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Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel:  Motivation och belöning i en föränderlig miljö. En fallstudie på 
IKANO Bank. 

Seminariedatum: 18 januari 2010. 

Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng. 

Författare: Yaldda Basirat, Alma Inajetovic, Lukas Nilsson & Carina Persson. 

Handledare: Olof Arwidi & Per Magnus Andersson. 

Fem nyckelord: Omstrukturering, företagskultur, motivation, kommunikation samt 

inre och yttre belöningar. 

Syfte: Syftet är att analysera hur de anställda kan motiveras till att verka i 

företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i 

samband med omstruktureringar. 

Metod: Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter från IKANO 

Bank och omfattande litteraturstudier har tillämpats. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska bas som uppsatsen vilar på är teorier om 

omstrukturering, företagskulturens roll och betydelse, Antonovskys 

KASAM (Känsla Av SAMhörighet) samt syfte och användning av 

belöningssystem. Vidare innehåller basen motivationsteorier, 

däribland: Maslows behovspyramid, Hertzbergs tvåfaktorsteori, 

förväntningsteorier samt målsättningsteorier.  

Empiri: Empirin som utgör grund för uppsatsen är fem intervjuer som 

genomförts med anställda inom IKANO Bank. Urvalet av 

respondenter skedde med utgång från organisationsträdet. 

Resultat: Genom förståelse och med respekt för företagskulturen, kombinerat 

med en bra kommunikation och aktivt arbete med de inre 

belöningarna, under en omstruktureringsfas, kan man nå goda 

reslutat. Vidare är det viktigt att de anställda ges möjlighet att 

förstå behovet av förändringen och därigenom inte tappar 

framtidstron för företaget, annars finns risken att de motarbetar 

omstruktureringen. 

 



Abstract 

 

Title: Motivation and reward in a changing environment. A single case-

study on IKANO Bank. 

Seminar date: 18th of January 2010. 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points 

(UPC) or ECTS-cr. 

Authors: Yaldda Basirat, Alma Inajetovic, Lukas Nilsson & Carina Persson. 

Advisors: Olof Arwidi & Per Magnus Andersson. 

Key words: Restructuring, corporate culture, motivation, communication, extrinsic 

and intrinsic rewards. 

Purpose: The purpose with this paper is to analyze what motivates employees to 

work in the company’s interest with the help of intrinsic rewards. 

Especially in the event of a restructuring within an organization.  

Methodology: Qualitative interviews with respondents from IKANO Bank have been 

made and extensive studies of literature have been applied.  

Theoretical  The theoretical base of the thesis are theories on restructuring, the 

perspectives: role and meaning of corporate culture, Antonovsky’s sense of 

 coherence and the purpose and use of a reward system. The base also 

 contains theories of motivation, including; Maslow’s hierarchy of 

 needs, Hertzberg’s two-factor theory and theories of expectation and 

 achievement. 

Empirical The empirical foundation of the thesis is five interviews with 

foundation: employees within the IKANO Bank. The selection of respondents 

 was made from a width of positions/functions, from the  

 Management Group, middle management, to employees. 

Conclusions: By understanding and respecting the corporate culture combined with 

open, clear and transparent communication during the phase of 

reconstruction, it can be successful. It is also important that the 

employees are given the opportunity to understand the need of change 

and through this not loose their future trust in the company. Otherwise 

you may risk that the employees are starting to oppose the 

reconstruction instead of supporting it. 
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1. Introduktion 

Idén om att flera personer tillsammans kan göra mer än enskilda individer kan, har sedan 

länge varit ett vedertaget faktum. Utifrån detta faktum kan man sedan brygga vidare till en 

av förklaringarna av företag1; organisation, en eller flera fysiska personer eller en juridisk 

person som samordnar bl.a. arbetskraft, kapital och teknik för att producera varor och 

tjänster. Detta kan tolkas vidare till att flera tillsammans kan åstadkomma mer, allt från att 

få upp produktionskapacitet till att man kan specialisera sig på olika delar av en helhet för 

att effektivisera.  

 Att samarbeta i all ära, men hur ska man då styra dessa individer så de arbetar mot ett 

gemensamt mål, ofta kallat företagsmål? Grundlönen är en del av denna styrning, utan 

tvekan, men väl på arbetsplatsen kan en anställd sedan utföra sitt arbete på olika sätt 

avseende till exempel attityd, kundbemötande och intention. Dessa sätt kan till viss del 

kontrolleras av olika motivationsfaktorer så som yttre, ekonomisk, belöning eller inre, 

psykologisk, belöning. Men hur påverkas detta när något annorlunda inträffar i företaget 

som kan få anställda att uppleva någon mån av osäkerhet, så som till exempel en 

omorganisation? Hjälper fortfarande de sedan tidigare inarbetade belöningssystemen eller 

krävs det nya, mer djärva, metoder för att lyckas hålla medarbetarnas motivation uppe? 

 

1.1 Att förändra och omstrukturera 

”Det enda man kan vara säker på här i livet är förändring”, säger Anders Blomqvist2 som 

är en förebild inom ledarskap. Denna problematik, hur man ska leda i/under en förändring, 

är vad som fick vår nyfikenhet att blomstra. Om man generaliserar, så känner vi studenter 

att universitetsvärlden lär ut hur positiva problemsituationer ska lösas, men i situationer 

som kan upplevas som osäkra alternativt negativa är täckningen sämre. Genom vårt arbete 

vill vi nu bidra till att stärka upp inom detta område. 

 För att ge arbetet tyngd väljer vi att angripa det genom att prövar våra teorier genom 

ett fallföretag där en osäkerhetsproblematik har ägt rum; en större omorganisation. IKANO 

Bank i Älmhult blev det fallföretag som vi valde, detta med kunskap om att företaget 

använder sig i sparsam utsträckning av bonus och att där finns en stark företagskultur. 

Omorganisationen är dessutom pågående under författandet, där denna i slutändan innebär 

att anställda kan få nya arbetsuppgifter, arbetsplats eller också möjligen blir friställda. 

                                            
1 Nationalencyklopedin, sökord: företag 
2 Deubler 2006 
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1.2 Syfte och problembeskrivning 

Ledarskap när man ska omorganisera ett helt företag, eller för den delen bara förändra en 

liten del av arbetssättet, kan vara problematiskt. De första medel som vi författare kommer 

att tänka på är att uppmuntra sina anställda genom att ge belöning (vanligen kallad bonus) 

för att ta till sig det nya sättet. Men, om vi ska leka med tanken, är detta verkligen det sätt 

som är mest effektivt? Eller kostar det möjligen mer än det smakar i slutändan? Troligen 

kan man använda pengarna bättre, till exempel till forskning och produktutveckling istället. 

Men då behöver företaget ge något annat till sina anställda. En tanke som ligger nära till 

hands är, som tidigare skrivits, inre belöningar för antingen hela bemanningsstyrkan eller 

individen. Med detta i åtanke; syftet med vårt arbete är att analysera hur de anställda kan 

motiveras till att verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i 

samband med omstruktureringar. Detta är ett problem som förtjänar större 

uppmärksamhet, inte minst i den lågkonjunktur vi genomgår nu där många företag har 

hamnat i ekonomiska svårigheter.  

 För att operationalisera syftet och göra det mera greppbart har vi valt att formulera 

och arbeta med fyra forskningsfrågor. De tre första är: 

1. Hur nyttjas företagskulturen i syfte att motivera de anställda till att handla i 

företagets intresse? 

2. Hur påverkar en omstrukturering inom företaget de anställdas motivation? 

3. Vilka inre belöningar finns det på IKANO Bank, och hur skulle företaget arbeta med 

dessa i större utsträckning under omstruktureringsfasen? 

Dessa tre frågor kommer direkt ur vårt syfte som läsaren kan förstå. Eftersom fokus ligger 

på styrningen är det viktigt att undersöka hur negativa händelser, som till exempel 

nedskärningar och avskedanden, påverkar denna styrning. Risken med monetära 

belöningar är bland annat att moralen hos de anställda kan minska om företaget hamnade i 

ekonomiska problem och belöningen inte kunde fortsätta som tidigare. Därav blir den 

fjärde forskningsfrågan i uppsatsen följande, skapad genom motsatstolkning: 

4. Vilka yttre belöningar finns det och varför används inte dessa i större utsträckning av 

IKANO Bank? 

 

1.3 Definitioner 

För att underlätta förståelsen för de ord och begrepp som vi använder i syftet och i våra 

forskningsfrågor kommer de mest väsentligaste att definieras kort här. Anledningen till att 
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vi författare känner ett behov av detta är risken med de ord vi valt; de kan uppfattas på 

olika sätt. Men vi känner samtidigt att de fyller ett stort värde i just denna icke självklara 

betydelse, då vår kandidatuppsats berör ett dynamiskt område som ständigt förändras. 

 I litteraturen och det företagsekonomiska vardagsspråket förekommer uttryck som till 

största del syftar på samma sak gällande belöningar. När belöningar kommer från 

företagskulturen, trivseln på arbetsplatsen eller personalens uppfattningar om företaget 

kallas dessa i vardagligt tal för mjuka värden. Dessa värden är svåra att mäta och kan 

svårligen tas med i resultat- och balansräkningen. Arvidsson väljer att klassificera dessa 

belöningar som inre belöningar då de härstammar från den berörda individen själv, till 

exempel känslan av att lyckats med en arbetsuppgift3. Det är organisationen som skapar 

förutsättningen för att den enskilda individen skall känna den inre belöningen. Detta kan 

organisationen göra genom till exempel företagskulturen, ledarskapet, arbetssättet. Mjuka 

värden/inre belöningar kan även kallas icke monetära belöningar då de just är detta, icke 

monetära. I det fortsatta arbetet kommer vi författare att använda oss utav uttrycket inre 

belöning då det rör sig om belöningar som den enskilda individen själv upplever och som 

härstammar utifrån det som organisationen skapat. 

 Om de mjuka värdena var svårmätbara och inte lätta att applicera i resultat- och 

balansräkningen borde de värden som är lätta att mäta och applicerbara i resultat- och 

balansräkningen, enligt en motsatsprincip, kallas hårda värden. Det gör de också, i 

vardagligt språk. Hårda värden kan vara de belöningarna som syftar på lön, rörliga 

ersättningar, bonusar, tantiem med mera. Enligt Arvidssons klassificeringssystem över 

belöningar skall hårda värden gå under namnet yttre belöningar.4 Yttre belöningar är 

sådana belöningar som kommer från anställda med chefsposition, som de ovan nämnda 

exemplen, och ges till annan anställd. Annat namn för yttre belöningar skulle vara 

monetära belöningar, av samma anledning som inre belöningar kallas icke monetär 

belöning, just därför att yttre belöning består av monetära medel. På samma sätt som 

tidigare kommer vi författare att använda oss av uttrycket yttre belöning då det rör sig om 

belöningar som ges från en person/organisation till anställd i monetär form. 

 Att verka för företagets intresse definierar vi som att de anställda ska arbeta för att 

öka företagets vinster i slutändan. Detta kan absolut vara ett mycket komplext och 

långtgående arbete; många av avtrycken gör troligen de anställda utan att de ens tänker på 

                                            
3 Arvidsson 2005, sid. 22 
4 Ibid., sid. 23 
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det, som exempelvis vilket kroppsspråk, tonläge eller ordval de gör när de pratar med en 

möjlig kund. Några av de mer fallföretagsspecifika exempel som vi vill ge är att de 

anställda förväntas prata gott om IKANO Bank i alla kontakter, privata som professionella. 

Vidare vid utveckling av produkter som gynnar företaget så att banken inte ger lån till 

individer med låg kreditvärdighet. Ytterligare exempel är att rapportera om problem så de 

kan åtgärdas effektivt eller då kollegor hjälper varandra även när tiden är knapp.  

 Begreppet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder röra. 

Det handlar alltså om vilka drivkrafter som får oss att handla. Men motivationspsykologin 

är också intresserad av att förklara beteendens riktning, det vill säga varför våra handlingar 

går i en viss riktning och inte i en annan.5 I vår uppsats menar vi just det som driver de 

anställda på IKANO Bank att handla i företagets intresse. 

 När nu vårt syfte förhoppningsvis är tydliggjort för läsaren, men innan vi ger oss i 

kast med att besvara våra frågor, kommer en kort vägledning till hur vi har lagt upp vår 

uppsats. Detta för att hjälpa och guida dig som läsare, men även för att hjälpa den röda 

tråden att löpa. 

 

1.4 Disposition 

Den text som hittills lästs av läsaren har placerat det problem som vi vill undersöka på 

kartan. Genom att bryta ner problemet till fyra korta frågor vill vi underlätta dels analysen 

och dels förståelsen för frågan och svaret. Det har gjorts avgränsningar för att göra de 

delar arbetet fokuserar på tydligare och göra uppsatsen greppbar. 

 Under metodavsnittet motivera vi vårt val av metodverktyg och varför de bäst hjälper 

till att besvara vår frågeställning. I den teoretiska ramen beskriver vi de övergripande 

teorier vi valt att fokuserar på. Under rubriken empiri beskriver vi i korta ordalag de 

resultat vårt insamlade material har gett, indelade per område överensstämmande med våra 

forskningsfrågors områden. 

 Den avhandlande delen avser att söka svar på våra frågeställningar genom litteratur- 

studier och intervjuer. Slutligen knyter vi ihop allt under sista rubriken där vi kommer att 

föra en diskussion och summera resultaten.  Vi kommer även att förhålla oss till hur vi ser 

på problemet och vår föreslagna lösning. Men innan dess kommer en kort beskrivning av 

vårt fallföretag. 

 
                                            
5 Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 51 
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1.5 Företagsbeskrivning 

Inför arbetets tyngre delar vill vi ge läsaren en bakgrund i hur vårt fallföretag IKANO 

Bank är uppbyggt. IKANO Bank grundades 1995 och är en av fem verksamheter inom 

IKANO GROUP. IKANO GROUP ägs till 100 % av familjen Kamprad (Ingvar Kamprad, 

grundare till IKEA). IKANO Bank har sitt säte i Älmhult och är ett dotterbolag till IKANO 

Holding S.A. IKANO Bank bedriver sin verksamhet förutom i Älmhult även i Lund och 

Solna. De har även kontor i Danmark, Norge och Finland. IKANO Bank är uppdelade i tre 

affärsområden; privat, säljfinans samt företag och agerar som en sparbank som skall 

erbjuda sparräntor som ligger över marknadssnittet, samt lån med konkurrenskraftiga 

räntor, till den stora allmänheten. Den största samarbetspartner för IKANO Bank har 

genom tiderna varit IKEA, och är fortfarande en stor och viktig partner, dock har de under 

de senaste åren kompletterat med flera nya partners. Under 2008 har samarbete etablerats 

med bland andra Preem. Satsningar har även gjorts på IKEA Handla kort vilket har 

medfört att IKANO Bank har egen personal ute på de flesta IKEA varuhusen. Den 2 

januari 2009 ombildades IKANO Bank AB (publ) till ett europabolag med namnet IKANO 

Bank SE.6 

 Den omstrukturering, som i skrivande stund till stor del är genomförd och avslutad, 

innebär en nödvändig anpassning av organisationen för att stå stabilare inför framtiden. 

Behovet av omstruktureringen har successivt växt fram genom förändrade arbetssätt. 

Denna nya effektivare organisation har delvis inneburit att vissa positioner fått mindre 

arbetsbörda och därmed blivit överflödiga. Därför har ett tjugotal tjänstemän, i hela 

organisationen, lämnat företaget i form av uppsägning och frivillig avgång.  

 Omstruktureringen har också inneburit nya avdelningar inom IKANO Bank med nya 

konstellationer av uppgifter och anställda.7 Denna omstrukturering innebär också en flytt 

av strategisk personal från Älmhult till IKANOs lokaler i Lund. Flytten till Lund är också 

ett led i att, i större utsträckning, kunna attrahera kompetent personal från Öresunds- 

regionen för att säkerställa bankens framtida tillväxtmöjligheter.8 

 

 

 

                                            
6 IKANO Bank årsredovisning 2008, sid. 3 - 8 
7 Intervju med respondent B & C 
8 Intervju med respondent A & D 
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1.6 Förhållningssätt och avgränsningar 

För att ge läsaren insikt i de yttre belöningar som förekommer inom IKANO Bank, och hur 

vi förhåller oss till dessa, vill vi här göra en mindre jämförelse. Men innan vi går in på 

jämförelsen i nästa stycke, vill vi klargöra hur vi ser på den grundlön som alla anställda 

har. Vi betraktar inte grundlönen som en del av de yttre belöningar som ett företag kan ge 

sina anställda, utan som en förutsättning för att gå till jobbet. Vi har full förståelse för den 

läsaren som menar att grundlönen borde vara en del av detta, men som vi ser det så måste 

varje anställd kunna lita på att grundlönen blir utbetald varje månad. Vi menar vidare att en 

yttre belöning är av den karaktären att det är något en anställd har möjlighet att få, inte kan 

räkna med att få. Därav att grundlönen i vår uppsats inte betraktas som en del av 

belöningssystemet, utan ligger helt utanför. 

 Även om IKANO Bank använder sig av yttre belöningar är detta ändå på nivåer som 

anses låga jämfört med andra organisationer inom den finansiella världen. Som exempel på 

högre nivåer av yttre belöningar kan SEB användas. Om SEBs årsredovisning används är 

det möjligt att räkna ut en ungefär siffra för nivån på deras yttre belöningar. SEB har enligt 

senaste årsredovisningen 8 884 heltidsanställda inom det svenska moderbolaget. Dessa 

delar på posten löner och arvoden (Sverige) 4 190 miljoner.9 Uppsatsförfattarna gör 

antagandet att de anställda på SEB har lika stor genomsnittslön som de anställda på 

IKANO Bank, cirka 38 000 kr/månaden10 (baseras utifrån att en heltidstjänst innebär 160 

arbetstimmar per månad). Utifrån detta antagande samt att en heltidstjänst per år inom 

storbank innebär 1 585 timmar11, kan en ungefärlig nivå på den rörliga ersättningen 

beräknas. Denna blir, enligt uppsatsförfattarna, cirka 95 000 kr/ heltidsanställd och år. 

Denna skall jämföras med IKANO Banks rörliga del av lönen som är cirka 27 000 

kr/heltidsanställd och år. 

 Det vi vill påpeka med dessa siffror och dessa två företags val av belopp på 

bonusersättning är balansen mellan de två belöningskällorna, yttre och inre belöningar. Vi 

anser att det skulle vara svårare att studera de inre belöningarna när de yttre belöningarna 

är så pass stora, som i SEBs fall, att de överskuggar den motivation som kan existera och 

verka genom de inre belöningarna. IKANO Banks relativt låga bonusersättning, anser vi 

uppsatsförfattare, gör det enklare att studera hur IKANO Bank motiverar sina anställda 

                                            
9 SEB Årsredovisning 2008, sid. 82 
10 IKANO Bank Årsredovisning 2008, sid. 25 
11 Swedbank Årsredovisning 2008, sid. 72 
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med inre belöningar utan allt för stor överskuggning av de yttre belöningarna. Trots att 

IKANO Bank använder sig utav yttre belöningar är denna form av belöning så liten att den 

inte kan anses ha större betydelse än vad den inre belöningen har för de anställda. Därmed 

anses från författarnas sida att IKANO Banks inre belöningar är studerbara och att dessa 

inte påverkas i allt för stor utsträckning utav den existerande yttre belöningen.  

