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SAMMANFATTNING 

Belöningssystem har länge varit omdebatterat huruvida det påverkar anställdas motivation och 

det finns ingen universallösning som är möjlig att tillämpa generellt. Samtidigt är det av stor 

strategisk betydelse att ha ett välfungerande belöningssystem. Vi fick i uppdrag av Swedbank 

Juristbyrå att undersöka deras belöningssystem och hur de påverkar de anställdas motivation. 

Eftersom Swedbank Juristbyrå är en franchiseorganisation är det franchisetagarna själva som 

bestämmer vilket belöningssystem de vill använda. De har tre olika belöningssystem inom 

organisationen, fast lön, enbart provision samt kombinerat fast lön och provision. För att förstå 

hur de anställdas motivation påverkades av belöningssystemen användes teorier inom inre och 

yttre motivation, belöningssystem och vilka problem dessa kan medföra. Genom vår 

undersökning kom vi fram till att samtliga belöningssystem fungerar inom organisationen trots 

att det har tre olika belöningssystem och utför identiska arbetsuppgifter. Detta kan bero på att 

motivationen är ytters individuell men också att det är andra faktorer än belöningssystem som 

spelar en stor roll. Det är också mycket viktigt som franchisetagare att vara medveten om vilka 

problem de olika systemen kan föra med sig och hitta lösningar för att minimera risken för dessa 

att inträffa.  

 

 

 

Nyckelord: Belöningssystem, motivation, inre motivation, yttre motivation, self determination 

theory, Swedbank Juristbyrå 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND  

För att skapa en framgångsrik organisation krävs mer än en bra affärsidé och välutbildade 

medarbetare. Det krävs att de anställda i organisationen drivs av viljan att göra ett bra arbete och 

viljan att utvecklas. Därför är motivation en viktig faktor för att uppnå en framgångsrik 

organisation (Crager, 2002). Uppmuntran, feedback och rättvisa belöningar är bara ett urplock av 

vad de anställda behöver. De senaste decennierna har produktionsbaserade företag blivit alltmer 

serviceinriktade, vilket har bidragit till att de anställda inom organisationer blivit en mer 

betydelsefull tillgång (Nelson, 1994). Enligt Ulrich (1998) är de anställda den viktigaste 

tillgången i en organisation. För att skapa en produkt eller för att utföra en tjänst och för att 

kunna konkurrera på marknaden behövs serviceinriktade, kompetenta och motiverade anställda. 

Det är också av betydande vikt att kunna se de anställdas fulla potential samt att ta vara på den 

kunskap som finns i en organisation (Svensson, 2001). 

 

Det är flera faktorer som påverkar motivation i företag, en av dem är belöningssystem, vilken 

däremot enligt tidigare forskning inte anses vara den viktigaste. Det går dock inte att undkomma 

att belöningssystem motiverar anställda. Organisationer underskattar ofta vikten av att ha ett 

fungerande belöningssystem för att behålla kunskap inom organisationen (Hansen et al, 2010). 

Ledare och chefer bör ha kunskap och förståelse för vilket belöningssystem som är optimalt för 

deras organisation. Det finns många teorier om hur belöningssystem bör utformas för att 

motivera anställda och hur anställdas beteenden kan förändras. Däremot är effekter av 

belöningssystem relativt outforskat och det finns få empiriska undersökningar i ämnet (Olve & 

Samuelsson, 2008).  

 

Belöningssystems påverkan på anställdas motivation skiljer sig mellan branscher och individer. 

När ett belöningssystem utformas är det viktigt att se till företagets förutsättningar samt att 

undersöka eventuell branschpraxis. I försäljningsbranschen finns en tydlig praxis att större delen 
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av den totala ersättningen grundas på provision (Olve & Samuelsson, 2008). Däremot existerar 

denna typ av tydlig praxis inte i juristbranschen. Endast en femte del av Juseks medlemmar i 

privatsektorn ersätts med resultatlön i någon form (Jusek, 2013). 

Det system som utformas i den specifika branschen bör vara flexibelt och anpassningsbart då 

yttre och inre förändringar av en organisation kan komma att påverka ett belöningssystem. 

Företagets unika situation måste beaktas och de mål och medel som används för detta måste 

förstås och gillas av de anställda (Smitt et al, 2002). När ett nytt belöningssystem ska införas är 

det viktigt att beakta att det inte finns en universallösning som är möjlig att tillämpa generellt 

(Nilsson, 2012). Det är av stor strategisk betydelse att ha ett välfungerande belöningssystem 

(Smitt et al, 2002). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Olika belöningssystem påverkar individer på olika sätt och det är samtidigt individuellt hur en 

anställd motiveras. Det finns som tidigare nämnt ingen universallösning för hur ett 

belöningssystem ska utformas då det skiljer sig mellan både branscher och individer. Det är 

därför komplicerat att införa ett belöningssystem eftersom det finns många bakomliggande 

faktorer som kan komma att påverka belöningssystemets verkan. En viktig faktor att utreda är 

branschpraxis vid införande av belöningssystem (Olve & Samuelsson, 2008).  

 

Juristbranschen är inte den ofta förekommande branschen som sammankopplas med försäljning 

och provisionslöner. Juristyrket har sedan länge haft hög status i både samhället och 

yrkesmässigt. Juristyrkes profession är tydlig och jurister känner ofta en stark koppling till denna 

grupp (Van Maanen & Barley, 1984). Jurister som yrkesgrupp särskiljer sig gärna från andra 

yrkesgrupper och har en stark sammanhållning sinsemellan (Van Maanen & Barley, 1984). 

 

Juristbranschen blir alltmer försäljningsinriktad, vilket leder till att branschens belöningssystem 

är i förändring. Det blir allt vanligare att koppla samman ersättning med prestationer i många 

branscher (Olve & Samuelsson, 2010). En organisation där detta faktum är aktuellt är Swedbank 

Juristbyrå, där det blivit allt vanligare att arbeta med försäljning av sina tjänster. Tjänsterna som 

Swedbank Juristbyrå erbjuder är utsatta för konkurrens såväl inom branschen som från andra 

branscher. Det är därför viktigt, enligt en av de intervjuade på huvudkontoret att arbeta med 
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försäljning även som jurist. Detta har inneburit att organisationen för närvarande använder sig av 

tre helt skilda belöningssystem, trots att arbetsuppgifterna är identiska. Swedbank Juristbyrå är 

en franchiseorganisation, vilket innebär att franchisetagarna är små egna företagare. De arbetar 

däremot under samma företagsnamn men är självstyrda inom det egna företaget.  

 

Swedbank Juristbyrås franchisetagare finner det svårt att ersätta sina jurister med fast lön om den 

anställda juristen inte drar in motsvarande uppdrag. Detta är givetvis inte optimalt för 

franchisetagaren eftersom de strävar efter att kunna betala sina anställda utifrån de utförda 

uppdragen. Detta har lett till att en del franchisetagare har valt att ersätta sina anställda med 

provision i någon form. Vidare har detta bidragit till en osäkerhet hos franchisetagarna gällande 

vilket belöningssystem som är det mest optimala för att påverka motivationen positivt hos de 

anställda.  

