara i 

analysen. Ett problem med detta relativa låga urval är att resultatet kan ifrågasättas, 

eftersom ju högre antal stickprov som utförs desto trovärdigare resultat redovisas. För 

att få kontakt med respondenter och samla in enkätsvar användes mailen och 

telefonen. Något som ytterligare hade kunnat öka urvalet hade varit att besöka kontor 

för att ge information om enkäten till potentiella respondenter. Uppsatsen grundar sig 
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i en kvantitativ metod. För att få mer ingående svar och mer precisa resultat hade 

undersökningen kunnat börja med att intervjua bankanställda för att se vilka monetära 

incitament som påverkar arbetsmotivationen. Efter detta hade vi kunnat använda 

dessa intervjusvar som grund till utformningen av enkäten, vilket hade kunnat 

resultera i en induktiv studie. Detta hade i sin tur kunnat leda till att flera variabler i 

regressionsanalysen hade blivit signifikanta och därmed hade man kunnat öka 

trovärdigheten ytterligare i hypotesprövningen.  

 

Något annat som hade kunnat göras för att förbättra enkäten hade varit att göra en så 

kallad pilotstudie som är en första provenkät, vilket hade gjorts i en mindre skala 

innan den fullvärdiga enkätundersökningen hade gjorts. Pilotstudien hade dels hjälpt 

till att kontrollera upplägget av frågeformuläret men även hjälp till att samla in värden 

som sedan hade kunnat användas som kontrollvärden vid den slutliga enkäten (Bell & 

Bryman, 2011). 

6.5 Förslag på vidare forskning 
I studien har vi kommit fram till att nåbarhet hade en direkt inverkan på 

arbetsmotivation. För att kunna få en djupare inblick i om detta kan framtida 

forskning genomföra kvalitativa studier i form av djupintervjuer. Med denna 

forskningen kan andra möjliga variabler analyseras som kan påverka den allmänna 

bonusens motivationseffekt hos de anställda på banken, vilket kan leda till att man får 

en djupare inblick i om den allmänna bonusen verkligen motiverar de anställda. 

 

Eftersom denna undersökning endast gjordes inom en bankkoncern, kan framtida 

forskning undersöka om detta resultat är allmänt inom hela bankväsendet. Vid en mer 

omfattande undersökning hade forskningen kunnat dra mer generaliserbara argument. 

En sådan undersökning hade kunnat hjälpa hela bankväsendet, samt andra 

professionella tjänsteföretag med att få en insikt i vad som motiverar de anställda och 

deras resonemang om belöningar. 

 

Vår undersökning visar att det inte finns någon självklar belöning som motiverar 

samtliga anställda, utan uppfattningen om belöningarnas funktion att motivera var 

väldigt individuell. Vissa belöningar som gav mycket arbetsmotivation till en person, 

gav inte alls mycket arbetsmotivation till nästa person. Detta är något som framtida 
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studier kan utveckla och undersöka, om det verkligen är lönsamt att endast använda 

sig av en form av belöning. Om företagen istället skulle använda sig av ett 

individanpassat belöningssystem skulle det kunna öka arbetsmotivationen och därmed 

produktiviteten. 
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Bilaga 1 – Internetenkät 
Hejsan! 

Vi är två tjejer som läser Ekonomprogrammet med inriktning bank och finans vid 

Kristianstad högskola. Vi skriver nu kandidatuppsatsen som har avsikten att 

undersöka om ni anställda på banken anser att det monetära belöningssystemet ökar 

eran arbetsmotivation. Vi skulle varit väldigt tacksamma om ni hade hjälpt oss genom 

att svara på denna enkät! 

  

En monetär belöning är en belöning som ges i någon form av pengar. Den monetära 

belöningen som enkäten till stor del handlar om är bonusen som fås 

genom vinstdelningsprogrammet. Denna bonusen kallas i enkäten för den allmänna 

bonusen. 

 

Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt och enkäten tar cirka 5 minuter att 

besvara. Vi är väldigt tacksamma för din medverkan i undersökningen! 