 Ett annat tydligt tecken på att bonusarna är låga hos IKANO Bank var när en 

journalist frågade om deras bonusnivåer. Nivåerna var så låga att journalisten inte ens var 

intresserad att ta upp dem i sin artikel, berättar en av våra respondenter. Journalisten 

menade att den summan som alla inom IKANO Bank delade på, det var vad två chefer 

inom en annan bank delade på.12 

 Uppsatsförfattarna är också fullt medvetna om att SEB och IKANO Bank inte arbetar 

helt inom samma fält inom den finansiella världen. SEB är trots allt en storbank som 

erbjuder sina kunder ett fullt utbud av banktjänster13 medan IKANO Bank är en nischbank 

som framförallt skall erbjuda privatkunder förmånliga sparkonton och blancolån14. Detta 

kan eventuellt innebära vissa skillnader mellan de två bankerna gällande arbetsklimat och 

motivation. 

 För att göra uppsatsen tydlig vill vi även göra några avgränsningar. Som läsaren 

förstått kommer vi att endast se på företaget IKANO Bank genom vår fallstudie, vilket vi 

tycker bidrar med större förståelse än om vi valt att jämföra flertalet banker. Genom att gå 

på djupet i ett företag kan vi se oss vinna en djupare förståelse, där priset blir att studien 

möjligen inte blir lika generell som man kunnat önska. 

 Vi väljer vidare att avgränsa vår uppsats från sådana yttre faktorer som alla företag 

som finns i Sverige måste rätta sig efter. Alltså där det inte finns några alternativ till 

handling, som exempel vill vi lyfta fram Lagen om Anställningsskydd (LAS). 

 

 

  

                                            
12 Intervju med respondent A 
13 SEB Årsredovisning 2008, sid. 4 
14 IKANO Bank Årsredovisning 2008, sid. 3 
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2. Metod 

För att ge vår uppsats tillförlitlighet väljer vi att nedan redogöra för vår metod. Vi kommer 

att motivera och beskriva våra val av metodverktyg samt ge dem kritik. Vårt syfte och 

frågeställning är det som till stor del styr forskningsarbetets angreppssätt. Vårt arbete har 

en analyserande ambition, där vi ämnar klargöra de inre belöningssystemen och deras 

påverkan på styrning och de anställdas arbeten. För att uppnå syftet och försöka besvara 

frågorna kommer vi använda oss av en kvalitativ metod. Ett kvantitativt tillvägagångssätt 

exkluderas då syftet inte är att dra generella slutsatser gällande styrningen. Vi vill istället 

gå in på djupet i frågorna och se hur IKANO Bank påverkas. IKANO Bank är av speciellt 

intresse då organisationen till största del styrs på med psykologisk belöning. 

 Avgränsningen gör vår studie till en fallstudie där IKANO Bank utgör den empiriska 

grundstenen. Fallstudiet blir därmed en ”single case-study” och vi vill få ökad förståelse 

för ett unikt fall, nämligen situationen i IKANO Bank.15 Trots att vi inte har en 

generaliserande ambition i arbetet kan den dock användas i andra företagsekonomiska 

forskningsstudier för att dra större slutsatser. Detta eftersom vi använder oss av begrepp 

och koncept som är applicerbart på andra företag än just IKANO Bank. 

 Vi har med motiven ovan valt metodverktygen intervjuer och litteraturstudier. Syftet 

med intervjuer är att få mer detaljerad information om själva IKANO Bank, de anställdas 

arbete och vad de anställda känner för belöningssystemet. Litteraturstudier kommer främst 

att användas för en teoretisk diskussion kring våra frågeställningar. Stundtals kommer både 

två metoder att användas för att komplettera varandra. Vi anser att vårt syfte och våra 

frågeställningar kommer att bli bäst besvarade med hjälp av dessa verktyg i kombination. 

Båda två är tämligen fria verktyg som bygger på brukarens tolkning av interaktionen. 

Metoden intervju kräver förståelse och respekt inför situationen, då meningen skapas i 

själva interaktionen mellan respondenten och intervjuaren. Subtila signaler fångas upp och 

färgar informationen som bara blir tillgängliga vid personlig interaktion och som vi 

författare sedan har med oss i skrivandet. Kombinationen med litteraturstudier, där 

relationen blir ensidig och opersonlig eftersom vi tolkar det sedan tidigare skrivna ordet 

och själva lägger till färg och djup i texten när vi läser det, ser vi ger en intressant och för 

arbetet givande dimension. Dessa verktyg i förening tycker vi författare ger mer än någon 

                                            
15 jfr DePoy & Gitlin 1999, sid. 195 
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annan förening, då vi kan välja att fokusera mest på den metod som i den specifika stunden 

har mest betydelse för analysen, samtidigt som det andra verktyget finns nära till hands. 

 Vi försöker i möjligaste mån hålla oss kritiska till vårt insamlade material. Detta till 

trots så kan vi aldrig undgå att vi i slutändan tolkar och lägger våra egna värderingar i 

uppsatsen, men vi gör vårt yttersta för att hålla det på en minimal nivå genom hela arbetet. 

 Bakgrundsinformation har vi sökt från flertalet hemsidor, bland annat IKANO 

Banks. Källor på internet har risken att vara otillförlitliga16 till sin natur, men då inhämtad 

fakta kommer från exempelvis IKANO Banks hemsida och allmänt respekterade organ, 

som Nationalencyklopedin, anser vi materialet vara tillförlitligt för uppsatsen. 

 

2.1 Validitet och reliabilitet 

Angående validiteten17, hur väl man mäter det man avser mäta, så finns det flera aspekter 

som spelar in för att få en hög validitet. Vi har i vår uppsats täckt in varje forskningsfråga 

med ett antal delfrågor; dels för att få insikt i om respondenten ger samstämmiga svar på 

likriktade frågor och dels för att få utförliga och djupgående svar. Då vi haft möjligheten 

till följdfrågor har vi ytterligare höjt uppsatsens validitet. Som ännu ett led i att säkerställa 

en tillfredsställande validitet så valde vi aktivt att en majoritet av de intervjuade var 

innehavare av högre placeringar i organisationen. Detta säkrade till viss del att de har 

kompetens och insikt i områdena som vi studerar inom ramen för uppsatsen. 

 Gällande reliabiliteten18, tillförlitligheten, handlar om att den undersökning som 

genomförs görs på ett pålitligt sätt. Alltså i vårt fall att de verktyg som vi använder ger 

ärliga svar. Genom att vi låter våra respondenter tala fritt och vi endast ser till att de håller 

sig inom det rätta området samt att de mot slutet får möjlighet att själva lägga till vad de 

anser att vi har missat inom området, anser vi oss ha lagt grund för hög reliabilitet. Dock 

bygger våra intervjuer på människors subjektiva åsikter, vilka till sin natur är oerhört svåra 

att mäta samtidigt som olika personer ser samma händelse på olika sätt, vilket resulterar i 

att vi inte garantera att reliabiliteten blir hög i slutändan. 

 

 

 

                                            
16 Eriksson & Lilliesköld 2004, sid. 79 
17 Bryman & Bell 2005, sid. 304 - 308 
18 Ibid., sid. 304 - 306 
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2.2 Intervju 

Intervjuerna skede på en semistrukturerad basis19, där vi valde att utforma en 

intervjuguide(som finns bifogade i bilaga 1 och 2) för att bland annat få så jämförbara svar 

som möjligt. Detta innebär att vi genom standardiserade frågor bidrar till en dialog mellan 

oss och intervjupersonen. Våra frågor som vi ställde har sin utgångspunkt i våra fyra 

forskningsfrågor, men är bearbetade och gjorda lämpade för ett samtal. För att göra 

intervjun mer dynamisk, så kunde den som ledde intervjun när som helst ställa en fråga 

som passade i samtalet, även om den inte ingick i de frågorna som var formulerade. Med 

denna möjlighet så kunde man även ta bort frågor som var irrelevanta i den pågående 

intervjun, allt för att göra samtalet så naturligt som möjligt. 

 Intervjuerna ägde rum i december månad i den miljö där respondenterna kände sig 

hemma. Intervjuerna bandades för att underlätta för oss som intervjuare samt om behov av 

efterkontroll uppstår. Våra forskningsfrågor samt syfte skickades på förhand via vår 

kontaktperson på företaget, för att ge respondenterna en insikt om vad samtalet skulle 

handla om, men dock inte själva frågorna. Detta för att deras svar skulle, i möjligaste mån, 

vara spontana.  

 En, som ovan påvisat, viktig fördel med denna metod är att det finns möjlighet att bli 

personlig i intervjun20. Om någon kände rädsla för missuppfattning fanns möjlighet att be 

om förtydligande. Vidare får vi en känsla för det som sägs ”mellan raderna”. Även om 

detta inte behöver vara en korrekt tolkning, så kan dessa ibland ge intressant bidrag till 

analysen. Ytterligare en positiv aspekt med intervjuer är att metoden är väl erkänd och 

därmed också utarbetad, även om detta aldrig ger några garantier. Intervjuundersökningens 

sju stadier21 har vi valt att någorlunda följa. Tillsammans i gruppen gjordes de två första 

stegen; tematisering och planering. Intervjuerna gjordes till stora drag enligt våra guider 

och av de två som var närvarande antecknade en vid intervjutillfällena. Vi valde att endast 

närvara två ur vår fyramannagrupp, dels för att ljudupptagningen var en mycket bra garant 

och försäkring för oss, dels för att inte försätta respondenten i underläge genom att vi var 

många intervjuare. Transkriberingen av intervjuerna gjordes relativt snart efter dess 

genomförande och av en av de två som närvarade vid intervjun för att ge bättre återgivelse 

                                            
19 Bryman 2001, sid. 127 
20 Kvale 1997, sid. 117 - 118 
21 Ibid., sid. 84 - 91 
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av intervjun. De tre sista delarna; analysen, verifieringen och rapporteringen gjordes 

tillsammans i gruppen.  

 

2.2.1 Respondenterna 

Intervjupersonerna har vi valt genom en icke-slumpmässig metod22. Med detta menas att vi 

väljer ut intervjupersonerna baserad på den position de besitter i företaget, då vi vet att de 

kan ge oss den information som behövs. Sådana personer blir inom journalistiken kallat för 

”centralt placerade källor”.23 Med andra ord gör vi en målinriktad sampling, alltså ”ett 

avsiktligt urval av personer”.24 I urvalet använder vi oss av IKANO Bankens hierarkiska 

struktur för att välja intervjupersonerna. Vår ambition var att intervjua minst en person från 

varje hierarkisk indelning, med begränsning till tjänstemän/-kvinnor och uppåt. Därmed 

exkluderas till exempel vaktmästare och lokalvårdare. 

 För att skydda våra respondenters identitet och IKANO Bank, men samtidigt i största 

mån kunna återge intervjuernas essens, har vi valt att anonymisera intervjupersonerna 

genom tilldelning av versaler vid specifika återgivande. Respondenterna är fem till sitt 

antal, med olika positioner inom företaget; allt från kredithandläggare till medlem av 

ledningsgruppen. Anställningstiden för de intervjuade varierar från blott några månader till 

tio år. När det är viktigt med vilken position som respondenten har kommer detta att 

framgå, dock aldrig vilken versal som hör ihop med vilken position i hierarkin.  

 Tyvärr lyckades vi inte få kontakt med någon potentiell respondent som blivit 

uppsagd i och med omstruktureringen, men vi känner likväl att vi kan besvara våra 

forskningsfrågor då vi är ute efter känslan hos de anställda. Samtliga av våra respondenter 

kommer dock till att påverkas mer eller mindre av omstruktureringen. Denna torde vara 

densamma när vi ber dem reflektera kring den tiden innan de visste om det fick behålla sin 

anställning eller ej. 

 

2.2.2 Intervjukritik 

Intervjuguidens frågor var till stor del standardiserade för att begränsa utrymmer för 

intervjuareffekt25, likväl noterade vi effekten vid olika tillfällen. Det vanligaste sättet var 

genom att intervjupersonen valde att anpassa sina svar för att vi var utomstående som kom 

                                            
22 jfr DePoy & Gitlin 1999, sid. 214 
23 Esaiasson et al 2005, sid. 286 
24 DePoy & Gitlin 1999, sid. 215 
25 Bryman 2001, sid. 146 
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in i deras värld. Detta till trots upplevde oss ha insider-tillhörighet26, då vi läst på så 

mycket om företaget samt att en av oss författare är timanställd. För att hålla intervjuerna 

på en strikt nivå, valde gruppen att författaren som är anställd endast fick närvara vid 

intervjuer med för denne ”främmande” personer. Detta för att varken färga intervjuaren 

eller respondenten, på ett för uppsatsen, mindre positivt sätt.  

 Generaliserbarheten mellan intervjuerna har gjorts så hög den är möjligt. Genom att 

bland annat ha samma intervjumiljö, samma utgångsfrågor, kort tidsrymd mellan 

intervjuerna så anser vi att vi nått god generaliserbarhet27 mellan intervjutillfällena. Dock 

är vi medvetna att generaliserbarheten mellan intervjupersonerna samtidigt är starkt 

begränsad då bakgrund, insikt, ålder och erfarenhet för att nämna några skiljer sig mycket 

åt, vilket vid vissa intervjuer blev uppenbart. 

 Den kritik som vi vill framföra i samband med intervjuer är att de tog mycket tid i 

anspråk. Dels att genomföra och dels att analysera. Vidare är en betydande negativ sida 

med intervjuer risken för prestigerelaterade lögner och tendensiösa svar. Det finns många 

gånger risk att undanhålla, framhålla eller rent av skönmåla svar, oavsett om detta är 

medvetet för intervjupersonen eller inte. Intervjuer är dock ett bra tillvägagångssätt för att 

klarlägga hur människor själva ser på sin omvärld28, vilket ligger i linje med syftet till vår 

uppsats. Dock ville vi säkerställa att vi uppfattat våra respondenter korrekt, varvid vi efter 

att transkriberingen var klar skickade dessa till respektive intervjuobjekt för att säkerställa 

att vi korrekt uppfattat dem under intervjun. Till sist vill vi även trycka på att även om man 

följer ett ”bra recept” så finns det andra omständigheter som gör att man likväl kan 

misslyckas. 

 

2.3 Litteraturstudier 

Som vårt andra verktyg har vi valt litteraturstudier. För att minska de ovan nämnda 

riskerna med intervjuer kommer vi som sagt att komplettera intervjuer med litteratur- 

studier. Litteraturen kan vara allt ifrån mer subjektiva material som broschyrer publicerad 

av IKANO Banken själv, till mer objektiva medieartiklar och forskningsarbeten.  

 Intervjuer med flertal personer med olika rang bidrar också till ökad noggrannhet i 

vår granskning. Dessa kompletteringsstrategier går ofta under namnet ”triangulering”.29  

                                            
26 Shah 2003, sid. 556 - 557  
27 Kvale 1997, sid. 209 - 212 
28 Esaiasson et al. 2004, sid. 279 - 281 
29 DePoya & Gitlin 1999, sid. 275 
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En enkätundersökning kunde även ha gjorts som komplettering, dock har vi valt att inte 

göra det då enkätundersökningar främst används i kvantitativt syfte. Samtidigt bidrar för 

mycket information till brus och tid- och energiförbrukning. 

 Det finns en inneboende svårighet att analysera ett material som författas av någon 

annan. Utrymme för att ställa följdfrågor och be om djupare förklaringar finns inte som vid 

intervjuer. Detta skapar ett subjektivitetsproblem; när vi författare gör analys bygger vi den 

på hur vi förstått den lästa texten, oavsett om vi uppfattat den korrekt eller inte. Vi har lagt 

mycket arbete på att hitta olika aspekter på vårt införskaffade material, allt för att ge 

uppsatsen så många vinklar som möjligt.  

 Det material som är grunden för vår uppsats är författad av flera olika författare. 

Detta gör att vi i förlängningen påverkas av den verklighetsuppfattning som respektive 

författare lever i, vilket gör att språk och användningen av ord följer olika mönster. Vi 

väljer att se detta som en styrka med metoden litteraturstudier; vi får ta del av olika sätt att 

se på samma fenomen med ganska stor enkelhet. Dock ställer det större krav på oss som 

läsare och tolkare att uppfatta nyansskillnader i det författade ordet och sammanhanget. 
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3. Teoretisk ram 

Inom det teoretiska ramverket för detta projektarbete ryms mycket. För dig som läsare 

kommer vi att beskriva de huvudområden som berörs i arbetet här nedan. Eftersom vår 

uppsats analyserar omstrukturering inom IKANO Bank börjar vi först med att beskriva för 

läsaren vad den innebär, varför organisationer genomför omstruktureringar och vilka 

förändringar de medför. Eftersom uppsatsen är avgränsat till vårt fallföretag IKANO Bank 

är företagskulturen ett viktigt element i vår analys av företaget och dess betydelse för de 

anställda. Efter genomförande av intervjuer med de anställda på företaget har vi kommit 

fram till insikten att det råder en stark känsla av sammanhang på företaget, därför använder 

vi oss av Antonovskys KASAM och dess funktion i arbetslivet.  

 Då IKANO Bank är ett företag som startades i Älmhult för flera år sedan har det 

många anställda som har jobbat för företaget i många år. Vissa har jobbat på lägsta nivå 

och arbetat sig uppåt. Belöningssystem är något som företaget har använt sig bara i en liten 

skala, men som enligt våra respondenter på företaget kommer att växa i framtiden. 

Eftersom belöningssystem alltså finns på IKANO Bank beskriver vi nedan vad den 

innebär, vilka grunder det kan finnas att använda sig av dessa och så vidare. Huvudsyfte 

med vårt arbete är att analysera hur de anställda kan motiveras inom företaget, av den 

orsaken använder vi oss av flera motivationsteorier med mer eller mindre tyngd.  

 

3.1 Omstrukturering 

Alla organisationer behöver förr eller senare omstruktureras till följd av externa och interna 

drivkrafter. Några exempel på externa drivkrafter är politiska, tekniska, ekonomiska och 

kulturella.30 De interna krafterna som kan ligga bakom en förändring kan vara att 

människor får nya idéer, intressen eller ambitioner. Det kan även handla om att nyckel- 

personer söker förverkliga personliga intressen. Oftast är det svårt att skilja mellan dessa 

krafter, vilket kan i sin tur bero på att de blandar sig och sammanfaller med varandra.31 

 En omstrukturering är en krävande process som kräver både tid och resurser. Under 

en sådan process kan arbetsuppgifterna förändras, från att ha varit avgränsade och enbart 

uppgiftsinriktade till att bli flerdimensionella. Detta innebär att istället för att göra saker 

som man tidigare blev tillsagda, fattar man idag beslut på egen hand. En omstrukturering 

leder även till att chefer slutar bete sig som övervakare och blir istället lagledare, vilket gör 

                                            
30 Child 2005, sid. 279 
31 Alvesson & Sveningsson 2008, sid. 27 
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att de anställda fokuserar mer på kundernas behov och mindre på chefernas. Nya 

incitament medför att värderingar och attityder förändras.  