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

� Hur påverkar de existerande belöningssystemen juristernas motivation? 

1.4 SYFTE  

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur olika belöningssystemen fungerar. Vi 

ämnar undersöka hur belöningssystemen påverkar motivationen hos juristerna samt vilka 

problem belöningssystemen kan medföra och hur dessa kan undvikas. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras inledningsvis definitioner av motivation som vi har använt för att 

identifiera juristernas motivation. Vi har använt oss av teorier om inre och yttre motivation för 

att kunna förklara vad som motiverar juristerna. Därefter beskrivs och utvärderas 

belöningssystemen och vilken påverkan dessa kan ha på olika individer samt vilka problem de 

kan medföra.  

2.1 VAD ÄR MOTIVATION?  

Motivation är den process som uppstår i mänskligt beteende då hon strävar mot ett mål (Deci & 

Ryan, 2000). Det finns olika komponenter av motivation och det finns många olika faktorer som 

spelar in för att göra människor motiverade. Till exempel imponera på andra medarbetare, göra 

ett bra jobb, ha ett intressant arbete eller fortsätta utvecklas inom sin yrkesroll. Hur och på vilket 

sätt en individ motiveras är mycket individuellt (Deci & Ryan, 2000). Det är viktigt att ha i 

åtanke att motivation och prestation inte alltid följer varandra åt, då en individ kan prestera även 

utan motivation (Greenverg & Baron, 2000). Vidare menade Skinner att motivation enbart 

uppstod genom belöning och senare Hull, att individer är motiverade av psykologiska behov 

(Skinner, 1953 & Hull, 1943). 

 

Motivationsfaktorer kan analyseras utifrån en individs grundläggande behov. En av de främsta 

forskare inom motivationsteori är Abraham H. Maslow och han utformade Maslows 

behovshierki. Det första grundläggande behovet i hand teori är en individs fysiska behov, som 

innehåller komponenter såsom mat, luft och sömn. Det andra steget är säkerhetsbehovet där 

personen måste kunna känna sig psykiskt och fysiskt trygg och säker (Maslow, 1943). De sociala 

behoven är det tredje som innebär att en individ måste en social trygghet och då även känsla av 

att känna sig omtyckt. Vidare är de självuppfyllande behoven också av betydelse, exempelvis 

självrespekt och att bli accepterad av andra. Den femte och sista delen i Maslows behovshierki är 

de självförverkligande behoven, som bland annat innebär problemlösning, spontanitet och 

personlig utveckling (Maslow, 1943).  
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Individer motiveras inte enbart av monetära belöningar, även om belöningssystem i olika former 

fortfarande är en viktig faktor inom motivationsteori skiljer sig de moderna teorierna från de 

äldre. De äldre teorierna menade på att det enbart var monetära belöningar som motiverade 

anställda (Björklund, 2001).  

2.2 INRE OCH YTTRE MOTIVATIONSFAKTORER 

Inre och yttre motivation har länge varit både teoretisk och praktiskt undersökt. Yttre motivation 

är den del som påverkar en individ i genomförandet, individen utför en uppgift där det förväntas 

en belöning som utgörs av konkreta faktorer. Det kan exempelvis vara en bonus eller en icke 

monetär belöning som muntlig feedback på utfört arbete (Deci & Ryan, 2000).  De flesta 

motivationsteorier belyser hur den påverkar de anställda eller icke påverkar dem. Motivationen 

är individbaserad och kan inte generaliseras, det varierar alltså från mycket motivation till kanske 

till och med obefintlig motivation, även kallad icke motivation. Olika typer och nivåer av 

motivation beror ofta på underliggande attityder hos individer (Deci & Ryan, 2000).  

 

Vidare syftar den inre motivationen till individens känslor och andra bakomliggande faktorer 

som medför hur denne utför uppgiften. Individen som drivs av inre motivation, motiveras av 

faktorer såsom att de trivs med sitt arbete och kräver ingen annan belöning än den 

självuppfyllande. De olika faktorerna som leder fram till inre motivation kan vara exempelvis en 

individs utveckling, uppmärksamhet från kollegor och att individen i fråga har intressanta 

arbetsuppgifter. Denna individ utgår då istället från sina personliga behov och belöningen 

kommer då inte från yttre medel såsom monetära belöningar utan tvärtom inre tillfredställelse 

Individen kan känna sig nöjd med sin prestation och blir därför motiverad av detta. Den inre 

motivationen är alltså för individens egen skull och den känslan som då framkommer hos 

individen (Deci & Ryan, 2000). 

2.2.1 SELF DETERMINATION THEORY  

Self Determination Theory (SDT) bygger på inre och yttre motivation och de bakomliggande 

faktorer som påverkar en individ i de handlingar individen utför då den ska nå ett mål. SDT 

identifierar tre underliggande psykologiska behov som, om de uppfylls, bidrar till optimal 

funktion och motivation. Dessa tre är känslan av kompetens, social tillhörighet och 
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självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). SDT fokuserar på underliggande attityder av 

motivation snarare än vilka motivationsfaktorer som finns. Mål och psykologiska behov såsom 

jobb, hälsa, relationer, utbildning och familj är olika faktorer som påverkar en individ och dess 

motivation. Ryan & Deci (2000) belyser att den inre motivationen kommer från att individen 

upplever en känsla från den utförda uppgiften, och motiveras av exempelvis glädjen att utföra en 

uppgift (Deci & Ryan, 2000). De första studierna om motivationsteori analyserades genom olika 

djurliknade beteende. Där beteende såsom lekfullhet, förklarande eller nyfikenhetsdrivande 

undersöktes (White, 1959). Den inre motivationsteorin grundar sig i mänskligt beteende från 

födseln, där Deci och Ryan menar att ett barn drivs av nyfikenhet och viljan att hela tiden lära sig 

nya saker (Deci & Ryan, 2000).  

 

Vidare anses också den inre motivationen existera i relationen mellan individer och hur de beter 

sig. Då den inre motivationen befinner sig i sambandet mellan en individ och en uppgift, har 

vissa forskare benämnt den inre motivationen som utförandet av en uppgift. Samtidigt som andra 

har definierat den som den tillfredställelse en individ känner genom att utföra uppgiften (Deci & 

Ryan, 2000). Deci & Ryan (2000) belyser också att tillfredställelsen också kan uppstå genom 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter.  

2.2.2 SOCIALA FAKTORERS INVERKAN PÅ DEN INRE MOTIVATIONEN 

Deci och Ryan utvecklade 1985 CET, Cognitive evaluation theory, en subteori till SDT, som 

förklarar hur sociala faktorer kan påverka den inre motivationen. Den inre motivationen uppstår 

då individen anser att det arbete hon ska utföra är intressant och utmanande. För arbetet som ska 

utföras då individen finner det ointressant att utföra, krävs den yttre motivationen för ett lyckat 

genomförande (Deci & Ryan, 2000). Då en individ motiveras av den yttre motivationen är det 

faktorer som belöning eller resultatmätning som motiverar individen (Deci & Ryan, 2000).  