 

Vid frågor får du gärna kontakta oss på mailadressen: kandidat2017@yahoo.com eller 

ring 

Alicia: 0768940624 eller Amanda: 0762094341 

 

*1. Jag är 

Man 

Kvinna 

 

2. Födelseår 

 

 

*3. Första anställningsåret på den nuvarande banken 

 

 

*4. Jag är behörig till bankens allmänna bonus: 

Ja 
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Nej 

 

*5. Min tjänst på banken 

 

Följande frågor kommer studera hur du upplever värdet av den allmänna 
bonusen i förhållande till arbetsmotivation. I studien definieras värdet som 

något som är åtråvärt för en själv. 
 

Ange din åsikt för följande frågor på skalan 1-7, har du ingen åsikt används 

alternativet "ingen åsikt". 
 

6. Anser du att målen för ta del av den allmänna bonusen är nåbara? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

7. Anser du att ledningen informerar dig om vilka krav som gäller för den 

allmänna bonusen? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

8. Anser du att dina medarbetare arbetar med att nå den allmänna bonusen? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

9. Vet du om hur dina prestationer mäts för att nå den allmänna bonusen? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

10. Tycker du att bankens krav för att få den allmänna bonusen är rättvis? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

11. Anser du att din prestation medverkar till att ni når den allmänna 

bonusen? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 
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12. Anser du att den allmänna bonusen är en belöning för bra presterande? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

 

13. Uppfattar du att den allmänna bonusen tilldelas för goda prestationer? 
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis 

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

14. Är den allmänna bonusen värdefull för dig?  
Instämmer inte 

  

Instämmer delvis  

  

Instämmer helt Ingen åsikt 

        

 

15. Hur mycket ökar din arbetsmotivation av att banken erbjuder allmän 

bonus som en monetär belöning? 
Inte alls 

  

Delvis 

  

Väldigt mycket Ingen åsikt 

        

 

Följande frågor handlar om din åsikt om monetära belöningar som inte endast 

berör den allmänna bonusen. 

 

16. I vilken utsträckning anser du att en ökad användning av monetära 

belöningar skulle påverka din arbetsmotivation? 
Intet alls 

  

Delvis 

  

Väldigt mycket Ingen åsikt 

        

         

17. I vilken uträckning värdesätter du att det finns monetära belöningar? 
Inte alls 

  

Delvis 

  

Väldigt mycket Ingen åsikt 

        

18. Har du uppfattat att de monetära belöningarna blivit självklara inom 

bankverksamheten och därmed tappat sin funktion med att motivera? 
Inte alls 

  

Delvis 

  

Väldigt mycket Ingen åsikt 
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19. Rangordna från högst till lägst, de belöningar som du anser ger mest 

arbetsmotivation. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Provision 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Individuell bonus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Allmän bonus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Individuell lönesättning 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Befodringsmöjlighet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Utbildning 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Beröm av chef/anställda 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Tabeller 
 

Tabell 1 Deskriptiv statistik för studiens variabler 

 

Variabl/Fråga Medelvärde Standardavvikelse Min Max Skevhet Kurtosis 
6-8. Nåbarhet 5,32 1,44 1 7 -0,903 0,143 
9-10. Mätinstrument 4,86 1,95 0,5 7 -0,653 -0,113 
11-13. Upplevd 
prestation 4,83 1,67 0,33 7 -0,221 -0,283 
14. Värde 5,76 1,34 2 7 -0,75 -0,33 
15. Arbetsmotivation 4,75 1,55 1 7 -0,805 0,104 

n=47 

 

Tabell 2 Test av normalfördelning 

 

Variabel/Fråga Statistik n Sig. 
15. Arbetsmotivation 0,240 47 0,000 
14. Värde 0,212 47 0,000 
12-13. Upplevd 
prestation 

0,164 47 0,003 

6-8. Nåbarhet 0,161 47 0,004 
9. Mätinstrument 0,172 47 0,001 
10. Mätinstrument 0,182 47 0,000 

 
 
Tabell 3 Koefficienter av enkel regression med arbetsmotivation som beroende 
variabel 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Std. Error Std. Beta Sig. VIF 
 (Konstant) 0,880  0,03  

14. Värde 0,152 0,451 0,001 1,000 

 

Tabell 4 Sammanfattad enkelregressionsanalys 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

0,451 0,203 0,186 1,223 
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Bilaga 3 - Figurer 
 

 

 
Figur 1 Normalfördelningskurva för variabeln arbetsmotivation 

 
 
 
 