 En omstrukturering kan leda till att flertalet aspekter av organisationen förändras, 

ibland så mycket att man inte längre känner igen organisationen. Omstrukturering är ett 

effektivt verktyg för organisatorisk förändring, dock förknippas det med stora risker. På 

kort sikt kan omstrukturering leda till förvirrig, motstånd och minskade effektivitet bland 

de anställda. Även om det är på lång sikt inte behöver innebära att omstruktureringen leder 

till framgång. Utan resultatet beror på hur väl den nya strukturen förmår skapa överens- 

stämmelse mellan organisationen och dess omgivning, uppgift och teknologi och hur 

effektiv implementeringen av den nya strukturen är.32 

 

3.1.1 Reaktioner vid förändringar 

Gemensamt för de anställda som berörs av en organisationsförändring är att det invanda 

och trygga förändras. Det kan handla om status, sociala relationer, arbetsuppgifter, 

yrkesroll eller dylikt. Människor har en tendens att reagera olika mycket vilket leder till att 

några ser en omorganisering som en möjlighet, medan andra som ett hot. De olika beteende 

som kan uppstå beskrivs enligt följande karaktärer. De konstruktiva är personer som har en 

positiv inställning till förändringar och har lättare att anpassa sig samt har goda 

erfarenheter av nyheter. Dessa personer vill kanske förbättra sina tidigare situationer. De 

förnekande är anställda som låtsas som ingenting pågår och fortsätter sitt vardagliga arbete. 

De menar att förändringen inte angår dem. De stridande bemöter förändringen med ett 

aggressivt beteende. Ett exempel är att de uttalar sig negativt om ledningen. De som är mer 

framgångsrika försöker motverka förändringen antigen aktivt eller positivt. De apatiska 

blir således handlingsförlamade och visar allmän apati. Dessa personer kan dra sig undan 

omgivningen medan andra kan visa tecken på depression och misströstar om att något 

någonsin ska bli bättre. Som tidigare nämnt beter sig människor olik och har olika sätt att 

bibehålla mental och fysisk jämvikt vid de påfrestningar som förändringar utgör.33 

 

3.1.2 Motstånd mot förändringar  

Motstånd mot förändringar är inget ovanligt, dessa kan yttra sig genom olika sätt, från 

sarkastiska kommentarer och löjliga skämt om förändringsförslagen, till organiserade 

                                            
32 Bolam & Deal 2005, sid. 117 - 122 
33 Granberg 1998, sid. 513 
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motrörelser.34 Oftast har motstånd sitt ursprung i att individen försvarar något som är 

välkänt eller något som man anser är betydelsefullt.35 

 I de fall där de anställda är motiverade till en förändring, eller accepterar den, 

använder de sina resurser för att underlätta den. Varje anställd använder de resurser som 

denna har, till exempel erfarenhet, kunskap och initiativförmåga. Anställda som inte 

känner sig motiverade att vara delaktig i förändringen frigör inte sina resurser, de använder 

istället sin kraft till att motarbeta förändringen, medvetet eller omedvetet.36 

 

3.2 Kultur 

Kultur kommer alltid att finnas när en grupp människor har liknande bakgrund och/eller 

erfarenheter. Detta kan finnas hos en grupp människor som har samma eller liknande 

sysselsättning, inom ett företag men även inom hela branscher. Det som krävs är något 

gemensamt för individerna. Kulturen kommer sedan att påverka individerna inom samma 

kultur att uppfatta sin omgivning, sig själva och mycket mera på ett liknande sätt. 37 

 

3.2.1 Vad gör kulturen? 

Den företagskultur som råder på en arbetsplats styr, enligt Grönroos38, det dagliga arbetet 

till stor del. Företagskultur är mer eller mindre välkända normer och värden som delas av 

individerna inom en organisation och som förklarar varför individerna inom denna 

organisation gör på liknande sätt när de ska utföra sitt arbete. Schein förklara ytterligare att 

företagskultur härstammar från en grupp människor som har liknande sysselsättning och 

liknande erfarenheter. Det som krävs för att en kultur ska träda fram är att individerna delar 

något gemensamt.39 Kulturen kan leda till att de olika individerna inom organisationen 

använder sig utav liknande rutiner utan att dessa rutiner är klargjorda och bestämda av till 

exempel företagsledningen.40  

 Företagskultur kan ses som något som förser de personer inom kulturen med 

gemensamma värderingar och uppfattningar som ger dessa personer en mening i deras 

arbete. Företagskulturen kan även fungera som en uppförandekod som beskriver hur de 

                                            
34 Bruzelius & Skärvad 2004, sid. 418 
35 Jacobsen & Thorsvik 1998, sid. 447 
36 Granberg 1998, sid. 515 
37 Schein 1999, sid. 14ff 
38 Grönroos 1990, sid. 241 
39 Schein 1999, sid. 14 
40 Grönroos 1990, sid. 241 
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anställda förväntas agera mot kollegor, men även hur anställda skall agera mot kunder och 

externa intressenter.  

 En företagskultur där det endast finns svaga eller inga gemensamma normer och 

värden alls kan skapa en osäker stämning/situation bland personalen när denna stöter på 

situationer som är ovanliga eller nya. Osäkerheten kan leda till ett personalbeteende som 

inte är gemensamt på arbetsplatsen, längre behandlingstider utav arbetsuppgifter och i 

slutändan sämre uppfattad kvalitet utav kunderna. En stark företagskultur kan motverka 

dessa symtom.41 

 I ett serviceföretag blir kulturen kanske än mer viktig, jämfört med ett företag vars 

kultur kännetecknas av masstillverkning, på grund av den ständiga kundkontakten. Då 

kunder och deras beteende inte kan standardiseras eller förutses uppstår det ofta 

oförutsedda situationer i kontakten mellan personal och kund.42 En stark företagskultur 

stödjer och hjälper personalen att agera på ett liknande sätt mot kunder i dessa situationer. 

 

3.2.2 Kulturen och ledningen 

Bowen och Schneider observerar i sina studier att serviceföretag måste vårda sin 

företagskultur gällande servicen så den personal som har kontakt med kunderna har en 

positiv attityd och ett positivt beteende gentemot kunderna. Därför blir företagskulturen en 

viktig faktor gällande den servicenivå som företagsledningen vill att kunderna ska uppleva 

när de har kontakt med företaget. De aktiviteter som företagsledningen väljer att 

genomföra i organisationen måste främja service- och kundfokuseringen, som 

företagskulturen står för, för att kunna påverka personalens attityd och beteende.43  

 Kulturen påverkar företagets mål, normer, strategier och arbetsmetoder. Om en 

organisation skall göras produktivare och mer kostnadseffektiv måste en förståelse för 

kulturen finnas hos de som är ansvariga för förändringen. För en lyckad förändring krävs 

också vetskap, om vad kulturen står för i den enskilda organisationen, hos de individer som 

skall genomföra förändringarna. Detta är viktigt då de personer som skall genomföra 

förändringarna eventuellt kommer från en annan företagskultur och har andra 

gemensamma erfarenheter som påverkar deras synsätt och arbetsmetoder.44 

                                            
41 Grönroos 1990, sid. 242 
42 Schneider 1986 se Grönroos 1990, sid. 243 
43 Bowen & Schneider 1988 se Grönroos 1990, sid. 241 
44 Schein 1999, sid. 14 
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 Som ledare inom ett företag med stark företagskultur är det mer effektivt att 

kontrollera kulturen, för att styra organisationen, än att använda byråkrati för att uppnå 

högre produktivitet och större engagemang från personalen.45 

 

3.2.3 Kulturen och organisationen 

I början av ett företags liv styr grundarens eller dennes familjs värderingar, åsikter och 

syften företagskulturen. Dessa kommer att påtvingas på personalen som anställs. Är 

företaget framgångsrikt kommer kulturen att delas utav de anställda och ses som den 

korrekta. Med tiden kommer de anställda att ta kulturen för given. Dessa värden som 

skapar denna framgångsrika organisation kommer ses som grunden i det som håller 

samman kulturen, det som är utgångspunkten i att ge organisationen en känsla av identitet. 

Allt eftersom organisationen når nya framgångar stärks kulturen i organisationen.46 

Kulturen förstärks genom att de tankar och idéer som fungerar bra för företaget upptas i 

kulturen.47   

 Ytterligare är det viktigt att företagets grundare/ägare lever som den lär då 

medarbetare gör som denna gör och inte som den säger. Speciellt nyanställda försöker 

efterliknar grundaren/ägaren. Det som är speciellt viktigt är det som grundaren mäter och 

kontrollerar ofta, vad som belönas, vad som upprör och straffas, hur grundaren reagerar till 

kritiska händelser samt vilka egenskaper hos individer som grundaren belönar och 

befordrar.48  

 Det behöver dock inte bara vara grundaren/ägaren som kan föregå med gott exempel. 

Alla starka kulturer behöver föreståndare för den, som står för dess värde. Dessa 

föreståndare kan vara anställda, oavsett vilken avdelning eller grupp de kommer från, som 

symboliserar de eftertraktade värdena i kulturen.49   

 Företag är förvaringsutrymme för myter, symboler, historier och legender som 

reflekterar och förstärker centrala och positiva värden för organisationen. Exempel på 

värden kan vara kundvård, innovationer, produktkvalitet med mera. Dessa värden, som är 

en del utav kulturen, styr organisationen och tillåter den att använda mindre byråkrati än 

vad som hade behövts ifall kulturen inte var lika stark inom organisationen.50 

                                            
45 Deal & Kennedy 1982 se Parker 2000, sid. 13 
46 Schein 1999, sid. 91 
47 Ibid., sid. 101 
48 Ibid., sid. 98 
49 Deal & Kennedy 1982 se Parker 2000, sid. 13 
50 Peters & Waterman 1982 se Parker 2000, sid. 11 
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 Unga företag försöker differentiera sig från omgivningen och andra företag. Det unga 

företaget försöker göra sin kultur tydlig och integrera så mycket som möjligt i dess kultur. 

Denna tydliga kultur lärs sedan noga ut till alla nyanställda. De nyanställda kan också 

väljas ut utifrån deras kompatibilitet med företagets kultur vilket ytterligare förstärker 

kulturen på företaget.  

 Det är också vanligt för unga företag att grunda sig på den affärsplan/affärsidé som 

företaget har när det är nystartat. Denna affärsplan/affärsidé ligger sedan till grund för 

kulturens uppbyggnad och vad kulturen värdesätter inom företaget. Kulturen blir stark 

inom företaget av fler anledningar. Oftast finns grundaren kvar inom företaget som bidrar 

till att kulturen bibehålls stark. Än starkare blir kulturen om företaget gör framsteg med 

grundaren som ledare.  

 Eftersom företaget använder kulturen för att differentiera sig jämte sin omgivning 

kan också kulturen hjälpa företaget att klara sig i fientliga miljöer. I dessa fientliga miljöer 

fungerar kulturen som ett försvar emot konkurrenter vilket leder till att kulturen blir stark 

hos de anställda och inom företaget.51 Därför är det viktigt att skapa en stark kultur då 

denna med större sannolikhet leder till framgång än en svag kultur. 52 

 Ytterligare när företaget är ungt och litet, sett till antalet anställda, kan företaget ses 

som en funktionell familj. Alla medlemmarna i denna ”familj” känner mer eller mindre till 

varandra personligen och varandras funktioner i företaget. Det är lätt för de anställda att gå 

till den medlem som de behöver få besked av och veta att detta besked kommer att infrias. 

Men allt eftersom organisationen växer kan företaget inte längre ses som en funktionell 

familj. Fler anställda leder till sämre personlig kontakt mellan de anställda och mindre 

kännedom om varandras arbetsuppgifter. För att få besked ifrån en annan medlem krävs nu 

mer byråkrati. Mer byråkrati för att kunna kontrollera att beskeden som lämnas hålls och 

övervakning av arbetet som beskedet kräver verkligen görs. Rutiner måste ersätta den 

personliga kontakten och i takt med minskad personlig kontakt förändras också kulturen.53 

 

3.2.4 Kulturen och organisationens medlemmar 

Om en organisation skall kunna tillhandahålla en kultur som är inriktad mot att ge god 

service och ha en kundfokusering, krävs att samtliga medlemmar i organisationen är 

delaktiga i denna riktning, från högsta ledningen till sommarvikarien. Samtliga medlemmar 

                                            
51 Schein 1999, sid. 100 
52 Deal & Kennedy 1982 se Parker 2000, sid. 13 
53 Schein 1999, sid. 108 
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måste känna att erbjuda service är en naturlig och en av viktigaste delarna i deras arbete, 

oavsett position.54 

 Om organisationen väljer att använda yttre belöningar för motivation kan detta 

försvaga kulturen. Grönroos skriver att desto större yttre belöningar som används, desto 

mindre roll spelar kulturen i styrningen av de anställda och motivationen till desamma.55 

Om istället en större andel byråkrati börjar användas inom företaget som styrmedel istället 

för att låta kulturen styra kan denna ökade byråkrati minska personalens tidigare 

kreativitet.56 

 Personal som är en del av kulturen håller fast vid denna av två anledningar. Första är 

att kulturen är en produkt av deras egna insikter och erfarenheter. Andra orsaken är att 

kulturen speglar ägaren/grundarens uppfattningar. Eventuella förändringar i kulturen kan 

anställda uppfatta som att grundarens ord och tankar inte efterlevs vilket kan innebära en 

obekväm situation för de anställda inför grundaren.57 

 Viktigt att känna till, för arbetsgivare som för arbetstagare, är att den anställde som 

har god kännedom och förståelse om företagskulturen kommer att ha ett försprång jämte 

sina kollegor gällande utveckling och karriär. 58 

 

3.2.5 Kulturen och förändringar i unga företag 

Kulturen kan av flera anledningar växa sig stark inom en organisation som beskrivits ovan 

och den kan därför vara svår att förändra. Dock finns det vissa händelser som skulle kunna 

leda till förändringar. Dessa händelser kännetecknas som externa kriser vilka leder till 

situationer där företaget måste kämpa för sin överlevnad. Exempel kan vara tillväxtfall 

eller en situation som inte kan ignoreras på grund av dess dignitet för företaget.59 Det är 

vid dessa tillfällen som företagskulturen kan förändras. Dock kan krisen motarbeta 

grundaren/nuvarande ledning vilket kan leda till att företaget behöver få en ny ledning. Om 

den gamla ledningen sitter kvar även efter krisen kommer även den gamla kulturen att 

finnas kvar.  

 Försök till förändringar vid situationer som inte är allvarliga för företagets 

överlevnad kommer med största sannolikhet att ignoreras av företagets anställda och därför 

                                            
54 Grönroos 1990, sid. 243 
55 Ibid., sid. 247 
56 Peters & Waterman 1982 se Parker 2000, sid. 11 
57 Schein 1999, sid. 99 
58 Deal & Kennedy 1982 se Parker 2000, sid. 13 
59 Dyer 1986 se Schein 1999, sid. 100 
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inte leda till någon förändring. Ett annat scenario kan vara att informella ledare eller 

grupper inom företaget motarbetar förändringarna och därmed kvarhålls företaget i dess 

gamla situation.60 

 Särskilt i unga företag kan de nya ledare som anställs utifrån företaget misslyckas 

med att förändra kulturen och företaget. De nya ledarna anpassar sig till rådande kultur och 

misslyckas med de förändringar som de är anställda till att genomföra. Ofta beror 

misslyckandet på att kulturen är så pass stark då grundaren fortfarande har starkt inflytande 

på företaget och kulturen. En förändring av kulturen kan av de anställda ses som ett svek 

mot grundaren.  

 Ett sätt att kringgå problemet att anställda inte vill förändra företagskulturen kan vara 

att välja en ”hybrid” som ny företagsledare. En hybrid är en individ som arbetar inom 

företaget men som har något annorlunda syn på hur företaget och kulturen bör styras än 

vad majoriteten av de anställda har. Då hybriden arbetar inom företaget sedan tidigare har 

denna individ redan auktoritet hos de anställda vilket gör att dessa tenderar att lyssna till 

hybriden och acceptera de förändringar som presenteras.61 

 

3.2.6 Kulturen och förändringar i äldre företag 

Ett företag kan ses som äldre när antalet chefer som inte tillhör grundarfamiljen är fler till 

antalet än antalet chefer som tillhör grundarfamiljen. Företaget kan också ses som äldre när 

grundarfamiljen inte längre har ägandet eller en dominant roll i företaget.62 När företaget 

väl nått detta stadium är det svårt att uppmärksamma personalen på kulturen då kulturen är 

så pass inbäddad i företagets rutiner och processer.  Som det redan har nämnts är kulturen 

det som håller samman företaget när det är ungt. När företaget blivit äldre finns de 

viktigaste delarna från kulturen inbyggda i företagsstrukturen och de viktigaste 

processerna. Att nu försöka bygga upp en kultur, eller ens försöka konservera kulturen, kan 

ses som onödigt då kulturen från företagets tidiga år nu tas för given av de anställda. Det 

som nu kan förändras är hur företaget vill uppfattas utåt, genom slogans, uttryckta värden. 

Man skulle kunna påstå att tidigare skapade ledarskapet kulturen, nu skapas ledarna av 

kulturen.63 

                                            
60 Schein 1999, sid. 100 
61 Ibid., sid. 105 
62 Ibid., sid. 141 
63 Ibid., sid. 142 
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 Ledarnas roll i det äldre företaget är inte att skapa en ny kultur utan att manövrera de 

olika delarna av kulturen samt förändra de delar som inte är anpassade till företagets 

omgivning.64 Förändringar i kulturen kan lättare ske när företaget har blivit äldre och 

grundaren inte längre finns kvar i företaget. De anställda hindras nu inte i lika stor 

utsträckning av känslan att de sviker grundaren om de förändrar kulturen som de anställda 

kan känna när företaget är ungt och grundaren fortfarande finns i företaget. Kulturen 

behöver inte längre ses som det lim som håller samman företaget utan kulturen kan nu ses 

som en del av det som gjorde företaget framgångsrikt. Dock ser många anställda och ledare 

fortfarande kulturen som det som skall fortsätta leda till framgång. Därför måste alla 

förändringar i kulturen kopplas till redan existerande delar. Helst skall det finnas några få 

kärnvärden kvar som symboliserar den kvarvarande kulturen, kärnvärdena ska ha valts 

utifrån att de kan bestå trots förändringar i omvärlden och/eller inom företaget. Till dessa 

kärnvärden kopplas sedan förändringarna så de känns övertygande för alla medlemmar 

inom företaget.65 Dock är det fortfarande inte lätt att genomföra förändringar. 