2.2.3 OLIKA TYPER AV YTTRE MOTIVATION 

OIT, organismic integration theory är en ytterligare subteori till SDT, som ingår inom yttre 

motivation och har i syfte att utvärdera de olika typerna av yttre motivation. OIT beskrivs genom 

fyra typer av reglering av individvidens autonomi. Vilka benämns som extern reglering, 

omedveten reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Där extern reglering är den 
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motivation som uppkommer då individen förväntar sig en belöning (Deci & Ryan, 2000). Den 

andra är omedveten reglering vilken innebär att individen inte accepterar regleringen fullständigt. 

Regleringen kan ha negativ inverkan på individens självkänsla och individen agerar då utifrån 

sina egna behov och väljer att inte acceptera regleringen (Deci & Ryan, 1985). Den tredje delen 

är identifierad reglering som innebär att individen möter ett personligt mål och att detta mål är 

viktigt att uppfylla för individen. Den sista delen av OIT integrerad reglering som uppstår då 

regleringen är integrerad på så vis att individiden är medbeslutsfattare och då har möjlighet att se 

till de personliga behoven. Denna kan liknas med den inre motivationen men räknas till den yttre 

motivationen då de mål som ska uppnås är för yttre motivation snarare än intresse eller glädje för 

att genomföra uppgiften. Den fjärde delen är icke motivation, där individen i fråga saknar 

motivationen och intention att utföra en uppgift (Ryan, 1995). 

2.3 JURISTER SOM YRKESGRUPP 

Jurister som yrkesgrupp anses vara ett traditionellt yrke och de har en stark sammankoppling. De 

anses också vara ett högavlönat yrke vilket ger det en hög status. Denna status kopplar juristerna 

samman och de känner stark tillhörighet sinsemellan. Som tidigare nämnt är juristyrkes 

profession tydlig och jurister känner ofta en stark koppling till gruppen (Van Maanen & Barley, 

1984). Jurister som yrkesgrupp särskiljer sig gärna från andra yrkesgrupper och har en stark 

sammanhållning sinsemellan. Juristyrket är ett höglöneyrke och jurister anses arbeta hårt. De är 

också en yrkesgrupp som generellt anses vara mindre stressade jämfört med andra yrkesgrupper 

med samma typ av kunder, detta menar Van Maanen & Barley (1984) beror på juristyrkets höga 

status. Juristyrket är prestigefullt och arbetet inkluderar makt. Karriären inom juristbranschen 

utvecklas genom att juristerna blir bättre på det arbete som de utför (Van Maanen & Barley, 

1984).  

2.4 VARFÖR ANVÄNDA BELÖNINGSSYSTEM? 

Belöningssystem är ett verktyg som används för att öka anställdas motivation, att ha motiverade 

anställda påverkar företagets utveckling och lönsamhet. Därför ligger det i ledningens intresse att 

ha motiverade anställda.  Företag vill vara konkurrenskraftiga och strävar därför efter att 

effektivisera genom bland annat minska kostnaderna och öka intäkterna (Smitt et al, 2002). 

Därför blir det allt vanligare att företag delar upp lönen i två delar, en fast och en rörlig del. Den 
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rörliga delen beror på anställdas prestationer och kan innefatta olika delar (Olve & Samuelsson, 

2008). Den rörliga delen brukar kallas resultatlön, där provision, bonus och tantiem/lönetillägg är 

delar som används (Carlsson, 2010).  

Det finns problem med att endast ersätta anställda med fast lön. Främsta problemet är att 

motivera den anställde att vilja prestera mer än minsta möjliga. Om de anställda blir belönade 

likadant oavsett hur hårt de arbetar finns det risk att de inte finner anledning till att arbeta hårdare. 

Belöningssystem kopplat till prestationer blir därför vanligare. Tidigare har prestationsbaserade 

belöningssystem främst varit till säljare och chefer. Det har dock blivit vanligare att även ge 

andra yrkesroller belöningssystem kopplat till prestation (Hansen et al, 2010). Det är viktigt att 

inkludera anställda på lägre nivåer av belöningssystem. Studier visar att ett fungerande 

belöningssystem utmärker sig genom att inkludera alla anställda, från ledning till anställda i 

lägsta ledet (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Även om det blivit vanligare med diskussioner om icke finansiella mål är det vanligast att 

belöningar grundas på finansiella mått. Genom belöningar påverkas anställdas beteenden därför 

är det viktigt för chefer att ha förståelse för vad som ska uppnås med ett eventuellt 

belöningssystem, vilka prestationer som ska förbättras och vad effekterna ska bli. Är det ett visst 

beteende som ska stimuleras bör belöningssystemet grundas på mått av prestationer av samma 

beteende. Det är viktigt att den ansvarige har möjlighet att påverka och att ge personen i fråga 

befogenheter och resurser att påverka situationen.  (Olve & Samuelsson, 2008) 

2.5 PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ MED BELÖNINGSSYSTEM 

I artikeln ”Why incentive plans cannot work” beskriver Kohn (1993) varför incitamentssystem i 

form av belöningar inte är ett optimalt verktyg för att motivera anställda. Han anser att 

incitamentsystem och belöningar inte är en långsiktig lösning för att motivera anställda att 

prestera. Yttre belöningar kan inte ändra attityder som ligger till grund för beteenden vilket gör 

att om belöningen uteblir återgår anställda till tidigare beteenden. Anställda brukar värdera 

monetära belöningar på femte plats på viktiga saker för att främja motivationen vilket innebär att 

det finns andra faktorer som påverkas anställdas motivation. (Kohn, 1993) Beer (1993) håller 

delvis med Kohn (1993), då han anser att incitamentsystem inte alltid är optimalt och inte passar 

alla organisationer. Innan en organisation inför ett nytt belöningssystem är det viktigt att se över 
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ifall det finns djupare orsak till problemen. Problemen kanske inte går att lösa endast genom att 

införa ett nytt belöningssystem (Beer, 1993). Det finns ett dilemma med incitamentsystem. 

Organisationer som arbetar med försäljning kan förlora sina bästa säljare om de inte 

kompenserar säljarna utifrån deras prestationer. Samtidigt uppmuntrar incitamentsystem 

egenintresse istället för vad som är bäst för organisationen (Beer, 1993).  

 

Belöningssystem kan leda till ökad produktion i antal och snabbare produktion men det innebär 

inte att kvalitén i arbetet kommer vara densamma (Kohn, 1993). Engagemang, kreativitet och 

innovation kan motarbetas utav belöningssystem (Kohn), 1993). Genom att ha vetskap om en 

eventuell bonus hämmas viljan att ta risker och utforska nya områden (Kohn, 1993). Om 

anställda känner sig kontrollerade av företagets incitamentsystem kan intresse och prestationer 

försämras på lång sikt. Det går dock inte att säga att alla känner sig kontrollerade av 

incitamentsystem (Amabile, 1993).  

 

Om företag vill uppmuntra grupparbete och samarbete mellan anställda kan incitamentssystem 

påverka negativt. Individuella incitamentsystem kan tvinga anställda att tävla mot varandra för 

uppmärksamhet eller belöning. Det kan uppfattas som en vinst för den som belöningen är riktad 

till men i sin tur är det många som upplever en förlust. Det leder till att anställda uppfattar 

varandra som hinder för sin egen framgång (Kohn, 1993). Det är därför viktigt att inte enbart 

ersätta individuella prestationer då det kan uppfattas att medarbetare favoriseras. Kollektiva 

bonuslöner kan dock leda till att medarbetare åker snålskjuts på andras prestationer. Vilket i sin 

tur kan skapa osämja och irritation inom organisationen. Därför är det viktigt att använda en mix 

av både individuella och kollektiva belöningar som passar organisationen (Ax et al,. 2005). 

Belöning och bestraffning kan ses som två sidor av samma mynt. Ledare är inte alltid medvetna 

om är att en utebliven belöning är en bestraffning till den som förväntat sig en belöning (Kohn, 

1993).  

 

Kohns artikel har mött kritik över att den inte innehåller konkreta exempel på vad chefer ska 

göra istället för att använda incitamentsystem. Beer (1993) anser att chefer inte kan sluta belöna 

prestationer men att chefer bör skifta fokus. Istället för att använda belöningssystem ur ett 

motivationsperspektiv bör chefer använda belöningssystem för att ersätta sina anställdas 
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prestationer rättvist (Beer, 1993). Chefer bör också ändra tankesätt gällande incitamentsystem. 

Istället för att fokusera på hur ett belöningssystem ska skapas för att uppnå specifika beteenden 

bör ledare fokusera på vilken roll incitamentsystem skulle ha i organisationen (Beer, 1993).  

2.6 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

Sammanfattningsvis utgår den teoretiska referensramen i denna uppsats från motivationsteorier 

samt belöningssystem och dess problem. För att kunna analysera belöningssystemens påverkan 

på juristernas motivation är det av betydelse att ha förståelse för hur juristerna motiveras. Enligt 

Self determination theory finns det tre underliggande psykologiska behov som bidrar till optimal 

funktion och motivation, som ska uppfyllas för ökad motivation, dessa tre är känslan av 

kompetens, social tillhörighet och självbestämmande. Det finns flera behov hos en individ som 

behöver bli uppfyllda innan individen blir motiverad. Dessa är fysiska behov, säkerhets behov, 

sociala behov, självuppfyllande och självförverkligande. För att dessa behov ska uppfyllas 

behöver det tidigare behovet vara tillfredsställt innan den högre nivån kan uppfyllas.  Vidare kan 

en individ motiveras av både inre och yttre motivation. Där den inre motivationen syftar till 

individens känslor och andra bakomliggande faktorer som medför hur denne utför uppgiften. 

Individen som drivs av inre motivation, motiveras av faktorer såsom att de trivs med sitt arbete 

och kräver ingen annan belöning än den självuppfyllande. Den yttre motivationen är den del som 

påverkar en individ i genomförandet, individen utför en uppgift där det förväntas en belöning 

som utgörs av konkreta faktorer. Det kan exempelvis vara en bonus eller en icke monetär 

belöning som muntlig feedback på utfört arbete. 

 

Oavsett om belöningssystem ökar motivationen eller inte är det av stor strategisk betydelse att ha 

ett välfungerande belöningssystem. I och med att organisationer vill vara konkurrenskraftiga blir 

det allt större fokus på effektivisering inom organisationer. Vilket har lett till att allt fler 

organisationer sammankopplar lön med prestationer. Många anser att detta fungerar som en 

morot för medarbetare att prestera bättre. Det finns dock problem med belöningssystem som är 

viktiga att belysa. Genom att ha kunskap om problemen som belöningssystem kan medföra kan 

dessa enklare förebyggas av chefer och ledare. För att analysera huruvida Juristbyråns 

belöningssystem påverkar deras anställdas motivation är det av betydande vikt att inkludera 

problem med belöningssystem i den teoretiska referensramen. Främst är det viktigt att ha en 
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kombination av individuella och kollektiva belöningar. För att undvika missförstånd om 

favorisering och att medarbetare glider på andras prestationer. Även för att motverka inre negativ 

konkurrens mellan medarbetare. Kvalité, innovation, kreativitet och engagemang är andra 

faktorer som kan bli lidande av ett belöningssystem som inte passar organisationen och dess 

medarbetare. Slutligen bör chefer ändra fokus vid införande av ett nytt belöningssystem. Istället 

för att fokusera på att öka motivationen eller uppnå specifika beteenden bör chefer se över vilken 

roll belöningssystemet ska ha i organisationen och belöna rättvist utifrån prestationer.  
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3. METOD 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av denna uppsats. Hur vi har gått tillväga vid 

intervjuer, vilken metod vi har valt, operationalisering av intervjuerna, vilket urval som har gjort 

samt en diskussion av validitet och reliabilitet.   

3.1 VAL AV METOD 

Vi har fått i uppdrag av Swedbank Juristbyrå att undersöka företagets belöningssystem. Som 

tidigare nämnt skiljer sig belöningssystemen mellan de olika franchisetagarna. Ledningen på 

Swedbank Juristbyrå ville få en bättre förståelse för hur de olika belöningssystemen fungerar och 

om det finns något system som fungerar bättre än något annat. Vi har mött stor entusiasm och 

engagemang från de intervjuade. En anledning till detta anser vi är vår studies relevans för de 

intervjuade, vilket har skapat intresse och det har underlättat genomförandet av studien. 

Intervjuerna har bidragit till att vi fått en omfattande empirisk data. För att göra denna 

undersökning har vi valt att göra en explorativ studie. Det ger oss möjlighet att ställa frågor, få 

en inblick i problemet och skapa en bredare förståelse för situationen på Swedbank Juristbyrå. 

För att på bästa sätt samla in data har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. Med vår 

undersökning vill vi berika redan befintlig teori.  