Organisationens medlemmar måste inse att förändringar behöver göras. Men det behöver 

också tillsättas kommittéer vars syfte är att se över ifall den redan existerande formen utav 

kulturen kan hjälpa eller stjälpa de förändringar som behöver göras, och ifall förändringen 

kan kopplas till något av kulturens bevarade kärnvärden och på så sätt förenkla 

förändringen.  

 Många företag väljer att anställa en VD som inte tidigare arbetat inom företaget. 

Dock är detta riskabelt då denna utomstående VD:n eventuellt inte förstår den kultur som 

ska förändras. Om förändringen ska lyckas krävs att denna uppvisar upprepade framgångar 

och vinster. Risken är annars att förändringen förkastas och en återgång till den äldre 

kulturen sker.66 

 

3.2.7 Kultur - inte bara positivt 

Men en stark företagskultur är inte endast till nytta för en organisation.67 En stark kultur 

kan försvåra och även förhindra förändringar eller nya tankesätt inom organisationen. 

Denna starka företagskultur påverkar inte endast de anställda till det negativa utan kan 

också påverka företagsledning att förbise behovet av förändringar eller införandet av nya 

                                            
64 Schein 1999, sid. 144 
65 Kotter & Heskett, 1992 se Schein 1999 sid. 146 
66 Schein 1999, sid. 171 
67 Grönroos 1990, sid. 243 
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tankebanor. Även då företaget blivit äldre kan kulturen påverka beslutsfattarna inom 

företaget. När företaget blivit äldre tas kulturen så för given av ledningen att kulturen 

påverkar de utan att de är medvetna om det. Kulturen kan påverka ledningens sätt att 

arbeta, till och med utvecklandet av företagets strategier och mål.68  

 Ju längre historia av framgångar och vinster ett företag har, desto mer påverkar detta 

de anställdas bild av företaget och dess omgivning. Dessa antaganden är det troligtvis få 

som vill utmana och syna, även om problem i kulturen påpekas. Vidare ger de 

organisationens medlemmar en stolthet och självsäkerhet i deras arbete. Dock kan dessa 

antaganden påverka medlemmarnas insikter om behovet av förändring gällande kulturen. 

Återigen kan det leda till att strategier och mål inte optimeras på grund av organisationens 

medlemmars ovilja att förändra sin kultur.69 

 

3.3 Känsla av sammanhang (KASAM)  

Antonovsky har utvecklat en teori om varför ohälsa och obalans uppstår. Rönen resulterade 

i frågeställningen om vad det är som gör att människor blir och förblir friska. Antonovskys 

svar på frågeställningen var KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Tre centrala 

komponenter skapar en känsla av sammanhang enligt Antonovsky: 

1. Begriplighet som innebär i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydligt snarare än kaotisk, slumpmässig och 

oförklarlig. 

2. Hanterbarhet som betyder i vilken grad människor upplever att det står resurser till 

deras förfogande med vilka de kan möta de krav som de ställs inför. Att de har de 

nödvändiga resurserna att kunna påverka.  

3. Meningsfullhet innebär att det är viktig för människor att vara delaktiga och 

medverka i de processer som skapar deras liv men också dagliga erfarenheter. 

 Antonovky definierar KASAM enligt följande: Känslan av sammanhang är en 

global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som 
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krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 

och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 70 

 

3.4 Belöningssystem 

Belöningssystem är ett verktyg som används i alla företag i syfte att motivera de anställda 

till ett beteende som är önskvärt för företaget, och därmed säkerställer effektivitet.71 

Belöningssystem används, förutom i ett motiverande syfte, till att också attrahera personal 

med rätta färdigheter och kompetens som företaget behöver. Dessutom används systemet 

till att få de anställda att bli mer ”öppna” för nya innovationer och andra förändringar. 72 

Några exempel på belöningssystem är lön, tantiem, bonuslön, konvertibla skuldebrev, 

aktieoptioner, förmåner, karriärvägar inom företaget, flera arbetsuppgifter samt 

kompetensutveckling.73 

 Införandet av belöningssystem är strategiskt viktigt för hur företaget styrs mot sina 

mål. Det kan även ha en inverkan på den långsiktiga relationen mellan företaget och de 

anställda.74 Detta leder till att företag blir allt mer beroende av sina medarbetare för att 

kunna drivas effektivt och bli allt mer konkurrenskraftiga. De egenskaper ett företag är ute 

efter är framförallt arbetstagarnas kompetens, värderingar och motivation. 

 Belöningssystem bygger på tanken ”what gets measured gets done”75, vilket innebär 

att det som mäts och belönas blir utfört. Med detta i grundtanke är det viktigt att 

belöningssystem utformas så att det stödjer företagets strategi och mål samt att det skapar 

motivation bland dem anställa till att utföra sina arbetsuppgifter bättre.76 

 I ett företag är styrelsens och ledningens uppgift att utforma ett effektivt belönings- 

system avgörande eftersom medarbetarnas prestation är kopplade till företagets mål. 

Risken finns att de anställdas beteende och engagemang inte påverkas, vilket kommer att 

leda till att avsikten med belöningssystemet misslyckas, samt att kostnader för företaget 

ökar utan resultat.77 Arvidsson liksom Smitt et al. nämner att utformning av belönings- 

system är väsentligt och att det är viktigt att företagsledningen klargör vad dem vill uppnå 

med hjälp av belöningssystemet, för att få de önskade effekterna. Ett dåligt utformad 
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73 Arvidsson 2005, sid. 120 
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76 Arvidsson 2005, sid. 6 
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belöningssystem kan göra mer skada än nytta. Arvidsson nämner även att utformningen av 

belöningssystem tillhör företagets mest komplicerande frågor. 

 Företagskulturen påverkas av införandet av belöningssystemet då tydliga signaler 

skickas om vad som kommer att belönas. Syftet blir att skapa ett gemensamt mål och att 

”de anställda får ett uttalat intresse att identifiera sig med och att tänka på vad som är bra 

för företaget”78. Det är inte enbart de anställdas prestation som påverkar kulturen i 

företaget utan även utfallet. Detta innebär att belöningen måste stå i rimlig proportion för 

de enskildas prestationer för att kunna förbättra företagskulturen. Om detta uppfattas 

felaktig eller orättvist motverkar det sitt syfte.79 

 Teorin om effektivsynsätt handlar om hur den ekonomiska effektiviteten hos olika 

styrmedel eller kombinationer av styrmedel studeras. Effektivsynsättet medför en 

möjlighet att göra en helhetssyn på belöningssystem som vidare gör det möjligt att kunna 

analysera flera dimensioner av 

belöningssystemet samtidigt. För 

att kunna analysera effekterna av 

ett belöningssystem ges en före- 

ställningsram utifrån en inte- 

grerad modell. Dimensionerna 

kan ses till höger och förklaras 

närmare under följande rubriker. 

 

3.4.1 Syften med belöningar 

De tre syftena med belöningssystem är att styra mot verksamhetens mål, motivera till 

önskvärt beteende, samt att rekrytera och behålla kompetens. Som redan nämnt är avsikten 

med att införa belöningssystem att skapa motivation hos de anställda, så att alla drar åt 

samma håll för att i slutändan skapa effektivitet i organisationen. Det är viktigt för 

företagets bästa att det finns en balans mellan vad de anställda vill åstadkomma med sitt 

arbete samt de mål företagen har. När de anställda motiveras utförs arbetet på ett sådant 

sätt att företagets mål uppnås. Belöningarna måste upplevas som motiverande och 

meningsfulla för att de anställda ska påverkas. Det är vitalt för företag och organisationer 

att ha de mest kompetenta medarbetarna och att kunna hålla kvar dessa. Därför är det 

                                            
78 Smitt et al 2002, sid. 77 
79 Ibid. 

Figur 3:1 Belöningssystemets dimensioner enligt effektivsynsättet. 
(Efter Arvidsson 2005, sid. 112.) 
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viktigt att organisationer exempelvis jämför sina belöningssystem med andra 

organisationer inom samma bransch. Detta för att kunna betala ut en rimlig belöning, för 

att kunna attrahera medarbetare och för att få företagets värdefulla anställda att stanna kvar 

i organisationen. 

 

3.4.2 Grunder för belöningar 

Grunderna för belöningssystem är finansiella och icke finansiella mått, individprestationer 

och teamprestationer, samt mätbara resultat och påverkbarhet. ”Each man must earn the 

right to be considered for a bonus award each year by his own effort”80. Arvidsson 

diskuterar belöningssystem ur ett företagsekonomiskt perspektiv och menar att om 

företaget önskar stimulera ett visste beteende, ska belöningar baseras på prestationer, till 

exempel resultatmått eller mer övergripande prestationer. 81 Svårigheterna som kan uppstå 

vid beslut om belöningar är om de ska baseras på individuella prestationer eller team- 

prestationer, exempelvis kan gruppbelöningar leda till att individer tappar motivationen 

och inte längre uppfattar hur den egna insatsen kan bidra till helheten. Ett annat problem 

som kan uppstå är den ”free rider problemet”, att en gruppmedlem ”glider sig igenom” och 

ändå erhåller en bonus.82 

 Det är ovanligt att styrmåtten är icke-finansiella, även om införandet av balanserat 

styrkort i vissa företag anses vara av mjukare mått.83 Finansiella mått används främst för 

att belöna de anställda, några exempel är ”räntabilitet på eget kapital för fristående företag 

samt räntabilitet på sysselsatt kapital eller residualresultat (resultat efter kalkylmässig ränta 

på sysselsatt kapital) för dotterbolag och divisioner”84. 

 Till skillnad från de icke-finansiella mått uttrycks de finansiella måtten från 

företagets redovisningssystem, medan de icke-finansiella mått bygger på data som inte 

kommer från det formella redovisningssystemet.85 Kritik har uppmärksammats mot enbart 

användning av finansiella mått som bas för belöning. Detta eftersom individer tenderar att 

offra en långsiktig prestation i gengäld för att maximera sin bonus.86 Att kunna påverka är 

en viktig grund för belöningar och påverkbarheten omfattar två delar. För det första ska 

                                            
80 Sloan se Samuelson 2001, sid. 132 
81 Arvidsson 2005, sid. 16 
82 Arvidsson se Samuelson 2001, sid. 134 
83 Ibid., sid. 132 
84 Ibid., sid. 133 
85 Arvidsson 2005, sid. 19 
86 Arvidsson se Samuelson 2001, sid. 134 
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individens eller teamets ansvar vara möjligt att påverka och för det andra så ska den 

ansvarige ha befogenhet att kunna påverka prestationerna.87 

 

3.4.3 Former för belöningar 

Den tredje dimensionen omfattar former för belöningssystem. De olika formerna består av 

monetära, icke-monetära och ägarandelar. Monetära belöningar utgörs av fast och rörlig 

lön, pension, bonusersättningar med mera. De icke-monetära belöningarna innebär 

befordran, nya arbetsuppgifter, erkänsla för att nämna några. Den sista belöningsformen, 

ägarandelar, intar en mellanställning mellan de monetära och icke-monetära belöningarna i 

form av aktier, konvertibler och optionsprogram.88 

 Det är inte alltid självklart vad som styr valet av belöningssystem men det är viktigt 

att systemet väljs med utgångspunkt från företaget specifika situationer. Det är även viktigt 

att beakta att det inte finns ett optimalt belöningssystem,89 och att företaget måste 

skräddarsy sin egen. Arvidsson nämner även att icke-monetära belöningar kan ha en större 

motivationseffekt än monetära belöningar.90 Trots detta har organisationer en tendens att 

koppla monetära belöningar till de resultat som organisationen strävar efter. 

 Child klassificerar belöningar som yttre och inre belöningar, baserat på deras 

användning.91 Yttre belöningar är sådana som på något sett förmedlas från någon annan, 

exempelvis lön, bonuslön och tantiem. Inre belöningar uppstår hos individen själv och det 

behövs inte någon åtgärd från någon annan. Ett sätt att uppleva inre belöningar kan vara 

genom känslan av att ha lyckats utföra en uppgift.92 Som tidigare nämnts finns det inget 

optimalt belöningssystem. Studier har visat att standardiserade belöningssystem som inte 

tar hänsyn till hur den enskilde medarbetaren vill bli belönad kan få negativa konsekvenser 

som försämrad motivation och/eller byte av arbetsgivare.93 

 

3.4.4 Mottagare av belöningar 

Den sista dimensionen innefattar individer, team och företagsledning, kommunikation, 

samt legitimitet och rättvisa. Att införa ett belöningssystem omfattar en stor 

                                            
87 Arvidsson 2005, sid. 21 
88 Ibid., sid. 22 
89 Arvidsson se Samuelson 2001, sid. 119 
90 Arvidsson 2005, sid. 22 
91 Child 2005, sid. 138 
92 Arvidsson 2005, sid. 22 - 23 
93 Ibid., sid. 23 
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kommunikationsuppgift. Det kräver analys och planering, ett kraftfullt genomförande och 

en engagerad uppföljning.94 Det är viktigt att det finns en god kommunikation mellan chef 

och medarbetare, dels för att skapa motivation bland medarbetarna och dels för att 

företagets uppställda mål ska kunna uppnås. Team kan definieras som två eller fler 

individer som samspelar med varandra för att nå ett gemensamt mål. Teammedlemmarna 

tar ansvar för gruppens prestationer och resultat samtidigt som gruppmedlemmarna 

ansvarar för sin individuella insats.95 

 

3.5 Motivationsteorier 

Det finns fyra typer av motivationsteorier; behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier 

och arbetskaraktäristikamodeller. För att underlätta för läsaren ska vi först kort tydliggöra 

för varje grupp som är av betydelse för vår uppsats.   

 Behovsteoriers centrala mål har varit att hitta en uppsättning grundläggande behov 

som kan förklara det mesta av det vi människor gör. Här betraktar man motiverat beteende 

som framkallat av olika slag av grundläggande behov, vilka antingen kan vara typiskt 

biologiska eller vara ett resultat av lärande under längre tid. Exempel på behovsteorier som 

vi kommer att förklara utförligare är Maslows behovshierarki. 

 Kognitiva teorier betraktar motivation som ett resultat av människors egna 

prestationer, belöning och förväntningar om målupplevelse. I de kognitiva motivations- 

teorier, som till exempel förväntningsteorin eller målsättningsteorin, poängteras att 

människor blir motiverade att arbeta när de förväntas sig kunna uppnå sina mål. 

 Arbetskaraktäristikamodeller beskriver vilka egenskaper i själva arbetet som 

påverkar de anställdas motivation och prestationer. Här beskrivs vilka faktorer i 

arbetssituationen som fungerar motiverande respektive icke motiverande. Det finns flera 

exempel på teorier som tillhör denna grupp med den som vi ansåg var mest användbar för 

oss är Herzbergs tvåfaktorteori.    

 

3.5.1 Maslows behovspyramid 

Maslow ansåg att de mänskliga behoven kunde delas in i fem huvudkategorier. Inom dessa 

fem kategorier finns det i sin tur två huvudgrupper; bristmotiv och växtmotiv. Maslow 

tänkte sig att dessa behov är hierarkiskt organiserade. Därför kallas detta en behovs- 

                                            
94 Smitt et al 2002, sid. 77 
95 Arvidsson 2005, sid. 25 
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hierarki, vilket innebär att det finns en systematisk rangordning mellan motiven, från de 

lägsta till de högsta behovstyperna. En grundtanke i Maslows teori är att de längsta 

behoven, alltså bristmotiven måste tillfredställas innan högre ordnade växtmotiv 

aktiveras.96  

 

 
 

 Fysiologiska behov är biologiska drifter, och ligger längst ned i hierarkin. De är 

helt grundläggande för individens överlevnad och anpassning. Det handlar om 

behoven av näring, luft, vatten och tak över huvudet. 

 Trygghetsbehov är nästa nivå och den aktiveras när man har säkerställt ett 

minimum av tillfredställelse av fysiologiska behov. Här är frågan om trygga 

omgivningar som skyddar individen mot fysisk och psykisk skada. 

 Sociala behov; detta är den tredje och högsta nivån av de så kallade bristmotiven. 

De aktualiseras när de två föregående behovstyperna är tillfredställda på ett 

grundläggande sätt. Det handlar här om behov av anknytningar i form av goda 

vänner och kollegor.  

 Uppskattning; i den fjärde behovsnivån övergår behoven till gruppen växtmotiv. 

Här handlar det om individens möjligheter till personligt växande. Det första 

steget i denna personliga utvecklingsprocess är enligt Maslow att utveckla bra 

självrespekt och få andra människors uppskattning. 

                                            
96 Bruzelius & Skärvad 2004, sid. 289 
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Figur 3:2 Maslows behovshierarki. (Fritt efter Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 57.) 
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 Självförverkligande är den högsta nivån i Maslows behovshierarki. Det innebär att 

kunna frigöra sin personliga kapacitet för att utveckla de anlag, förmågor och 

egenskaper man besitter, alltså att kunna förverkliga sina potentialer.97 

 

3.5.2 Hertzbergs tvåfaktorteori 

Tvåfaktorsteorin utvecklades av Herzberg och handlar om människors tillfredställelse och 

motivation. Herzberg skiljer mellan två olika motivationsfaktorer:  

 Hygienfaktorer är faktorer som kan skapa vantrivsel om de inte finns till hands i 

organisationen, men skapar dock inte nödvändigtvist trivsel om de finns till hands. 

Dessa faktorer ligger i den nedre delen av Maslows behovspyramid. Bland de 

viktigaste hygienfaktorerna finns fysiska och sociala arbetsförhållanden, löne- 

förhållanden, status och arbetstrygghet.  

 Motivationsfaktorer är faktorer som skapar trivsel i den mån de finns till hands i 

organisationen, men inte vantrivsel om de fattas. Motivationsfaktorer är knutna till 

behov högre upp i Maslows behovspyramid. Exempel på dessa är prestationer, 

ansvar, växt och utvecklingsmöjligheter.  

 Herzbergs teori ledde fram till ett viktigt arbetsmiljöprogram som kallas 

arbetsberikning, som har till mål att rusta upp hygien och motivationsfaktorerna i 

organisationen och därmed främja motivationen.98 

 

3.5.3 Människor och motivationskällor  

Schein gör en delvis annan, men ändå likartad indelning, av människors drivkrafter som 

liknar de ovan nämnda. Schein gör en indelning på fem faktorer. Den ekonomiska 

människan; drivs av ekonomiska motiv. Den sociala människan; hämtar kraft och energi 

från interaktionen och samspel med andra människor. Prestationer och att göra ett bra 

självständigt arbete driver den självförverkligande människan. Den komplexa människan; 

drivs av olika motiv i olika sammanhang och vid olika tidpunkter. Sista faktorn är den 

psykologiska människan som drivs av att via arbetet kunna förverkliga den egna 

identiteten.99 

 

 

                                            
97 Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 54 
98 Bruzelius & Skärvad 2004, sid. 290 
99 Ibid., sid. 292 
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3.5.4 Förväntningsteori 

Här poängteras att människor blir motiverade att arbeta när de förväntar sig kunna uppnå 

det som de vill få ut av sitt arbete. I kognitiv motivationsteori pekar man på tre 

föreställningstyper som är särskilt viktiga för motivationen;  

 Subjektiva förväntningar: innebär att insatsen förväntas ge resultat.  