3.1.1 KVALITATIV METOD 

För att skapa en djup och bred förståelse valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vi valde att 

använda semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att förbereda frågor och ämnen inför 

intervjuerna. Ordningsföljd av frågor kan variera mellan intervjuerna eftersom följdfrågor kan 

tillkomma (Saunders et al., 2007). Vi ansåg att det passade vår undersökning eftersom vi inte 

ville att intervjuerna enbart skulle bestå av standardiserade frågor utan också djupare 

diskussioner. Under våra intervjuer tillkom frågor allteftersom intervjun fortlöpte beroende på 

diskussion. För att inte glömma viktiga frågor och för att undvika att diskussionerna förlorade 

den röda tråden var det viktigt för oss att ha förberett en intervjuguide. Vi har haft tre face-to-

face intervjuer och sex telefonintervjuer. Av geografiska skäl har vi inte haft möjlighet att 

genomföra face-to-face intervjuer med alla intervjupersoner. Detta för att vi varken hade tid eller 

resurser att träffa juristerna och franchisetagarna som arbetar på olika platser i Sverige. 
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3.2 POPULATION OCH URVAL 

Vår första intervju gjordes med de två personer på huvudkontoret som tilldelat oss uppdraget. Vi 

genomförde sedan intervjuer med tre franchisetagare som använde sig av de olika 

belöningssystemen; fast lön, enbart provision och kombinerad fast lön och provision. Två jurister 

som arbetade med kombinerad fast lön och provision, en jurist som arbetade med enbart 

provision och tre jurister som arbetade med fast lön, alltså totalt elva intervjuer. Urvalet som i 

första hand gjordes var att hitta tre franchisetagare med olika belöningssystem. Huvudkontoret 

hjälpte oss med att hitta franchisetagare som skulle passa vår undersökning. Vilka vi sedan valde 

att intervjua berodde på deras tillgänglighet.  

3.3 OPERATIONALISERING  

3.3.1 INTERVJUERNAS UTFORMNING 

Vi hade två olika intervjuguider en till franchisetagarna och en till juristerna. I intervjun med 

franchisetagarna inledde vi med frågorna 1-5 i intervjuguiden för att få bakgrundsfakta till 

arbetssituationen på de enskilda kontoren. Därefter berörde fråga 9-22 hur det aktuella 

belöningssystemet fungerar utifrån franchisetagarens perspektiv. Dessa frågor är kopplade till 

teorin om belöningssystem och vilka problem som belöningssystemen kan medföra. Även 

frågorna 23-27 och 28-31 (se bilaga 9.1) berör hur belöningssystemen fungerar men är specifikt 

riktade till franchisetagaren med fast lön och till de två franchisetagarna som arbetar med 

provision. Intervjuguiden till intervjuerna med juristerna har ett liknande upplägg. Frågorna 1-9 

handlar om rådande arbetssituation för att få en förståelse för hur deras arbetssituation ser ut. 

Därefter följdes frågorna 10-14 om hur juristerna motiveras och hur de ser på motivation. 

Frågorna 10-14 är kopplade till teorin om yttre och inre motivation. Slutligen avslutades 

intervjun med att fråga juristerna vad deras åsikt är om de aktuella belöningssystemen och hur de 

anser att det fungerar. Frågorna 15-22 (Se bilaga 9.2) är kopplade till teorin om problem med 

belöningssystem.  
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3.3.2 FÖRSÖKSINTERVJU  

För att testa vår intervjuguide genomförde vi en försöksintervju. Denna utfördes på en 

ekonomistudent. Denna försöksintervju visade fördelarna och bristerna med våra intervjufrågor. 

Vi upptäckte att det var viktigt att ha en tydlig ordningsföljd i våra intervjuer och vissa 

otydligheter eliminerades. Efter försöksintervjun ändrade vi några intervjufrågor och anpassade 

dessa till det vi lärde oss av försöksintervjun.  

3.3.3 GENOMFÖRANDET 

Innan genomförandet av intervjuerna skickade en av cheferna på huvudkontoret ut e-post till 

berörda jurister och franchisetagare. I e-post meddelandet skickades en kort beskrivning om vår 

undersökning men främst ifall de kunde medverka i undersökningen. De blev även informerade 

om att undersökningen är anonym. Att undersökningen sker anonymt är för att de intervjuade ska 

känna sig bekväma i situationen och ge ärliga svar. Därefter kontaktade vi de som erbjudit sig att 

delta för att boka in tider för intervju. Vi valde att inte ge några frågor i förväg. Det gjorde vi för 

att undvika möjligheten för dem att kunna förbereda svaren. För att få bästa resultat ansåg vi att 

det var viktigt att svaren var spontana. De intervjuer vi hade inleddes med en introduktion av vår 

uppsats syfte och omfattning. Detta för att skapa tydlighet och tillit mellan respondenten och 

intervjuaren (Holme & Solvang, 1997).  

 

Innan intervjuerna förberedde vi två intervjuguider. En anpassad till franchisetagarna och en till 

juristerna. De innehöll 31 respektive 22 frågor. Det underlättade intervjuerna för oss eftersom vi 

var förberedda på vilka frågor vi ville ställa. Det gjorde även att vi inte glömde några viktiga 

frågor. Vissa frågor var av öppen karaktär medan andra var mer specifika. Det gjorde att längden 

på svaren varierade. De öppna frågorna ledde i vissa fall vidare till följdfrågor men vi återgick 

sedan till de frågor vi redan hade förberett.  

 

Intervjuerna varierade i längd. Telefonintervjuerna var cirka 20-30minuter medan face-to-face 

intervjuerna var längre, cirka 40-50 minuter. Orsaken till detta var att det var lättare att skapa 

längre diskussioner när vi träffade de intervjuade än då vi talades vid på telefon. Intervjuerna 

som vi gjorde face-to-face dokumenterades genom ljudinspelning och anteckningar. Detta 

medförde för oss lättare delaktighet i intervjuerna (Saunders et al., 2007). Under våra 
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telefonintervjuer kopplade vi ihop dubbla hörlurar, vilket gjorde att båda kunde delta i intervjun. 

Vi delade dock upp uppgifterna, en ansvarade för intervjun och ställde frågor och den andra 

antecknade på datorn. För att underlätta i analysen transkriberade vi intervjuerna som vi spelade 

in. Det var därför lätt att gå tillbaka och se vad som sagts när vi skrev empirin.  

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Reliabilitet som också kan uttryckas som tillförlitlighet innebär i vilken utsträckning en 

undersökning ger samma resultat vid olika tillfällen (Bell, 2006). För att höja reliabiliteten i vår 

studie har vi valt att intervjua elva personer. Vi anser att det varit lagom då vi fått liknande 

respons från de intervjuade inom de olika grupperna. Vi är dock medvetna om att det sällan går 

att generalisera resultat som bygger på kvalitativa undersökningar som grundar sig på ett fåtal 

respondenter (Saunders et al., 2007). Vilket innebär att vi inte kan generalisera våra resultat för 

en hel population eller andra organisationer eller för de andra franchisetagarna inom 

organisationen.  

 

Det är lätt att åsikter och fördomar speglas i undersökningen om författarna inte är 

uppmärksamma, vilket kan leda till skevhet i dataanalysen (Bell, 2006). För att minimera risken 

för skevhet har vi under hela undersökningen varit uppmärksamma på att inte blanda in våra 

åsikter och fördomar. Omedvetet kan intervjuaren påverka respondenterna genom sitt agerande 

och sätt att ställa frågor. Därför kan det vara en nackdel att olika personer gör intervjuerna. Det 

kan även leda till att de olika intervjuarna uppfattar svaren olika (Saunders et al., 2007). För att 

undvika att frågorna och svaren uppfattades olika deltog båda på samtliga intervjuer och samma 

person ansvarade alltid för att ställa frågorna. För att öka tillförlitligheten av våra resultat ansåg 

vi det också viktigt att förbereda genomförandet av intervjuerna noggrant. För 

telefonintervjuerna var det mycket viktigt att vi hade tyst omkring oss och att vi var helt ostörda, 

för att inte missa viktig data. Därför genomförde vi intervjuerna i ett tomt rum. Face-to-face 

intervjuerna skedde på deltagarnas kontor vilket gjorde att de intervjuade kände sig trygga. 

Intervjuerna skedde i enskilda rum för att utesluta distraherande ljud eller annan form av 

störningar och att ingen annan än vi som deltog i intervjun hörde dialogen.  
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Vi är medvetna om att det finns både för och nackdelar med telefonintervjuer. Genom 

telefonintervjuer är det inte möjligt att läsa av reaktioner, så som kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Saunders et al., 2007). Vilket har gjort det svårt för oss att värdera dessa. Däremot är det en 

fördel utifrån tidsaspekten och resurser. Vår undersökning krävde intervjuer från olika delar av 

landet eftersom vi behövde intervjua personer med olika belöningssystem.  Vi hade varken tid 

eller resurser att genomföra alla intervjuer face-to-face fastän det hade varit mest optimalt. Det 

har dock varit viktigt för oss att samla in rätt data och vi har därför fått göra ett avvägande. En 

annan nackdel är svårigheten att spela in telefonintervjuer. Vi bestämde oss därför för att en av 

oss endast fokuserade på att anteckna och den andra ansvarade för intervjun. Anteckningarna 

gjordes på datorn eftersom vi skriver betydligt snabbare på datorn än förhand. Vi hade även 

intervjuguiden framför oss vilket underlättade att snabbt få ner svaren.  

 

För att undvika att missa viktig data och att blanda ihop tidigare intervjuer är det bra att sätta av 

tid efter intervjun för att sammanställa det som sagts (Saunders et al., 2007). Det ansåg vi var en 

bra lösning till våra telefonintervjuer. Vi var även två om att höra svaren vilket underlättade att 

komma ihåg vad som sagts. För att öka validiteten i vår uppsats har vi studerat ifall våra frågor 

verkligen testar vår frågeställning. Det har vi gjort genom en testintervju där vi studerat våra 

frågor. Vi har även tagit del av liknande studier och jämfört våra frågor. För att genomföra en 

relevant undersökning, gjorde vi en noggrann analys av företaget, innan vi skrev vår 

intervjuguide. Vi hade även ett informationsmöte med huvudkontoret där de förklarade hur 

organisationen ser ut och gav oss den bakgrundsinformation som vi behövde för att kunna göra 

bra intervjuer.  
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4. EMPIRISK UNDERSÖKNING 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en redogörelse för Swedbank Juristbyrå som följs av en 

förklaring av de existerande belöningssystemen. Vidare presenteras den data vi har erhållit 

genom våra intervjuer med tre franchisetagare och sex jurister på Swedbank Juristbyrå.  

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING SWEDBANK JURISTBYRÅ AB 

Swedbank Juristbyrå är en del av Swedbankkoncernen, i koncernen ingår även Fastighetsbyrån 

och Företagsförmedlingen. Bolagen ingår i ett franchisekoncept. Sammanlagt är det cirka 180 

anställda jurister och franchisetagare. Franchisegivaren erbjuder ett färdigt koncept vilket 

underlättar för franchisetagaren som enbart kan fokusera på sin egen verksamhet. 

Franchisekonceptet innebär bland annat att den egna företagaren har mycket frihet samtidigt som 

de får stöd från franchisegivaren. Möjligheten att arbeta under ett stort varumärke och att vara en 

del av en större koncern ger många fördelar för franchisetagaren, exempelvis stöd och hjälp med 

marknadsmaterial, IT, ekonomi och utbildning. Det är dock viktigt att franchisetagaren följer 

konceptet och representerar varumärket på bästa sätt.  Swedbank Juristbyrå riktar sig främst till 

privatpersoner, men också till småföretagare och erbjuder tjänster såsom samboavtal, testamente, 

arvskifte och bodelning. (Juristbyrån, 2012) 

4.2 BESKRIVNING AV DE EXISTERANDE BELÖNINGSSYSTEMEN 

4.2.1 LÖN 

Lön i form av tidlön är en dominerande form av ersättning som grundar sig på hur många timmar 

den anställde arbetat. Privatanställda inom organisationer har ofta en fast månadslön, vilket 

innebär att den anställde blir ersatt för en månads arbete. Löner bygger inte längre enbart på 

kollektivavtal. Idag bestäms ofta löner genom individuella lönekontrakt som grundar sig på 

prestationer och resultat (Olve & Samuelsson, 2008). Det finns olika strategier för att bestämma 

lönenivån i organisationen. Ett sätt är att utgå från vad ”arbetet” är värt för organisationen. Ett 

annat är att jämföra med andra företag inom samma bransch. Det är viktigt att ha båda i 

beaktning när lönenivån sätts. Många organisationer vill betala över marknadslönerna för att 

locka till sig ”bästa” kompetensen.  Det är en bra strategi men alla företag har inte råd att erbjuda 
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detta. Personalkostnader är ofta en av de högsta kostnaderna i en organisation (Hansen et al, 

2010).  

4.2.2 PROVISIONSBASERAD LÖN  

Provision ingår i den rörliga delen av den totala lönen. Att bli ersatt med provision innebär att 

den anställde får ersättning för belopp per såld enhet eller en bestämd procentsats på en 

försäljningssumma (Lindblom, 1996). Det kan som tidigare nämnt variera hur stor del av den 

totala lönen som grundar sig på provision. Det är dock inte ovanligt inom vissa branscher att 

enbart ersätta anställda med provision. Det har tidigare främst varit vanligt att ersätta 

industriarbetare med enbart provisionslön, ju mer och hårdare den anställde arbetar desto mer 

tjänar hon. Det är dock inte lämpligt att använda enbart provision på alla arbetsplatser (Hansen et 

al, 2010). 

4.2.3 KOMBINERAD FAST LÖN OCH PROVISION 

I branscher som till exempel försäkringsbranschen och detaljhandeln förekommer premielön. 

Premielön är en kombination av tidlön och prestationslön (Olve & Samuelsson, 2008). 

Företagets och de anställdas syn på hur lönen ska vara uppbyggd kan skilja sig. Ledningen ser 

ofta ur ett företagsperspektiv och vill därför ofta begränsa den fasta lönen. Vidare vill de att 

kostnaderna för den anställde ska kopplas ihop med prestationerna. Detta utförs genom att 

dividera den faktiska lönen i två delar, en fast del och en rörlig del som beror på verksamhetens 

resultat. Anställda kan dock anse att det är för riskfyllt att inte enbart ha en fast lön. Andelen av 

lönen som är prestationsbaserad skiljer sig mellan branscher. Försäljare har ofta en större del 

som är prestationsbaserad (Olve & Samuelsson, 2008). 