 Instrumentella överväganden: gäller frågan om huruvida arbetsprestationen leder 

till belöning. 

 Valensvärderingar: handlar om belöningens subjektiva värde för individen. 
 

 
 

 Ett intressant antagande i kognitiv motivationsteori är tanken om att det råder ett 

multiplikativt, och inte additivt, förhållande mellan de tre grundelementen. Vilket innebär 

att motivationen kommer att vara som högst när det är höga värden på alla tre elementen. 

En eventuell avsaknad av ett element leder till att människor förlorar motivationen.100 

 

3.5.5 Målsättningsteori 

Enligt denna teori är avsikten om att arbeta mot ett bestämt mål en mycket central 

motivationskraft. De viktigaste principerna i detta sammanhang är att specifika mål främjar 

prestationen bättre än generella mål. Svåra mål, om de accepteras, har större motiverande 

effekt än lätta mål och att feedback leder till större prestation än avsaknad av feedback. I 

målsättningsteorin är det två betingelser som nyanserar de generella principerna: 

 Målförpliktelse; innebär att den enskilde känner sig förpliktad att följa 

målsättningen och inte på egen hand förändra eller överge den.  

 Självförmåga: innebär vad den enskilde individen tror att han eller hon kan klara 

av i förhållande till en bestämd uppgift. Personer med hög självförmåga har en 

                                            
100 Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 58 - 59 

Figur 3:3 Kognitiv förväntningsteori. (Efter Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 59.) 
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uppfattning om sig själv som kompetent och skicklig, medan en annan med låg 

självförmåga är osäker på sig själv och tvivlar på sin egen kompetens.101  

 

3.5.6 Karriär och motivation 

En teori som är viktigt att förstå för att kunna behålla personal under lång tid och därmed 

utveckla företagsspecifika kunskaper är enligt Fama102 den anställdes vilja att göra karriär 

och den anställdes möjlighet att mäta sitt marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den 

kunskap som individen besitter. För individen som motiveras av viljan att göra karriär blir 

det viktigt att få kunskap som är applicerbart inom flera företag och branscher. 

 Individen väljer därför kunskap och handlingar som anses kunna leda till ett högre 

marknadsvärde. Kunskap och handlingar som begränsar individen till samma företag 

undviks för att bibehålla högt marknadsvärde på den stora arbetsmarknaden och därmed 

chansen till att göra karriär. 

 Företag måste därför utveckla möjligheter och system som underlättar för anställda 

att göra karriär inom företaget. Om anställda upplever det möjligt att göra karriär inom 

företaget söker de företagsspecifik kunskap istället för generell kunskap, som kan nyttjas i 

större utsträckning inom andra organisationer. Den företagsspecifika kunskapen 

ackumuleras hos den anställde som med tiden och karriären får allt mer kunskap om 

företaget och kan på så vis bli allt mer effektiv i sitt arbete.103 

 Som avslutning på vår teoretiska ram vill vi visa hur motivation och prestation i 

arbetslivet hänger ihop. Våra kollegers och chefens åsikter och förväntningar om vilken 

prestation som önskas kan ha en ganska stor inverkan på vår egen individuella bedömning. 

Även om motivationen betyder mycket för arbetsprestationen, kommer medarbetare att 

misslyckas om de inte har de nödvändiga förmågor, kunskaper och färdigheter för att 

kunna utföra arbetet på bästa sätt. Det blir en utmaning för ledningen att tillrättalägga 

arbetsuppgifterna till de anställda som är rimlig i förhållande till deras kompetens, där 

individen upplever tillfredställelse genom konstruktivt växande och självutveckling.104 

 

  

                                            
101 Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 63 
102 Besanko et al. 2007, sid. 500 - 505 
103 Ibid., sid. 500 – 502 
104 Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 79 
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4. Empiri 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för den samlade bilden som våra intervjuer har 

gett oss. Presentationen kommer i möjligaste mån att vara ämnesvis, där respektive område 

till stor del kommer att bygga på våra fyra forskningsfrågor. Intervjuerna, trots att de 

endast tog mellan en halv timme till en timme, gav väldigt mycket information varvid vi är 

nödgade att endast sammanfatta de stora dragen i dem. Intressanta citat och dylikt kommer 

att återges direkt under nästa huvudrubrik, analys, istället. Anledningen till detta är då vi 

anser att uppsatsen får en tydligare och mer givande diskussion. Analysen blir mer 

dynamisk av att våra respondenters svar presenteras i den pågående analysen. 

 När vi genomförde våra intervjuer diskuterade vi då- och nutid med våra 

respondenter. För läsaren är det viktigt med insikten att förändringen inom IKANO Bank 

är planerad sedan sen sommar/tidigt höst och intervjuerna äger rum i december, då 

respondenterna med andra ord fått god tid att bearbeta informationen. 

 

4.1 Företagskultur och företagets intresse 

Samtliga respondenter samtalar både direkt och mellan raderna om en mycket stark och 

påtaglig företagskultur, eller som de själva kallar den internt; IKANO-andan. Allt från en 

vi-känsla, hur den finns i väggarna till att man som nyanställd nästan kan ”ta på” den så 

stark som denna är. Värderingar ingår i denna, liksom tanken att ”vi är inte som alla andra 

banker”105; IKANO Bank erbjuder kunden något unik och genuint.  

 I intervjuerna bekräftas det att Ingvar Kamprad och hans visioner är starka även inom 

IKANO Bank, även om Ingvar Kamprad som person inte har samma starka koppling till 

IKANO Bank som han har till IKEA106. Men Ingvar Kamprad som person är helt klart en 

del av kulturen och att de känner sig stolta att arbeta för denna fantastiska entreprenör107. 

Vissa av intervjupersonerna menar vidare att företagskulturen starkt är sammankopplat 

med den lokala förankringen till Älmhult, där IKEA-varuhuset ligger runt hörnet från 

IKANO-huset sett. Men även att det finns en stark familjekänsla kopplat till kulturen, som 

tar sig i uttryck bland annat genom att de anställda hjälper varandra oavsett vad. Denna 

hjälpsamhet kolleger emellan sker vilket i slutändan gagnar företaget. 

                                            
105 Intervju med respondent B 
106 Ibid. 
107 Intervju med respondent A & B 
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 Vi uppfattar att en del av respondenterna upplever erbjudandet om att de anställda 

kan utnyttja Aktivitetshuset som en del av företagskulturen. Aktivitetshuset är en 

samlingsplats där anställda inom IKEA och IKANO kan mötas och umgås genom olika 

aktiviteter, detta både på arbets- och fritiden.  

 

4.2 Kommunikation - ett led i omstruktureringen 

Samtliga respondenter vittnar om hur kommunikationen var en viktig hörnsten under 

omstruktureringen även om vissa, som sig brukligt, tyckte det var sparsmakat. Intervju- 

personerna som har kontakt till ledningsgruppen samtalade om hur hårt de jobbade för att 

göra omstruktureringen till en snabb process, där frågor fick svar så fort det bara gick. Man 

samlade ofta de anställda under respektive chef för att informera hur läget var till dags 

datum, även när det inte fanns något mer att säga än att det just nu inte finns något att säga. 

För alla anställda var omstruktureringen en jobbig och oroande period, ovetskapen var den 

största boven bekräftar de som varit anställda på IKANO Bank en längre tid.  

 Angående kommunikationen, allmänt sett, berättar respondent B under sin intervju 

om att IKANO Bank troligen upplevs som hierarkiskt på pappret, men att det inte är så i 

verkligheten. Intervjuerna ger samtliga känslan att företaget har högt i tak och har en öppen 

dialog, vilket bidrar till en känsla bland de anställda att en konversation enkelt går att starta 

mellan de olika nivåerna i företaget. Denna enkelhet sammansvetsar företaget, menar 

intervjupersonerna. 

 

4.3 Inre belöningar 

De inre belöningar som respondenterna framhåller i intervjuerna är exempelvis att känna 

stolthet över de fina traditioner som företaget har och att vara en del av detta. På frågan 

angående det problematiska med att styra med inre belöningar, så svarar respondenterna 

med chefsställningar att genom tydlighet med vad som önskas av en anställd respektive 

inte, så kan de styras minst lika effektivt som med yttre belöningar. Som komplement så 

menar respondenterna att om en anställd inte stämmer in på den företagskultur som 

IKANO Bank har med inre belöningar, då kommer den anställde troligen att själv söka sig 

till ett annat företag; så stark är IKANO-andan. Samma värderingsgrunder valde 

respondent B att uttrycka detta som och respondent C menade att ens arbete är en så stor 

del av ens liv att man måste starkt sympatisera med kulturen som finns på företaget. 
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 Fler exempel på inre belöningar är utvecklingssamtal, där den anställde får komma 

till tals i avseende till sin anställningssituation. För samtliga respondenter är en ”klapp på 

axeln”, möjligheten till fortsatt karriär, att lyckas med de mål som den anställde är tilldelad 

mycket utvecklande och givande. Samtliga intervjuer genomsyras av hur den kollegiala 

delen av jobbet är en mycket påtaglig del av den inre belöningen liksom hur stimulerande 

ens arbetsuppgifter i sig själva är.  

 

4.4 Avsaknaden av yttre belöningar 

Yttre belöningar inom IKANO Bank är, precis som vi via årsredovisningen tidigare försökt 

påvisa, en liten del av de belöningar som förekommer inom banken menar respondenterna i 

kör. De större yttre belöningar som finns riktas i stor utsträckning till de som blev friställda 

vid omstruktureringen. För de som flyttar med IKANO till Lund är det anställda som får 

ekonomisk hjälp med flyttkostnader, pendlingskort och dylikt. Alla intervjupersoner vittnar 

om att de yttre belöningarna är mycket sparsamma, exempelvis att ”… jag skulle inte 

kunnat bry mig mindre om bonus faktiskt. Når jag bonus så är det kul, men det är inget jag 

sitter och jobbar mot”108. För de anställda så kan premielön utbetalas vid årets slut om de 

tillsammans nått förbestämda mål. 

 Respondent A säger att den bästa ”bonus” denne fått i sitt arbetsliv var den vinflaska 

som vederbörande fick från IKANO Bank. Det var inte värdet som var så fantastiskt, utan 

det var det oväntade i situationen, men genuina, och värmen som fanns med vinflaskan när 

den gavs till respondent A. Detta var en yttre belöning, men där den inre belöningen var 

den som stannade kvar inombords, menade respondenten. 

 Dock menar de respondenter som har kontakt med ledningsgruppen att en förändring 

är på gång, avseende de yttre belöningarna, för att kunna konkurera om arbetstagarna. 

Större yttre belöningar menar en respondent är oundvikligt för företagets överlevnad på 

sikt. 

 

 

  

                                            
108 Intervju med respondent C 
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5. Analys 

Under detta avsnitt avser vi att i numerisk ordning diskutera och ge underlag till att besvara 

våra forskningsfrågor. Fråga ett besvaras under avsnitt 5.1 och så vidare. För att underlätta 

för läsaren kommer vi att upprepa den frågan som vi ska besvara. Sist under denna 

huvudrubrik kommer vi att ha en allmän diskussion kring ämnet som vår uppsats handlar 

om. Vi avser även att sist diskutera syftet med uppsatsen samt vilka slutsatser och 

reflektioner som arbetet med IKANO Bank givit oss. Men först; forskningsfrågorna. 

 

5.1 Att handla i företagets intresse 

IKANO Bank är ett företag som är känt för att ha en stark företagskultur. Mycket av denna 

uppfattning beror på att företaget förknippas i stor grad med IKEA, och allt som den 

koncernen står för, via de båda företagens grundare Ingvar Kamprad och dennes familj. 

Denna uppfattning är till stor del korrekt också. Även när större insyn, än vad den stora 

allmänheten har, i företaget fås. Men vad företagskulturen står för och vad den innebär för 

de anställda är det få personer utanför företaget som känner till. Vi vill och kan inte påstå 

att efter cirka 10 veckors arbete, och kanske än längre tids mental bearbetning utav frågan, 

kunna leverera en analys av frågan hur företagskulturen nyttjas i syfte att motivera de 

anställda till att handla i företagets intresse som är fullständig. Dock kan vi ge en större 

förståelse för hur kulturen verkar på IKANO Bank och hur denna påverkar de anställda i 

deras arbete. Forskningsfrågan som besvaras under detta avsnitt lyder; hur nyttjas 

företagskulturen i syfte att motivera de anställda till att handla i företagets intresse? 

 

5.1.1 IKANO Bank - tonåringen 

IKANO Bank kan ses som en tonåring. Det är inte ungt nog för att kallas just ungt, eller 

nystartat. Det är inte heller gammalt nog för att kallas gammalt. IKANO Bank befinner sig 

någonstans där emellan. Precis som en tonåring står IKANO Bank, och dess kultur, och 

väger mellan två stadier i livscykeln. Företaget är ungt för att familjen som grundade 

företaget fortfarande har en dominant och inflytelserik roll i företaget. Gammalt då 

företagets chefer till stort antal inte kommer ifrån grundarfamiljen.  

 Men inte bara dessa påtagliga och lätträknande uppgifter tyder på att IKANO Bank 

är en tonåring. Ungt är företaget då de anställda ser grundarens värderingar och åsikter som 

något som ska levas upp till. Värderingar och åsikter som skapar vägledning och 
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motivation hos de anställda. Företaget är äldre för att dess kultur är så pass inbäddad i 

företagets struktur och dess sätt att arbeta, att kulturen är svår att uttala och förklaras utav 

de anställda. Dock är det fortfarande denna inbäddade, och av de anställda svårdefinierade, 

kultur som ger vägledning och motivation i det vardagliga arbetet. 

 Men hur kan grundarens värderingar och åsikter, som i ett ungt företag är relativt 

synliga och lättdefinierade av de anställda, vara påtagliga, samtidigt som kulturen är 

svårdefinierad och inbäddad? Detta beror på de olika anställningstiderna hos företagets 

anställda. Individer som varit anställda en längre tid, ca 10 år eller mer, beskriver en kultur 

som kännetecknas av ”entreprenörsanda”109, att vara en ”uppstickarbank”110 byggd på 

”allmänt folkvett /…/ för de många människorna”111 vilket innebär ”hjälpsamhet, 

ärlighet”112. Något som med största sannolikhet var grundarfamiljens mål och affärsplan 

när IKANO Bank startades år 1995. Denna syn på företaget har sedan bäddats in i företaget 

genom åren och nu påverkar den de nyanställda och deras handlingssätt utan att de själva 

är medvetna om det. Men allt eftersom banken nått nya framgångar och växt, har nya 

värden införts i kulturen. Att anställda växer med företaget, har allt eftersom företaget 

utvecklats, blivit en central fråga. När frågan om vad som motiverar respondenten på HR-

avdelningen svarades: ”det som motiverar mig är att se andra människor växa. Att få se 

människor liksom våga ta mer ansvar, våga ta ut svängarna och våga fatta beslut och inte 

komma och be om lov.”113 Detta tolkar vi författare som att personen på HR-avdelningen 

känner sig nöjd med sin arbetsinsats då HR-avdelningen lyckats förmedla ett, för företaget 

och kulturen, viktig värde, individuell utveckling. 

 Den personliga utvecklingen, att ta ansvar har blivit en viktig punkt för företaget och 

därmed införlivats i kulturen. Dessa värden kan kopplas till de äldre och grundläggande 

värderingarna. Att vara just en uppstickarbank, som är till för de många människorna, 

kräver att företaget kan växa. Därför har det varit naturligt att koppla de nya värderingarna 

till de gamla och på så sätt snabbt få en acceptans av dessa nya värderingar bland de 

anställda. Det är också dessa nyare värderingar och mer synliga värderingar som de 

individer med kortare, mindre än 10 år, anställningstid tar upp när de skall beskriva 

IKANO-andan. Medan de individer med en längre anställningstid först och främst tar upp 

de äldre värderingarna för att sedan komma in på de nyare när de beskriver IKANO-andan. 
                                            
109 Intervju med respondent B 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Intervju med respondent A 
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Faktumet att anställda med kortare anställningstid inte tar upp de värden som var tydliga 

när företaget var nystartat kan bero på att dessa nu är inbäddade i företaget och därmed inte 

självklara att se, precis som grundvärden i en äldre organisation är, enligt teori.  Medan de 

anställda som arbetade för IKANO Bank när banken var nystartad känner fortfarande 

grundvärderingarna i kulturen. Denna analys konfirmerar en respondent genom citaten; 

”Att vi fasiken skall bli Sveriges bästa nischbank. /…/ Det är det jag går igång på nåt sätt 

och det har inte varit så mycket snack om det på de senaste åren /…/”114 och ”egentligen 

har vi inte ändrat våra värderingar sedan /…/ vi startade banken utan det har varit det här 

med hjälpsamhet, ärlighet, att det är annorlunda och så vidare och det är fortfarande det 

men vi har inte jobbat med de här värderingarna på den sista tiden utan det har varit 

mycket mer praktiska saker. Vi har haft rejäla mål vi måste nå”115.  

 

5.1.2 IKANO Bank – familjen 

Samtliga respondenter svarar att familjekänslan eller vi-känslan är stark i företaget, att det 

finns en öppenhet över hierarkigränserna för diskussion och interaktion. Mycket av detta 

kan spåras tillbaka till värderingen hjälpsamhet, som bör anses som en av 

grundvärderingarna i kulturen. Teorin säger att i unga företag känner de anställda till 

varandra gällande yrkesroll, personlighet och intressen. Detta gör det lätt för anställda att, 

vid exempelvis ett problem, gå direkt till den som alla, inklusive ansvarige själv, vet kan 

bidra med en lösning på problemet. Detta bidrar till att organisationen kan upplevas som en 

funktionell familj. Men när nu IKANO Bank väljer att förbereda sig på framtida tillväxt 

genom den aktuella omorganisationen riskeras denna familj att splittras; några 

familjemedlemmar flyttar till Lund medan andra stannar kvar i Älmhult. Alternativet för de 

anställda att kunna gå till varandra blir istället en större byråkrati. Den anställde som 

behöver kontaktas kanske inte är känd för den frågande anställde. Därmed finns inte tilliten 

de anställda emellan vilket ersätts med byråkrati. En byråkrati som kan leda till förändrad 

kultur. Troligtvis mot en kultur som i större utsträckning kännetecknas av byråkrati. 

 

5.1.3 Kundservice – vägen till kapitalet 

Ovanstående analys har till stor del handlat om den övergripande kulturen som finns på 

IKANO Bank och som till viss del är tillämpningsbar på företag med andra inriktningar än 

                                            
114 Intervju med respondent B 
115 Ibid. 
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bankverksamhet. Men för att driva in- och utlåningsverksamhet krävs en kundservice. 

IKANO Banks in- och utlåningsverksamhet riktar sig mot den privata allmänheten vilket i 

sin tur kräver en omfattande kundservice. Företag som är beroende utav sin kundservice 

måste utveckla en företagskultur där kunden står i centrum för alla beslut. Denna kultur 

och inställning måste också kommuniceras genom hela verksamheten för att garantera att 

kunden ställs i centrum för handlingar och beslut som görs och tas inom företaget. Oavsett 

var i strukturträdet handlingen görs eller beslutet tas.  Dessa handlingar och beslut skall i 

sin tur gynna kunden i största mån. 

 Som teorin säger leder en stark och stabil kultur till att personalen känner sig 

tryggare i sin yrkesroll samtidigt som detta, med största sannolikhet, leder till att kunderna 

känner sig trygga i företagets omhändertagande. Vilket måste anses som ytterst viktigt då 

säkert många av IKANO Banks kunder sparar sina livsbesparingar hos IKANO Bank.  

 Frågor angående kultur och inre belöningar ställda till respondenter inom IKANO 

Banks kundservice gav svar som hade det gemensamma att de tydde på att kulturen inte 

aktivt utvecklades för att motivera och leda kundservicen framåt. Svaret på frågan hur 

IKANO Bank använder de inre belöningarna för att utveckla de inre belöningarna ger en 

klar bild över detta ”/…/ det är nog ett av de som vi har mest utvecklingspotential… att 

kunna jobba vidare med /…/”116. Men samma respondent säger också direkt efter 

föregående citat: ”/…/att försöka se till att de anställda får de utbildningar som de behöver 

ha… så att de kan hantera sitt jobb, se till att ha den informationen och också… att kunna 

belöna de i form av att ge… lite extra uppgifter /…/”117 I detta citat framkommer det som 

beskrivs tidigare i analysen, vikten av att individen vill kunna utvecklas, bli bättre inom sin 

roll. Något som vi författare anser vara ett nyare värde i IKANO Banks kultur. Det 

vanligaste svaret på hur ledningen styr och motiverar personalen i kundservicen är genom 

yttre belöningar och möjligheterna till karriär inom företaget. Dock förklarar respondent 

inom kundservicen följande på frågan vem som motiverar respondenten i sitt dagliga 

arbete: ”/…/ Jag kan få motivation av... Vi hade ju som nu, vi delar ut varje månad /…/ Då 

delar vi ut ”månadens smartis”, ett sådant rör med smartis-karameller då, och det kan vara 

olika saker som vi väljer ut att denna månaden så vill vi ha bidrag på vem som gett en bra 

idé som har genererat någonting. Det kan vara att man sprider glädje, det kan var att man 

                                            
116 Intervju med respondent E 
117 Ibid. 
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ger ett energibidrag eller vad det nu än är då./…/”118 Frågan gäller visserligen inte kulturen 

direkt men respondenten svarar att banken varje månad belönar en anställd som resterande 

kollegor väljer. Det som belönas hos denna anställde är, enligt vad vi författare kan förstå, 

dess personlighet eller egenskaper. Detta vill vi tolka som om den anställde väljs utifrån 

sådana egenskaper och färdigheter som uppskattas i den rådande kulturen. På så sätt blir 

denne anställde en förebild för andra anställda inom företaget. De som väljer ut den 

anställde förmedlar till övriga anställda att vissa specifika egenskaper är önskvärda och på 

så sätt blir denne anställde en förebild för samtliga anställda. Något som kan jämföras med 

när företaget är ungt och grundaren ses som en förebild för de anställda, och dennes 

beteende tas efter av de anställda. På samma sätt kan, ett för företaget och kulturen, 

lämpligt beteende spridas genom att varje månad välja ut en anställd som ses som förebild 

av övriga anställda.  

 

5.1.4 Tonåringen som blir vuxen 

Både gammal och ny personal är medvetna om IKANO Banks starka kultur. Dock är 

graden av medvetande om kulturen olika, det handlar inte om att ny personal inte styrs i 

lika stor utsträckning av kulturen som de individer som varit anställda en längre tid gör. De 

båda grupperna styrs lika mycket av kulturen. Dock har den personal som varit anställd 

längre tid en större förståelse och vetskap om varför företaget ser ut och agerar som det 

gör, och har därmed lättare att kunna verka i företagets intresse. Därför är det viktigt att, 

allt eftersom företaget växer och ägarfamiljen eventuellt får en mindre framträdande roll, 

grundvärdena som kulturen grundar sig på och som är tillämpbara i en föränderlig 

omgivning omhändertas och fortsätter att utgås från när förändringar skall göras inom 

företaget och kulturen. Om kulturen inte omhändertas kommer denna att försvagas vilket i 

förlängningen leder till försvagat företag och med största sannolikhet sämre resultat. Detta 

gäller även de bitar i kulturen som innefattar att vara kundserviceinriktade. Att som på 

kundservicen använda sig av förebilder bland de anställda kan ses som ett smart sätt att 

utveckla kulturen. Men vi författare ifrågasätter om avsikten med denna handling är att 

utveckla kulturen aktivt eller uppmärksammandet utav den anställde skall ses som en inre 

belöning för den utvalde anställde.  

 Dagens kultur på IKANO Bank är inte svag. Det säger alla respondenterna och det 

märkte vi författare när vi besökte företaget. Men kulturen har glömts bort att underhållas 

                                            
118 Intervju med respondent D 
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av ledningen. Den glöms bort att kunna användas som ett hjälpmedel att leda företaget 

genom omstruktureringen och kunna fortsätta att inspirera och motivera anställda att verka 

i företagets intresse. Även efter dagens omstrukturering men även i framtida 

omstruktureringar. Därför måste kulturen uppmärksammas och utvecklas aktivt, och detta 

snarast.  

 Att omorganiseras ingår när ett företag åldras. IKANO Bank håller på att bli vuxen. 

Men företaget får inte glömma kulturen som skapades i dess barndom, kulturen som styrde 

de anställda till att ge företaget dagens och morgondagens framgång.  

 

5.2  Kommunikation som stabilisator vid omstrukturering 

En förändring påverkar alla de delar som är beroende av den del (eller de delar) som ska 

förändras. Hur mycket, till vilken art och vilka resultatet blir, det är på förhand aldrig givet 

vill vi författare sticka ut hakan och påstå. Därav finns en naturlig problematik att besvara 

vår forskningsfråga, men med påminnelsen att denna fråga besvaras utifrån IKANO Bank 

som fallföretag ger vi oss i kast med uppgiften. För att påminna läsaren så var forsknings- 

frågan: hur påverkar en omstrukturering inom företaget de anställdas motivation? 

 Hur man än vänder och vrider på saken, en förändring bidrar enligt våra intervju- 

personer till att skapa oro. Oron kan vara från en bagatellartad sak som vart ens nya kontor 

ska vara beläget, vilka ens nya arbetsuppgifter kommer att bli till huruvida man får arbeta 

kvar på företaget. Ovetskap kan potentiellt sett vara den största boven till oro och i sin tur 

påverka motivationen. Det tydligaste exemplet på hur oro kan sätta motivationen i 

gungning vittnar respondent C om i sin intervju. När vetskapen om omorganisationen kom 

ut från ledningsgruppen så saknade vederbörande tid för eftertanke och reflektion kring 

informationen innan det förväntades att dagens arbetsuppgifter skulle tas an. Informationen 

som kom ut i det läget som avses när själva omorganisationen var bestämd men detaljerna 

var långt ifrån klara, vilket gjorde att vederbörande upplevde situationen som oroande. 

 För de respondenter som upplevde att de inte satt säkra i sin anställning under 

omstruktureringen så menade de att de tog en dag i sänder, där man gjorde så gott man 

kunde. Motivationen hos respondenterna att göra ett bra jobb stod stabil i de flesta lägen. 

De intervjuade visste att tanken från ledningsgruppens sida att göra IKANO Bank rustat 

för framtiden var det som drev omorganisationen.  

 Det som var genomgående för de respondenter som kan kategoriseras som anställda 

utan ledningsbefattning var att de värdesatte informationsgivningen vid en orolig tid, som 
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ett sätt att dämpa oron. De med ledande positioner i sin tur värnade högt och pratade gärna 

om informationsgivningen från deras sida, som en del av de verktyg som de arbetade med 

under omorganisationen.  

 Vi författare vill, om vi ska koka ner vad vi kommit fram till i avseendet att söka svar 

på den andra forskningsfrågan, sammanfatta det till följande. En omstrukturering påverkar 

anställdas motivation, utan tvekan. Dock är det högst personligt hur, i vilken omfattning 

och vad effekten av densamma blir. Det vi med ganska hög tillförsikt kan säga är att ett tätt 

informationsutbyte, även vid de tillfällen när det inte finns något att rapportera om, ger en 

trygghet för alla anställda. De i ledande positioner bekräftar att de arbetar så snabbt de kan 

för att ha svar på frågor för att få de längre ner i hierarkin att känna sig betydelsefulla. Att 

deras behov av vetskap står högt på dagordningen och att man tillsammans arbetar för att 

det ska bli bättre i det långa loppet. För om IKANO Bank är en starkare och solidare bank, 

då är ju deras anställningar tryggare per definition. 

 

5.3 Inre belöningar som morot 

Enligt Arvidsson används belöningssystem som ett styrmedel för att motivera de anställda 

till ett beteende som är önskvärt för företaget och därmed säkerställer effektivitet. Den 

tredje forskningsfrågan är; vilka inre belöningar finns det på IKANO Bank, och hur skulle 

företaget arbeta med dessa i större utsträckning under omstruktureringsfasen? Denna 

kommer att besvaras i tre etapper enligt nedan. 

 

5.3.1 De inre belöningarna som finns på IKANO Bank 

Utifrån vårt intervjumaterial har det framgått att det finns både likheter och skillnader med 

de inre belöningarna. Vår uppfattning är att det beror på vilken avdelning våra 

respondenter arbetar på, samt att de tolkar de inre belöningarna på olika sätt. På 

exempelvis säljavdelningen förekommer det en målstyrningsmodell; de talar från början 

om vad det är de förväntar sig av medarbetarna och hur mycket de ska prestera avseende 

till exempel när det gäller antal samtal. Vi uppfattar detta som en motivationsfaktor; de 

anställda får veta från start vad cheferna förväntar sig. Tydliga riktlinjer reducerar 

osäkerheten kring arbetsuppgifterna och att man får en klarare bild av de mål som företaget 

har satt upp. Vi anser även att detta leder till högre arbetsprestationer. Ytterligare en inre 

belöning är att de anställda får träffa chefen en gång i månaden för att få en återkoppling 

på deras utförda arbete.  
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 Våra respondenter som arbetade på kundtjänst tyckte att en inre belöning var att det 

fanns en vi-känsla. Enligt vår respondent berodde det på att ”IKANO Bank är ett mindre 

företag”119 och att det var ”lättare att synas”120. Några andra orsaker var att det fanns en 

IKANO-anda som är betydelsefull för medarbetarna och även att företagets värderingar 

stämmer överens med de anställdas. En annan inre belöning som sades var ”att ta hand om 

familjekänslan”121; att vara omtänksam och att ta hand om varandra. Detta är viktigt i ett 

företag som IKANO Bank. Det märks tydligt att företagskulturen spelar en avgörande roll 

för de på kundtjänst och att de inre belöningarna uppstår från organisationens kultur och 

arbetsätt.   

 Vår respondent på HR-avdelningen ansåg att de inre belöningarna fanns i de 

värderingar som präglar IKANO Bank samt att de inre belöningarna kan ses genom att 

”working together”, ”common sense simplicity” och ”daring to be different”. Alltså att 

medarbetarna arbetar tillsammans, att folk ska förstå och att man ska våga vara 

annorlunda. Ett annat exempel på de inre belöningar som sades under intervjun var 

kopplingen till IKEA och ägarfamiljen, att det är en inre bekräftelse på att man har valt en 

bra arbetsgivare. Eftersom du som anställd kan få följdfråga; ”Har du träffat honom, 

Ingvar??” när du berättar var du är anställd. Det nämndes även, att under julfesten tog 

chefen upp enskilda medarbetare för att dela ut medaljer med ett litet kuvert. Det viktiga 

var inte kuverten, som även innehåll en mindre yttre belöning, utan det var gesten som 

räknades, att bli uppkallad på scenen framför alla och få höra hur duktig man är.  

 Ytterligare inre belöningar som nämndes under intervjuerna var att det fanns 

uppskattningsmejl, dock var de generella för alla. Dessa mejl skickades ut till samtliga 

anställda när till exempel ett mål uppfylldes. Det påpekades även att de anställda har 

frukost varje morgon, gratis kaffe, träning på arbetstid med mera. Några andra viktiga inre 

belöningar som togs upp var att ”stöttar upp och hjälper fram olika personer”122 och låter 

de ”faktiskt visa lite vad man går för”123.  Ytterligare en annan inre belöning som togs upp 

var nöjda kunder, eftersom nöjda kunder leder till att de anställda mår bra på grund av 

deras prestationer. 

 

 
                                            
119 Intervju med respondent B 
120 Ibid. 
121 Intervju med respondent D 
122 Intervju med respondent B 
123 Ibid. 
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5.3.2 Att vidareutveckla de inre belöningarna 

I ett företag är det styrelsens och ledningens uppgift att utforma ett effektivt 

belöningssystem. Risken finns att de anställdas beteende och engagemang inte påverkas, 

vilket kommer att leda till att avsikten med belöningssystemet misslyckas. De flesta 

respondenter var överens att företaget arbetar för lite med de inre belöningarna. De tycker 

att det finns en stor utvecklingspotential och att det går att lyfta fram de inre belöningarna 

ännu mer. En av respondenterna påpekade även att det finns en HR-avdelning som hanterar 

sådana frågor såsom förmånsprogram. 

 Enligt Kaufmann och Kaufmanns teori om motivation och prestation i arbetslivet, 

kommer de anställda att misslyckas om de inte har de nödvändiga kunskaper och 

färdigheter för att kunna utföra arbetet effektivare. Denna teori stämmer överens med det 

som har sagts under intervjun. Vår respondent på försäljningsavdelningen anser att ett sätt 

att vidareutveckla de inre belöningarna är genom att personalen kan ”få de utbildningar 

som de behöver ha, för att hantera sitt jobb”124. Därför är det viktigt för företaget att de 

utvecklar möjligheter och system som gör det lättare för den anställda att få den kunskap 

de behöver för att klara av sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det är också i 

företagets intresse att lära ut mer specifik kunskap om företaget än enbart generell 

kunskap. Detta beror på att det blir lättare för de anställda att göra karriär inom företaget 

samt att det skapar motivation så att den anställde inte vill lämna företaget. 

 Några andra förslag med att arbeta med de inre belöningarna som togs upp under 

intervjun, var att de anställda skulle få belöningar i form av fler ansvarsfulla och 

utvecklande arbetsuppgifter och ”få prova arbeta någon annanstans ett tag”125.  En annan 

belöning som också nämndes var att de anställda skulle få åka iväg med gruppen och ha 

teambuilding, dels för att bryta vardagen men även för att de anställda skulle lära känna 

varandra bättre. Vår uppfattning är att samtidigt som de anställda får åka iväg och bryta 

vardagen, ges möjlighet att skapa ett socialt nätverk och därmed även stärka den vi-

känslan, som en av våra respondenter har tagit upp. Detta leder till att de anställda kommer 

att trivas mer på arbetsplatsen och att en trygghetskänsla uppstår. Motivationen hos 

medarbetarna kommer att öka, om man jämför det som påstås i teorin. Enligt Maslows 

behovspyramid och Herzbergs hygienfaktor är trygghetsbehoven och de sociala behoven 

de behov som måste tillfredställas för att skapa motivation och för att kunna klättra i 

                                            
124 Intervju med respondent E 
125 Ibid. 
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pyramiden. Det är även viktigt att påpeka att innan de anställda kan känna uppskattning 

eller förverkligande måste de lägsta behoven tillfredställas först. 

 Genom att sedan dela ut fler arbetsuppgifter till de anställda får hon eller han chans 

till större ansvar och kan utvecklas ytterligare. Detta leder till att de anställdas motivation 

ökar och att de anställda presterar hårdare, enligt motivationsteorin. Vi anser att, samtidigt 

som det sker en personlig utveckling hos de anställda, utvecklas även självrespekt och att 

de börjar få andra människors uppskattning. För att hålla motivationen på topp är både 

chefernas och kollegornas uppskattning viktigt för den enskilda medarbetaren.  

 Längst upp i Maslows behovspyramid hittar vi det femte behovet 

”självförverkligande”, här får den anställda möjligheten att förverkliga sina potentialer och 

visa sina medarbetare vad de går för. Enligt vår respondent E skulle detta kunna vara ”värt 

minst lika mycket som att få en slant i plånboken”. Dock beror det även på vilken typ av 

människa man är och vilka drivkrafter den anställde har. Enligt Schein finns det personer 

som drivs av ekonomiska motiv (yttre belöningar), och sen finns det de som drivs av att 

prestera och att vilja göra ett självständigt och ett bra arbete (inre belöningar).  

 ”Feedback leder till större prestation än avsaknad av feedback”; detta är ett citat taget 

ur Kaufmann och Kaufmanns målsättningsteori och innebär att feedback är väsentligt för 

de enskilda anställda och medför att motivationen ökar. Vår respondent på HR- 

avdelningen tyckte att ytterligare ett sätt att vidareutveckla de inre belöningarna var att få 

de anställda ”att arbeta ännu hårdare genom att ge de bekräftelser”126 och att ”ge de mycket 

moralisk stöd”127. Respondenten tyckte också att det är viktigt att se till att återkoppling 

inte sker en gång om året, utan att man bör kontinuerligt jobba med ”coachande 

förhållningsätt”128, som är väldigt uppmuntrade och som följer upp de anställdas arbete. 

Som det redan har nämnts ett par gånger stödjer teorin detta. De anställda blir motiverande 

när de känner sig uppskattade och anser att de har en trygg arbetsmiljö. Under intervjun 

nämndes det att ”man ska jobba mer med /…/ att ge feedback”129, andra respondenter tog 

även upp att ”cheferna skulle kommunicera mer med de anställda”130, samt att veta ”vad 

man har gjort bra och gjort mindre bra, både positiv och negativ kritik”131. 