4.2.4 MERITBASERAD LÖN 

Meritbaserad lön är ett sätt att belöna enskilda individers prestationer. Det innebär att anställda 

får lönehöjning baserat på tidigare prestationer. En eventuell höjning grundar sig ofta på 

utvecklingssamtal där den anställdes prestationer för det gångna året granskas. En anställd som 

har presterat särskilt bra får en högre löneökning. Ett meritbaserat lönesystem är motiverande för 

anställda om det är välutformat, detta beror på att löneökningen är strikt kopplat till den 

enskildes prestationer. Denna belöning är inte enbart till för att kontinuerligt öka lönerna utan 
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grundar sig i att ledningen vill att anställda ska sträva efter att uppnå mål uppsatta av ledningen 

(Hansen et al, 2010). 

4.2.5 BONUS 

Bonus som belöningsmedel innebär ett lönetillägg kopplat till anställdas förmåga att uppfylla 

försäljningsmål. Bonuslön kan antingen beräknas utifrån föregående års resultat eller en säljares 

försäljningsresultat (Olve & Samuelsson, 2008). Det första används främst till högt uppsatta 

chefer medan det andra ofta används till försäljare. Individuell bonuslön har använts i många år 

för att belöna anställda, speciellt inom försäljning. Inom försäljning består större delen av lönen 

av bonusrelaterad lön. Branschpraxis spelar en stor roll för tillämpning utav bonuslön. Med 

bonuslön ges den anställde ett omedelbart kvitto på en god prestation. Det kan underlätta att 

rekrytera anställda till organisationen men desto svårare att skapa en lojalitet till organisationen 

(Olve & Samuelsson, 2008). Ett alternativ till individuell bonuslön är kollektiv bonuslön. Det 

innebär att bonuslönen grundar sig på kollektiva prestationer. Det passar speciellt organisationer 

som arbetar projektinriktat där medarbetare är beroende av varandra. Det är dock viktigt att ha 

kontroll över att de enskilda medarbetarna presterar till gruppen, därför är storleken av gruppen 

väsentlig. I en för stor grupp kan det vara svårt att mäta medarbetarnas delaktighet av resultat. 

4.3 VALET AV BELÖNINGSSYSTEM OCH PROBLEMEN MED DESSA 

4.3.1 FRANCHISETAGARE FAST LÖN  

Vi intervjuade en franchisetagare som enbart avlönade sina anställda med fast lön. Denna 

franchisetagare hade fem anställda. Till en början ersatte franchisetagaren sina jurister med 

enbart provisionslön, men gick senare ifrån detta belöningssystem. Detta främst beroende på att 

inte ha någon tävling mellan sina anställda. Anledningen till det från början valda 

belöningssystemet, provisionsbaserad lön, berodde på att de flesta andra franchisetagare hade 

provisionsbaserad lön i någon form. Respondenten antydde dock att om de hade varit färre 

anställda hade det kanske varit lämpligare med provision. Dock ansåg intervjupersonen det 

lättare att anställa jurister om de hade fast lön och detta berodde på den inrotade föreställning 

som jurister har kopplad till sin yrkesroll. Vidare tryckte franchisetagaren på att arbetet skulle 

vara en lagsport och att de anställda skulle hjälpa varandra samt att juristerna skulle ha möjlighet 

att göra det som de var bäst på. Detta ansågs också kunna påverka negativt vid nyanställning då 
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den nyanställda inte skulle få mycket hjälp av sina kollegor. De jurister som är ”duktigare” och 

drar in fler uppdrag får på sikt en högre lön. Däremot menades att det fungerar mycket bättre 

med fast lön då arbetsbördan lättare fördelas samt att alla typer av arbete kan uppmärksammas. 

Inte enbart de som är duktiga på att sälja. Vissa är duktiga på arbetsuppgifter som inte 

uppmärksammas till lika stor del och detta skulle därför kunna leda till orättvisor om de hade 

använt sig av provisionslön. Denna franchisetagare ansåg det viktigt att alla arbetar tillsammans 

som ett team och att känslan av lagsport är det som vill uppnås. Franchisetagaren menar att de 

anställda är väldigt motiverade och att de sällan behöver pushas i deras arbete.  

4.3.2 FRANCHISETAGARE KOMBINERAD FAST LÖN OCH PROVISION 

Den andra franchisetagare som vi intervjuade hade valt att ha kombinerad fast lön och provision. 

Till en början ville franchisetagaren ha enbart provision efter att tidigare ha arbetat med 

fastighetsbyrån, där de anställda enbart arbetar med provision. Denna idé ansågs inte bra från 

huvudkontoret, då de trodde att det skulle vara problematiskt att anställa jurister med en enbart 

provisionslön. Skillnaden menar respondenten är att mäklare och jurister är olika 

personlighetstyper och att de därför inte kan ha samma typ av lönesättning. Men också att en 

jurist som person är i större behov av trygghet än den typiska mäklaren. Franchisetagaren menar 

att det finns tydliga branschskillnader mellan dessa yrken och att det i juristbranschen inte är 

vanligt att arbeta mot provision. Dessutom menade intervjupersonen att denna tror att 

provisionen gör de anställda ”taggade” och ”triggade”. ”Om juristerna har för hög grundlön 

presterar de inte hela vägen ut” Juristerna har också belöningar i form av tävlingar. Det viktigaste 

med denna typ av arbete, syftat till provisionsbaserat lönesystem, anses av franchisetagaren vara 

uppföljning. Som juristernas chef är det viktigt att kontinuerligt följa upp deras arbete och se att 

de når upp till faktureringsmålen. Arbetsuppgifterna är jämt fördelade mellan juristerna och detta 

medför att det inte uppstår någon tävling mellan juristerna. Den individuella försäljningen som 

juristen utför gynnar således deras individuella provision. Franchisetagaren ansåg att det är 

mycket viktigt att även som jurist arbeta med försäljning. ”Egentligen bör alla företag i alla 

branscher arbeta med försäljning av sina tjänster” sa franchisetagaren.  

4.3.3 FRANCHISETAGARE MED ENBART PROVISION 

Slutligen intervjuade vi en franchisetagare med enbart provision och denna har funnits i företaget 
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i över 12 år. Franchisetagaren har högre personalomsättning än de tidigare intervjuade 

franchisetagarna. Det belöningssystem som används är lön baserad på intäkter. Respondenten 

anser att de anställda är mycket motiverade. ”Eftersom verksamheten är som den är, det vill säga 

vi tar betalt för arbetad tid, så känns det mer riktigt att detta ska påverka lönen” sade 

respondenten. Som egen företagare är det inte möjligt att betala månadslön till någon som inte 

bidrar till verksamheten i den utsträckning som krävs. Syftet med belöningssystemet är att en 

anställd jurist ska ha möjlighet till en högre lön än vad som krävs för att få en bestämd 

månadslön. Det denna franchisetagare vill uppnå med belöningssystemet är att den anställda 

juristen ska känna sig motiverad och delaktig i verksamheten samt att denna ska vara medveten 

om att det går att påverka resultatet och sin egen lön. Respondenten menar att vid fast 

lönesättning går det inte att påverka sin lön oavsett om personen i fråga arbetar mer och hårdare.  