                                            
126 Intervju med respondent A 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Intervju med respondent E 
130 Intervju med respondent C 
131 Ibid. 
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 Vår uppfattning är att det inte spelar någon roll om de anställda får positiv eller 

negativ kritik, så länge de får feedback. Positiv kritik är ett sätt för de anställda att känna 

sig uppskattade och få erkännande för sina framsteg. Det är även bra att ge konstruktiv 

negativ kritik, för om den anställde exempelvis har gjort en felbedömning så är feedback 

från chefen viktigt. Detta eftersom den anställde då kan lära sig vilket eller vilka missar 

som denna har gjort. Detta medför även att den anställde inte gör om misstaget, vilket är en 

fördel för företaget då tid anses vara pengar. Dock är en förutsättning att det finns en god 

kommunikation mellan chefen och de anställda så att det erhålls en trygghetskänsla. Detta 

stämmer överens med citatet, att feedback leder till att de anställda presterar i större 

utsträckning och därmed verkar i företagets intresse. Dock är det inte endast chefernas 

feedback (åsikter och förväntningar) som har en avgörande roll gällande de anställdas 

motivation. Kollegors åsikter och förväntningar har också en stor inverkan på vår egen 

individuella bedömning, vilket påverkar oss att motivera och prestera hårdare.  

 Efter att ha lyssnat på intervjuerna är vår uppfattning att de på IKANO Bank är 

duktiga på att sätta mål, men mindre duktiga på att följa upp och att hålla de anställda 

uppdaterade på vad det är som gäller. De behöver även tydliggöra de målen som de har satt 

upp för att kunna förmedla visionen. Målsättningsteorin tar även upp att bestämda mål, 

som de anställda kan arbeta mot, är en mycket central motivationskraft. För att 

belöningssystemet ska fungera, i vårt fall de inre belöningarna, är det viktigt att få de 

anställda att jobba för något som de tror på. En av våra respondenter nämnde att detta är ett 

sätt att få de anställda att bli taggade och få de att prestera hårdare. Det är även viktigt att 

de anställda har arbetsuppgifter som är både utmanande och stimulerade. Detta eftersom 

svåra mål anses ha en mer motiverande effekt än lätta mål. De anställda får möjlighet att 

växa och utvecklas. Vår uppfattning är att om de har för lätta arbetsuppgifter och dessa 

uppfattas som icke utmanande, kan det leda till att motivationen minskar medan motsatsen 

gör att de anställda får en chans att visa vad de går för. Dock tycke de flesta av våra 

intervjupersoner att de hade stimulerande arbetsuppgifter, med ett undantag där vår 

respondent tyckte att det hade varit mer motiverande att få nya arbetsuppgifter. Dock visste 

respondenten att det fanns en begränsning, beroende på dennes kompetens/utbildning. Det 

är även viktigt att se till att de anställda förväntar sig att klara av sina arbetsuppgifter, då 

det har en större motiverande effekt enligt förväntningsteorin. 

 Vår respondent på HR-avdelningen nämnde i sin intervju, att det var viktigt att vara 

tydlig med sin roll, det sades även ”att det är viktigt att vara tydlig med vad jag förväntar 
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mig och vara tydlig med vad de kan förvänta sig utav mig”. Detta stämmer överens med 

målstyrningsmodellen som används av säljavdelningen. När väl de anställda är medvetna 

om att det finns riktlinjer som ska följas, elimineras graden av osäkerhet. Detta leder även 

till att de anställda blir motiverade att prestera hårdare, vilket ligger i linje med företagets 

intresse. 

 

5.3.3 Att arbeta med de inre belöningarna under en omstrukturering 

Bolan och Deal tar upp att alla organisationer behöver genomgå en omstrukturering till 

följd av inre och yttre faktorer. För IKANO Bank är detta en förutsättning för att kunna 

växa och för att bli ett mer konkurrenskraftig företag. Detta medför även att en rad olika 

faktorer påverkar företaget och dess anställda, till exempel värderingar och attityder, samt 

att arbetsuppgifterna förändras. Belöningssystem kan användas enligt Arvidsson som ett 

verktyg för att få de anställda till att bli mer öppna för nya innovationer och andra 

förändringar. 

 Dock är vår uppfattning att IKANO Bank inte har gjort något utöver det normala 

under omstruktureringsfasen. De har inte försökt utveckla de inre belöningarna i större 

utsträckning. Under intervjuerna har det blivit sagt att det har funnits för dåligt med 

information och ”man känner att man får inte tillräckligt med information”132. Det har även 

blivit sagts att man inte har känt sig delaktig. En respondent på en högre nivå har uttalat sig 

om att de har försökt ”kommunicera väldigt tätt”133, dock påpekade respondenten att det 

inte var säkert att alla i samtliga led hade lyckats. Men de har peppat och sagt att ”det är 

strongt att sitta i fronten utan att veta om man ska bli varslad”134 eller inte.  

 Det har påpekats att ännu ett sätt att arbeta med de inre belöningarna skulle kunna 

vara genom att vara ”ännu mer uppmärksamma på enskilda medarbetare och deras 

insatser”135. En annan är att ”peppat dem för deras insatser för att de har hållit modet uppe 

under en så svår period”136.  Vår uppfattning är att informationen har varit olika beroende 

på var man är placerad i strukturträdet och vilken roll de anställda har. Chefs- och 

ledningspositionerna har fått mer information än de som längre ner i strukturträdet. En av 

våra respondenter ansåg att en åtgärd, eller ett sätt att arbeta med detta, skulle vara att 

kunna diskutera förändringen mera öppet mellan chefen och medarbetarna för att få en 
                                            
132 Intervju med respondent B 
133 Intervju med respondent D 
134 Ibid. 
135 Intervju med respondent A 
136 Ibid. 
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bättre förståelse. Detta för att en omstrukturering kan leda till att de anställda kan känna att 

det invanda och trygga förändras, dels på grund av att de sociala förhållanden och dels för 

att yrkesrollen kommer att förändras. Utifrån vårt intervjumaterial framgår det att de 

anställda påverkas på ett eller annat sätt; några får större ansvarsroll medan andra bara 

byter skrivbordsgranne. Det som vi har fått fram är att de som flyttas till Lund erbjuds en 

belöning i form av reseersättning under ett år. En av våra respondenter på kundtjänst tyckte 

att ett annat sätt att vidareutveckla de inre belöningarna var genom fler samtal i 

utvecklande syfte, både gruppvis och individuellt med chef. Detta för att de anställda ska 

känna sig trygga, hålla motivationen på topp under omstruktureringen och fortsätta prestera 

maximalt. 

 Arvidsson nämner att inre belöningar kan ha en större motivationseffekt än yttre 

belöningar. Detta stämmer överens med vad våra respondenter har sagt, då det hade hjälpt 

med att ha ”extra samtal med chefen”137 för att få mer respons eller att ”bara få en klapp på 

axeln”138. Vi har även fått den uppfattningen att våra respondenter är konstruktiva personer 

eftersom de har haft en positiv inställning till omstruktureringen och där igenom accepterar 

den. Ett sätt att inte låta motivationen falla bland de anställda skulle vara att ledningen 

arbetade mer med de inre belöningarna genom att låta de anställda vara delaktiga i själva 

förändringsprocessen. Samtidigt som detta skapar en god kommunikation mellan chef och 

anställd. Dock har det funnits annan hjälp för dem som har blivit drabbade och varslade; 

belöningar i form av handlingspaket, ekonomiskt stöd för de som valde att vidareutbilda 

sig samt karriärcoachning.   

 

5.3.4 Sista tankar angående inre belöningar 

De inre belöningarna måste upplevas som motiverande och meningsfulla för att de 

anställda ska påverkas. Några av de inre belöningar som har nämnts av våra respondenter 

är bland annat att kunna växa och utvecklas och enligt Farma är detta också viktigt för att 

kunna behålla personal under en längre period. Det är också viktigt att de anställda 

utvecklar företagsspecifik kunskap; dels för att det ökar deras möjligheter att klättra i 

karriären samt att det ökar motivationen att presterar hårdare.  

 Det är även viktigt att hålla motivationen uppe bland de anställda under en 

omstrukturering för att de ska prestera maximalt. Därför är det viktigt att cheferna och 

                                            
137 Intervju med respondent C 
138 Intervju med respondent E 
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ledningen utformar ett system för att utveckla de inre belöningarna i större utsträckning. 

Detta kan vara allt från mer och bättre riktad information till kommunikationshantering 

mellan de olika leden. Det är vår bestämda uppfattning att det inte krävs större 

förändringar, utan det viktiga är de små sakerna som inte går att ta på. Exempelvis att en 

chef går fram till den anställde och frågar ”hur mår du?” eller kommenterar rakt ut ”du 

sköter detta galant trots dessa omständigheter”. Dessa små kommentarer hade säkert fått de 

anställda till att känna sig både tryggare och mer uppskattade. Det hade säkert haft en mer 

betydelsefull motivationseffekt än någon form av yttre belöning hade kunnat skapa. Vid 

dessa omständigheter skulle det nog också vara värt att planera olika gruppaktiviteter med 

de anställda för att bryta vardagen. Detta hade även gett anställda möjligheten att diskutera 

förändringen, men även få de att koppla av lite för att återfå styrkan och motivationen för 

att fortsätta arbeta mot företagets mål. 

 

5.4 Yttre belöningar – något för framtiden? 

Vi har precis behandlat den inre aspekten i belöningssystemet. Nu går vi över till den andra 

delen som behandlar de yttre belöningarna. Den forskningsfrågan som vi söker svar på 

under denna rubrik är; vilka yttre belöningar finns det och varför används inte dessa i 

större utsträckning av IKANO Bank? 

 

5.4.1 Yttre belöningar som finns på IKANO Bank 

Yttre belöningar är som redan nämnt sådana belöningar som kommer från andra personer, 

som exempelvis bonus eller premielön, och ges till annan person. Enligt våra respondenter 

på IKANO Bank är den vanligaste formen av yttre belöning på företaget premielön. Alla 

anställda har fått premielön beroende på hur väl man nått de uppställda målen, baserad på 

två mått; reslutat och volym. Enligt våra respondenter har alla medarbetare fått samma 

summa pengar, som betalts ut en gång per år. Men enligt våra intervjupersoner är det inte 

alltid säker att de får premielön; uppnår de inte målen uteblir premielönen.  

 De som arbetar på kundtjänst får visst bonuslön när de säljer sparkonton eller lån. Vi 

författare uppfattar att de anställda blir motiverade genom denna bonuslön. Många tjänar 

extra pengar på att sälja ytterligare och lägger alltså ner mer energi på det. Men å andra 

sidan motiveras ju inte alla av detta enligt våra respondenter på företaget. Vissa säljer 

mycket, några lagom och några ingenting alls, vilket vi ser kan kopplas till Scheins teori 

om hur olika människor drivs av olika faktorer. Som våra beräkningar visar i början av 



 Sidan 50

uppsatsen rör sig den totala rörliga ersättningen, premielön och bonuslön tillsammans, om 

ungefär en extra månadslön som betalas ut i slutet av året. Detta anser vi författare vara en 

låg bonus, vilket bekräftas av den journalist som visade sig vara ointresserad av IKANKO 

Banks bonusutbetalningar just för att de var så låga. 

 

5.4.2 Varför används inte yttre belöningar i större utsträckning? 

Att det redan finns en viss grad av yttre belöningar på IKANO Bank har redan påpekats 

flertals gånger. Men frågan är varför dessa inte används i en större utsträckning. Samma 

fråga har vi ställt våra respondenter på IKANO Bank och det första våra respondenter 

spontant svarade på var att ”det är för att det går efter en viss anda, Kamprad-andan”139 och 

en annan respondent säger att ”det här är något som följer Ingvar Kamprad-andan”140. 

Dessa två citat hämtar vi från diskussionen med våra respondenter kring varför IKANO 

inte använder sig av yttre belöningar i en större utsträckning. En tredje respondent menade 

att det hängde samman med IKEA-arvet som IKANO har färgats av. Vi författare väger 

samman de intryck vi fått från intervjuerna till att Ingvar Kamprads värderingar i ämnet har 

fått stort genomslag i företagskulturen. Genomslaget tar sig i uttryck genom att just 

belöningar ska vara av det inre slaget; yttre belöningar i form av bonusar ska inte behövas 

för att göra ett bra arbete. Vidare var alla våra respondenter eniga i att yttre belöningar inte 

ligger i företagets natur. Många av våra respondenter på företaget tror att de anställda 

måste sympatisera med de värderingar som företaget har för att kunna trivas.  ”Men tycker 

man att de värderingar stämmer överens med ens egna, då trivs man oerhört bra.” säger en 

av våra respondenter.  

 En teori som vi vill återupprepa är att med stora yttre belöningar finns risken att 

företagskulturen försvagas. Den företagskultur som idag finns inom IKANO Bank gynnar 

inte yttre belöningar och kulturen är väldigt starkt enligt respondenterna. Om IKANO 

Bank väljer att införa yttre belöningar i en större utsträckning finns alltså risken att 

företagskulturen som de anställda värnar så hårt försvagas. Detta anser vi författare är ännu 

ett argument för att låta de inre belöningarna få en stor plats i företaget, och alltså välja att 

hålla de yttre på en sparsam nivå. 

 En viktig del av företagskulturen är den vi-känsla som denna innehåller. Vi-känslan 

är mycket viktig för de anställda på företaget och respondenterna menar på att de inre 

                                            
139 Intervju med respondent C 
140 Intervju med respondent E 
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belöningarna har ett värde som de yttre aldrig kan komma upp till. Som Antonovsky 

beskriver i sin KASAM är det viktig att känna delaktighet och samhörighet. Flertalet av 

våra respondenter säger vidare att de vill ha en rimlig belöning för sin arbetsinsats, men har 

svårt att värdera det i pengar. Den inre bekräftelsen ”det där har du gjort bra” är mycket 

viktigare och även mer värd. Men samtidigt säger en av våra respondenter att ”Det är klart 

att i vissa fall så har ju bonuslöner en drivkraft, det är ju helt klart” vidare säger 

respondenten ”Det som motiverar den ene behöver ju inte motivera den andre, tror jag 

inte”141. Vilket också finner sitt stöd i Scheins indelning av människors drivkrafter i olika 

faktorer. Som denna säger så drivs den ekonomiska människan av ekonomiska motiv och 

prestationer är det som driver den självförverkligande människan. 

 Ytterligare en aspekt som vi författare vill lyfta fram är något som vi kan utläsa hos 

en av våra respondenter. Vederbörande visar att det kan finnas ett samband mellan risken 

för minskat förtroende och stora ekonomiska belöningar, speciellt i bankvärlden. Vilket 

innebär att om en bank väljer att ge sina anställda stora bonusar kan förtroendet minska för 

den aktuella banken. Om vi väljer att motsatstolka föregående mening betyder det att 

mindre bonusar borde ge större förtroende. Om detta resonemang appliceras på vårt 

fallföretag kan det ses som ett kvitto på att de har valt rätt väg. Genom att ha mindre 

bonusar borde detta upprätthålla ett större förtroende hos kunderna. Detta resonemang kan 

ses som ytterligare en anledning till att inte använda sig av stora yttre belöningar, eller i 

vart fall hålla dem på en lägre nivå än andra banker. 

 I kontrast till ovanstående står svårigheterna att locka ny kompetens till företaget, i 

en bransch där bonusar är vanligt förekommande. De respondenter som ingår i 

ledningsgruppen ser bonusar som nödvändiga i framtiden och säger ”alltså jag tror att vi 

kommer dit hän när man kommer att få bonus på vissa specialistroller och vissa tjänster 

som man vill belöna extra” vidare säger respondenten ”Jag tror att man har svårt att hålla 

sig utanför den trenden” 142. De är medvetna om att företaget antagligen kommer tvingas 

att följa trenden med att införa bonus för att kunna attrahera och behålla personal med rätt 

kompetens och färdigheter. Vår uppfattning är att företaget inte kommer undan denna trend 

och antagligen blir tvungen att införa yttre belöningar mer och mer. 

 

 

                                            
141 Intervju med respondent D 
142 Ibid. 
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5.5 Allmänna reflektioner 

Efter att ha arbetat med uppsatsen och allt som ryms inom detta under lite mer än två 

månader, vill vi nu ta oss friheten att reflektera kring de tankar och reflektioner som följt 

oss genom arbetsprocessen. IKANO Banks resa som vi fått ta del av såhär i slutfasen har 

varit en omvälvande upplevelse för de anställda, vilket våra respondenter vittar om. Allt 

från att man undrat hur det ska gå för ens anställning, till att man varit ansvarig för själva 

omorganisationen och därav varit orolig för hur det ska gå. Och självklart alla personer där 

emellan, som påverkats av omorganisationen ur olika perspektiv.  

 Det gemensamma för alla inblandade var hur osäkerheten självklart påverkade 

motivationen hos de anställda, men aldrig någonsin släckte den. De inre belöningarna som 

fanns ”inbyggda” i IKANO-andan gjorde att de anställda kände fortsatt motivation att göra 

ett bra jobb för IKANO. Vi författare anar en stolthet för IKANO, eller möjligtvis att det 

var att jobba med Ingvar Kamprad och den svär kring honom, som gjorde att man ville 

göra sitt yttersta, även om oro och osäkerhet självklart fanns i bakgrunden. Den starka 

företagskulturen som finns i IKANO-andan vill vi sticka ut hakan och påstå var en 

avgörande parameter. Utan den, tror vi inte att omorganisationen gått så bra.  

 Det som hjälpte omorganisationen ytterligare var en tätt kommunikation som gjorde 

att företagets anställda var inbjudna i händelseförloppet och gav dem en förståelse till 

varför omorganisationen var nödvändig. Insikt och vetskap gör att man minskar oron; för 

oavsett om man får ett bra eller dåligt besked så kan man börja bearbeta beskedet och agera 

efter det. Dock fanns det såklart även exempel från våra respondenter när avsaknaden till 

kommunikation bidrog till motsatsen; för lite information ökar oron. Ovetskap var det som 

ledde till oro enligt våra respondenter. 

 

5.5.1 Varför lyckades omorganisationen? 

Ingvars klassiska citat; ”det mesta är ogjort”143 ser vi som en beskrivning på viljan att växa 

med företagets potential, men också som en bra beskrivning på hur organisationer ständigt 

måste anpassa sig till den omvärld som de samspelar med. Omorganisationen som i 

skrivande stund på pappret är klar, dock är själva den fysiska flytten kvar att genomföra, 

har enligt oss författare varit en relativt lugn händelse. De reslutat som vi ser som mer eller 

mindre objektiva betraktare är att omstruktureringen var en hanterbar förändring för 

företaget, då företagskulturen tillät det. Den rådande kulturen, IKANO-andan, är så starkt 
                                            
143 Intervju med respondent A 
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orienterad mot att se till det bästa för företagets kunder, att då motiven för 

omorganisationen stod klart för de anställda erhölls deras acceptans. Detta gjorde att 

omorganisationen kom att ses som en motiverad förändring, även om den innehöll 

smärtsamma moment.  

 

5.5.2 Våra råd till IKANO Bank 

Den reflektion som vi har kvar att förmedla till dig som läsare (även om den egentligen 

ligger utanför uppsatsens ram) och vårt största råd till IKANO Bank är att ta större fokus 

på IKANO-andan. Att veta vad företagskulturen är, det är avgörande för att kunna arbeta 

med den. Genom att bättre känna sitt verktyg, har man lättare att använda densamme och 

forma den för framtiden. För en gynnsam tid för formandet ligger för fötterna nu. Med 

omorganisationen i ryggen gäller det att ta tillvara på möjligheten att forma den ”nya” 

kulturen. För hur man än vänder och vrider på det och försöker att bevara den IKANO- 

andan som idag finns, så kommer flytten till Lund samt avsaknaden av närheten till 

Älmhult att påverka. Hur denna omorganisation kommer att påverka IKANO-andan måste 

ledningen ta ansvar för, om de vill slå vakt om alla de positiva egenskaper som vi har 

funnit med företagskulturen. IKANO Bank måste skräddarsy sitt egna belöningssystem, 

där balansen mellan inre och yttre belöningar är ett viktigt avvägande som måste göras. 

Samtidigt måste IKANO Bank hålla kvar vid de värderingar som hittills gjort dem unika.  

 De intervjuer som vi har genomfört har alla beskrivit IKANO-andan med familjära 

och/eller relationsbetonande ord. Den stora betydelsen som IKANO-andan har för de som 

är anställda går heller inte att ta miste på. Dock har alla respondenter givit väldigt olika 

svar på vad IKANO-andan är. Detta måste i förlängningen betyda att olika anställda har 

olika uppfattning och förhållningssätt till andan. För att företaget ska kunna få ut det mesta 

av kulturen när de är med och formar den efter denna omorganisation, så måste de ta reda 

på och försöka fastställa vad IKANO-andan är. Vi har fått uppfattningen att detta inte är 

gjort. För att kunna forma andan på ett givande sätt måste man veta vad den står för. 
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6. Summering och avslutning 

För att avrunda arbetet väljer vi att först sammanfatta det vi kommit fram till genom 

uppsatsen, för att sedan blicka framåt. Som tidigare vill vi påpeka att våra resultat är starkt 

färgade av att vi arbetat mot IKANO Bank, vilket gör att generaliserbarheten till viss del 

blir lidande. Våra forskningsfrågor kommer att upprepas en sista gång direkt följt av 

respektive svar. Innan vi sist under rubriken har en allmän diskussion för att placera våra 

resultat på kartan, kommer vi att besvara syftet till vår uppsats. 

 Hur nyttjas företagskulturen i syfte att motivera de anställda till att handla i 

företagets intresse? Företagskulturen nyttjas genom dess starkt positiva styrka till att 

motivera och leda de anställda att arbeta i företagets intresse. Dock har den hos IKANO 

Bank försummats under en längre tid och kräver nu ledningens uppmärksamhet för att 

kunna leda och motivera personalen in i framtiden. Detta är än viktigare efter den aktuella 

omstruktureringen, då förändringen är så genomgripande för företaget att kulturen riskerar 

förlora sitt unika värde. 

 Hur påverkar en omstrukturering inom företaget de anställdas motivation? En 

omstrukturering skapar oro för hur framtiden ska komma att se ut. Om man inte ser till att 

hålla oron på en så låg nivå som möjligt genom kontinuerlig kommunikation, riskerar man 

att de anställda förlorar de drivkrafter som gör att man känner lust för sitt arbete. 

 Vilka inre belöningar finns det på IKANO Bank, och hur skulle företaget arbeta med 

dessa i större utsträckning under omstruktureringsfasen? De mest karaktäristiska inre 

belöningarna som finns hos IKANO Bank är familjekänslan och vi-känslan. Ett sätt att 

förbättra inre belöningarna är med feedback, både positiv och negativ, men det är av störst 

vikt att denna är kontinuerlig. Under omstruktureringsfasen är det viktigt att peppa sina 

anställda. Våra respondenter har inte efterfrågat större förändringar utan just det där lilla 

som gör skillnad, ett extra samtal med chefen. 

 Vilka yttre belöningar finns det och varför används inte dessa i större utsträckning av 

IKANO Bank? De yttre belöningar som finns inom är dels premielönen som betalas ut på 

årsbasis till samtliga anställda om företagsmålen uppnås och dels kundserviceavdelningens 

provisionsbaserade belöning. Yttre belöningar används inte i stor utsträckning av IKANO 

Bank, därför att det inte stämmer överens med företagets natur. För stora yttre belöningar 

riskerar att försvaga företagskulturen och kundernas förtroende för banken. 

 För att motivera de anställda till att verka i företagets intresse måste man se till att 

hålla motivationen så hög som möjligt under omstruktureringsfasen. Detta med hjälp av 
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inre belöningar, där företagskulturen är ett av de effektivaste redskapen. De anställda får 

inte tappa tron på företaget under den oroliga tid som en omstrukturering är, där 

kommunikation är ett sätt att skapa förståelse för behovet av densamme. 

 Vad har vi då genom uppsatsen lärt oss i ämnet? Först och främst vill vi framhålla att 

denna uppsats berört ett ämne där kursplanerna har dålig täckning. Genom vår uppsats har 

vi fått större förståelse för företags skiftande situationer och hur avgörande hanteringen av 

dess är. Förberedelserna inför en större förändring är kritiska för att denne ska lyckas. Inte 

bara gällande de praktiska detaljerna, utan även gällande de ”mjuka” detaljerna. Bara för 

att företaget har en välplanerad plan för de praktiska förändringarna, innebär detta inte en 

säker framgång för förändringen. En negligering av de mjuka värdena kan störta den mest 

välplanerade förändringsplanen. Det omvända menar vi författare även till viss del gäller; 

så länge företaget gör en förändring med de mjuka värdena högt prioriterade, kan själva 

förändringen i sig vara till viss del ofullständig gällande de praktiska detaljerna. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha arbetat med detta ämne har vi författare insett hur lite vi egentligen vet och 

vilket outforskat område det är. Det finns mycket skrivet i ämnet, men likväl vill vi 

författare påstå att det inte finns. 

 Vårt första uppslag till vidare studier är; hur kommer den anda som IKANO Bank 

vilar på att påverkas den dagen grundarfamiljen inte längre finns och påverkar? Kommer 

Kamprads grundvärderingar att leva vidare eller kommer de att försvinna? 

 Vårt andra förslag till vidare forskning är; hur skulle exempelvis stora bonusar i 

IKANO Bank kunna påverka de anställdas syn på företaget? Skulle IKANO-andan 

fortsätta vara en stark företagskultur eller skulle den försvagas av bonusar likt Grönroos 

teori säger? Hur skulle vidare stora bonusar påverka kundernas syn på företaget? 

 

6.2 Till sist 

Så här sist i uppsatsen vill vi tacka IKANO Bank för att de ställde upp som fallföretag för 

vår uppsats. Till respondenterna som tog sin värdefulla arbetstid i anspråk, för att vi skulle 

kunna genomföra våra intervjuer, riktar vi ett stor och genuint tack till. Er medverkan 

bidrog till att göra arbetet till en mycket värdefull erfarenhet som vi studenter normalt inte 

kan hitta inom universitetsvärlden. 
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 Även om vi inte alltid höll med varandra, vill vi tacka våra handledare för att ni gav 

oss andra vinklar än de som vi själva såg. Ni bidrog starkt till att göra uppsatsen mer vass 

än den annars hade kommit till att bli. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – Ledande positioner 
 
Namn på intervjupersonen:_____________________________________ 
Datum:____________________ Start- & sluttid:____________________ 
 
Presentera gruppen, syfte med uppsatsen, hur intervjun är upplagd, kommer att anteckna 
svar & gärna spela in med ljudupptagning, beräknad tidsåtgång, får lov att avbryta med 
egna tankar & dylikt. Vi vill gärna ha spontana & personliga svar! 
 
Sålunda är syftet med vår uppsats är att analysera hur de anställda kan motiveras till att 
verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i samband med 
omstrukturering. 
 
Förklara begreppen inre och yttre belöningar för respondenten! 
 
Personliga frågor… 

1. Hur länge har du varit anställd på IKANO Bank? 
 

2. Vad fick dig att söka anställning hos IKANO Bank? (Bananskal, gott rykte, 
anseende..?) 

 
3. Vilken roll & ansvar har du på IKANO Bank? 

 
4. Anledningen till att vi blev intresserade av att skriva en uppsats om IKANO Bank 

var bland annat den omstruktureringen som pågår. Vill du, utifrån din plats i 
organisationen, förklara denna omstrukturering för oss? 

 
5. IKANO Bank har Ingvar Kamprad som ägare i grunden. Anser du att det påverkar 

IKANO Bank? (Om ja; på vilket sätt ger detta sig i uttryck?) 
 

6. Psykologen Frederick Herzberg nämner att hög motivation skapas av stimulerande 
arbetsuppgifter. Hur ser du på dina arbetsuppgifter? Känner du dig stimulerad och 
motiverad av dessa?  

 
Vilka för- och nackdelar innebär de inre belöningarna och hur nyttjar företaget dessa 
i syfte att motivera de anställda? 

1. Vilka inre belöningar använder sig IKANO Bank av? Ge oss praktiska exempel! 
(Hur ser belöningarna ut på olika nivåer i företaget? Vem bestämmer över 
utdelandet av belöningarna? Förekommer den individuella/kollektiva belöningar?) 
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2. De inre belöningar som du precis nämnde, känner du att de hjälper din personal att 
bli motiverad? (Fungerar de i praktiken?) 

 
3. Vilka nackdelar ser du att dessa inre belöningar har? Hur gestaltar sig den 

eventuella effekten?  
 

4. Ser du några negativa effekter av den belöning din personal får? (T.ex. de gör 
endast det som mäts, inte det där ”lilla extra” alt. att belöningen inte fungerat som 
motivationsfaktor utan uppfattas som negativt istället?) 

 
5. Tänker du på hur du kan påverka dina anställda till ett önskvärt beteende från 

företagets sida sett? (Utebliven belöning, ”hota med nackdelarna…”) 
 

6. Hur vet personalen när de är i ”mål” med de inre belöningarna? (Berömmet & 
tävlingen räcker den i sig själv..? Ev bonus att hämta ut efter årets slut?) 

 
Hur lockar företaget, samt de anställda med ledande roller, medarbetarna att handla 
i företagets intresse? 

1. Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 
 

2. Vem motiverar dig personligen i ditt dagliga arbete? 
 

3. Hur tror, rent allmänt, att anställda lockas att handla i företagets intresse? 
(Karriärsutveckling, delaktighet, förmåner inom företaget…) 

 
4. Vem/Vad är ledstjärnan för företaget? Ingvar Kamprad för IKEA, vilken person 

(eller vad) har samma roll för IKANO Bank?  
 

5. Hur arbetar ni med att vidareutveckla de inre belöningarna? 
 
Hur påverkar t.ex. en omstrukturering inom företaget de anställdas motivation? 

1. Hur har IKANO Banks omstrukturering påverkat ditt vardagliga arbete? 
 

2. Drivkrafterna bakom din arbetsinsats, hur såg de ut och vilka var de för ett år 
sedan? 

 
3. Hur ser drivkrafterna ut idag med omstruktureringen färskt i minnet? 

 
4. Har IKANO Bank gjort något utöver det vanliga för att hålla de anställdas 

motivation uppe under den senaste tidens omstruktureringar? 
 

5. Funderade ni på att införa yttre belöningar tillfälligt under omstruktureringsfasen 
för att hålla motivationen hos de berörda anställda uppe? 
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Varför används inte yttre belöningar i större utsträckning av IKANO Bank? 
1. Varför används inte yttre belöningar i större utsträckning av IKANO Bank? 

 
2. IKEA använder sig i princip inte av yttre belöningar, är det så att IKANO Bank har 

tagit inspiration i detta? 
 

3. Om IKANO Bank hade använt sig av yttre belöningarna aktivt, skulle det ge ett 
mervärde som du varit intresserad av? Skulle din personal varit mer motiverad på 
jobbet tror du? 

 
4. Låt oss ponera att IKANO Bank skulle använda sig av både inre och yttre 

belöningar. Vår erfarenhet i gruppen är att vi personligen skulle prioritera de 
arbetsuppgifterna som gav yttre belöningar först och sedan, om det fanns fler 
arbetstimmar kvar, skulle vi ta tag i dem som gav inre belöningar. Kommentera 
detta scenario! 

 
Avslutningsvis… 

1. Hur har IKANO Banks omstruktureringar påverkat din syn på företaget? 
 

2. Om du fantiserar helt fritt, vad skulle motivera dig till att utföra ett bättre arbete? 
Vilka belöningar tror du skulle göra att din personal gav mer än de ger idag? 

 
3. Var ser du dig själv vara inom fem år? (Är du kvar på IKANO Bank, klättrat i 

karriärstegen?) 
 

4. Har du något ytterligare att tillägga till intervjun som du känner att vi har glömt att 
belysa i denna kontext? 

 
 
Här tar våra frågor slut, tacka för en mycket givande intervju! Givetvis kommer ni att få ta 
del av vår färdiga uppsats, beräknas till mitten på januari 2010.  
 

 
 
Kompletterande fråga ställd via mejl till de intervjuade: 
 
Hur skulle företaget kunna arbeta med inre belöningar i större utsträckning under 
omstruktureringsfasen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – Personal 
 
Namn på intervjupersonen:_____________________________________ 
Datum:____________________ Start- & sluttid:____________________ 
 
Presentera gruppen, syfte med uppsatsen, hur intervjun är upplagd, kommer att anteckna 
svar & gärna spela in med ljudupptagning, beräknad tidsåtgång, får lov att avbryta med 
egna tankar & dylikt. Vi vill gärna ha spontana & personliga svar! 
 
Sålunda är syftet med vår uppsats är att analysera hur de anställda kan motiveras till att 
verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i samband med 
omstrukturering. 
 
Förklara begreppen inre (mjuka) och yttre (hårda) belöningar för respondenten! 
 
 
Personliga frågor… 

1. Hur länge har du varit anställd på IKANO Bank? 
 

2. Vad fick dig att söka anställning hos IKANO Bank? (Bananskal, gott rykte, 
anseende..?) 

 
3. Vilken roll & ansvar har du på IKANO Bank? 

 
4. Anledningen till att vi blev intresserade av att skriva en uppsats om IKANO Bank 

var bland annat den omstruktureringen som pågår. Vill du, utifrån din plats i 
organisationen, förklara denna omstrukturering för oss? 

 
5. IKANO Bank har Ingvar Kamprad (IKEAs grundare) som ägare. Tycker du dig 

kunna se att det påverkar IKANO Bank? (Om ja; på vilket sätt ger detta sig i 
uttryck?) 

 
6. Psykologen Frederick Herzberg nämner att hög motivation skapas av stimulerande 

arbetsuppgifter. Hur ser du på dina arbetsuppgifter? Känner du dig stimulerad och 
motiverad av dina arbetsuppgifter?  

 
Vilka för- och nackdelar innebär de inre belöningarna och hur nyttjar företaget dessa 
i syfte att motivera de anställda? 

1. Vilka inre belöningar anser du att IKANO Bank använder sig av? Ge oss praktiska 
exempel gärna… 
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2. De inre belöningar som du precis nämnde, känner du att de hjälper dig att bli 
motiverad? 

 
3. Vilka nackdelar ser du att dessa inre belöningar har? Hur gestaltar sig den 

eventuella effekten?  
 

4. Ser du några negativa effekter av den belöning ni anställda får? (T.ex. ni gör endast 
det som mäts, inte det där ”lilla extra” alt. ni uppfattar belöningen som något 
negativt?) 

 
5. Tänker du på hur du kan påverka dina anställda till ett önskvärt beteende från 

företagets sida sett? (Utebliven belöning, ”hota med nackdelarna…”) 
 

6. Hur vet du när du är i ”mål” med de inre belöningarna? (Berömmet & tävlingen 
räcker den i sig själv..? Ev bonus att hämta ut efter årets slut?) 

 
Hur lockar företaget, samt de anställda med ledande roller, medarbetarna att handla 
i företagets intresse? 

1. Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 
 

2. Vem motiverar dig personligen i ditt dagliga arbete? 
 

3. Vad skulle göra dig mer motiverad? Vilken förändring skulle du vilja se på IKANO 
Bank? alt. Vilken förändring skulle du göra den dag du blir chef för att motivera 
dina anställda? 

 
4. Hur tror, rent allmänt, att anställda lockas att handla i företagets intresse? 

(Karriärsutveckling, delaktighet, förmåner inom företaget…) 
 
Hur påverkar t.ex. en omstrukturering inom företaget de anställdas motivation? 

1. Hur har IKANO Banks omstrukturering påverkat ditt vardagliga arbete? 
 

2. Drivkrafterna bakom din arbetsinsats, hur såg de ut och vilka var de för ett år 
sedan? 

 
3. Hur ser drivkrafterna ut idag med omstruktureringen färskt i minnet? 
4. Upplever du att IKANO Bank gjort något utöver det vanliga för att hålla anställdas 

motivation uppe under den senaste tidens omstruktureringar? 
 

5. Tycker du att IKANO Bank har hanterat informationsgivning och liknande till de 
anställda kring denna omstrukturering på ett bra sätt för er? Hur kunde det gått att 
göra denna (ännu) bättre från din synvinkel?  
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Varför används inte yttre belöningar i större utsträckning av IKANO Bank? 
1. Varför tror du att yttre belöningar inte används i större utsträckning av IKANO 

Bank? 
 

2. Om IKANO Bank hade använt sig av yttre belöningarna aktivt, skulle det ge ett 
mervärde som du varit intresserad av? Skulle du varit mer motiverad på jobbet, rent 
allmänt? … Och mer specifikt under omstruktureringsperioden? 

 
3. Låt oss ponera att IKANO Bank skulle använda sig av både inre och yttre 

belöningar. Vår erfarenhet i gruppen är att vi personligen skulle prioritera de 
arbetsuppgifterna som gav yttre belöningar först och sedan, om det fanns fler 
arbetstimmar kvar, skulle vi ta tag i dem som gav inre belöningar. Kommentera 
detta scenario! 

 
Avslutningsvis… 

1. Hur har IKANO Banks omstruktureringar påverkat din syn på företaget? 
 

2. Om du fantiserar helt fritt, vad skulle motivera dig till att utföra ett bättre arbete? 
Vilka belöningar tror du skulle att du gav mer än du ger idag? 

 
3. Var ser du dig själv vara inom fem år? (Är du kvar på IKANO Bank, klättrat i 

karriärstegen?) 
 

4. Har du något ytterligare att tillägga till intervjun som du känner att vi har glömt att 
belysa i detta sammanhang? 

 
 
Här tar våra frågor slut, tacka för en mycket givande intervju! Givetvis kommer ni att få ta 
del av vår färdiga uppsats, beräknas till mitten på januari 2010.  
 

Kompletterande fråga ställd via mejl till de intervjuade: 
 
Hur skulle företaget kunna arbeta med inre belöningar i större utsträckning under 
omstruktureringsfasen? 
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