Franchisetagaren anser att det för rätt person endast finns fördelar med att arbeta på detta sätt. 

Det finns inget tak för hur mycket som går att tjäna i månaden. Det finns inte heller någon 

stämpelklocka och det finns möjlighet att disponera sin tid fritt och frihet under ansvar råder. De 

negativa faktorerna med att arbeta med denna typ av belöningssystem menar franchisetagaren är 

främst för de individer som vill ha en trygg månadslön utan att prestera tillräckligt mycket för att 

uppnå prestationskravet. Franchisetagaren ger sin jurist den support som behövs. Tidigare 

anställda har inte förstått innebörden av att arbeta med provisionslön och har därför blivit 

uppsagda eller sagt upp sig, däremot finns detta problem inte kvar. Motivationsfaktorn för 

juristen i det här fallet är att lönen blir högre desto mer du presterar. Syftet med 

belöningssystemet är att uppnå maximal prestation och ett ökat säljtänk hos de anställda. Det blir 

inte konkurrens mellan anställda då distriktet är geografiskt uppdelat. Arbetet bygger på att skapa 

förtroende och då går det aldrig att göra avkall på kvalitet säger franchisetagaren.  

4.4 HUR PÅVERKAS JURISTERNAS MOTIVATION AV RESPEKTIVE BELÖNINGSSYSTEM? 

4.4.1 FAST LÖN 

Juristerna har fast lön men kan belönas med bonus om de uppnår gemensamt faktureringsmål. 

De intervjuade anser att de trivs med sina arbetsuppgifter och att de är utmanande. De arbetar 

gemensamt och tar hjälp av varandra om det behövs. Nyanställda kan lämna ifrån sig ärenden till 

någon som kan det bättre, även i stressade situationer finns denna möjlighet om någon annan har 
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mindre att göra. En av juristerna som tidigare ersatts med provisionslön förklarade att kvalitén 

kunde försämras på utfört arbete, eftersom medarbetarna utförde arbete som någon annan kunde 

gjort bättre. Detta i syfte att genomföra fler uppdrag för att öka egen vinning.  

 

Juristerna anser att de tar eget ansvar och arbetar för att organisationen ska utvecklas. De är fem 

anställda och de har möten där de tillsammans kommer med idéer på förbättringar. Chefen är 

sällan på kontoret vilket innebär att de ofta tar eget ansvar och det är deras skyldighet att få det 

att fungera. Det händer att de anställda känner sig stressade och att det kan bli anhopningar av 

arbete ibland. Som nyanställd kan det vara stressigt då individen vill utföra ett bra arbete, men 

kan i dessa situationer få hjälp av sina kollegor. En av de tillfrågade menar att prestationerna 

snarare förbättras i stressade situationer. Vad som motiverar de anställda är främst 

arbetsuppgifterna. De nämner även att belöningar påverkar motivationen men inte att det är den 

främsta motivationsfaktorn. De anställda är överens om att pengar är en morot, men det är inte 

det enda som får dem att bli motiverade. Eftersom chefen inte alltid är närvarande på kontoret 

uppmärksammas inte alla goda insatser. Det som främst uppmärksammas är resultaten. Vid bra 

prestationer får de muntlig feedback såsom exempelvis en klapp på axeln eller ett ”bra jobbat”. 

De tycker att det är viktigt att få feedback löpande. De tillfrågade anser att de får bra 

uppbackning och stöd från sin chef. Vidare är de tillfrågade överens om att deras fasta lön är för 

låg, dock understryks det att det är viktigare att få arbeta med det de vill än att ha hög ingångslön. 

De är medvetna om att ju längre de arbetat och gör ett bra arbete finns goda möjligheter till bra 

löneutveckling.  

 

Det är ingen av de tillfrågade som påstår att de skulle bli mer motiverade av en högre lön. Det är 

andra saker som motiverar dem som att göra ett bra arbete och att de får arbeta med det som de 

vill. Att göra ett bra arbete är första prioriteringen, men naturligtvis vill de ha en lön som 

matchar arbetsinsatsen. Att det trivs på arbetsplatsen och att de har nöjda kunder är andra 

faktorer som spelar roll för motivationen. De har inga interna tävlingar. Däremot har de 

möjlighet att få en bonus som bygger på gemensamma uppnådda mål, den är fristående från 

lönen. Nackdelen med denna är att de redan efter sex månader visste att de inte skulle kunna 

uppnå målet vilket gjorde att bonusen som morot tappade lite effekt. Hade de legat närmare 

målen hade det kanske varit mer motiverande. 
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4.4.2  KOMBINATION FAST LÖN OCH PROVISION 

De anställda har en kombination mellan fast lön och provision. De intervjuade var mycket 

positiva till sitt belöningssystem och kände sig motiverade i sitt arbete. De anställda menar att de 

är ett bra team med många unga kollegor och bra stämning på kontoret, detta i sig är menar de är 

motiverande. Juristerna ansåg sina arbetsuppgifter som utmanande och relativt varierande. Den 

ena juristen anser inte att arbetsmiljön är stressig men däremot att arbetet är effektivt. Det 

medgavs också att belöningssystemet påverkar juristerierna positivt och detta i den ena 

juristernas fall effektiviserar arbetet. Den ena juristen menar att det är särskilt motiverande med 

de påkostade förmånerna och av de gemensamma resorna och aktiviteter som företaget anordnar. 

Gällande andra motivationsfaktorer ansågs det för den intervjuade vara viktigt att få 

uppmärksamhet från sin chef. Givetvis skulle de vilja ha en högre lön ”vem vill inte det” 

och ”klart att man alltid vill ha mer.” Den ena juristen menade att dennes arbetsinsatser skulle 

försämrats om de hade haft högre grundlön och mindre provision. Juristerna anser att de 

belöningssystem som de har idag passar dem perfekt och är en bra balans. Däremot menar 

juristen att belöningssystemet kan vara en ”krock” mot juristens yrkesutövning då de inte anses 

vara typiskt för en jurist att arbeta med provision. Samtidigt skiljer det sig från vad som kan tros 

att juristyrket bör vara och som i många andra branscher är juristyrket under förändring mot ett 

mer försäljningsorienterat yrke.  

4.4.3 ENBART PROVISION  

Juristen som arbetar med enbart provision känner sig sällan stressad i sitt arbete, detta beroende 

på att de krav som ställs är relativt lätta att uppnå. Denna känner sig också mer driven i sitt arbete 

på grund utav lönen. Det finns ingen möjlighet att luta sig tillbaka och det är därför viktigt att 

hela tiden vara motiverad att hitta nya kunder. Marknadsföring är något som är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med. Vidare tycker respondenten att belöningssystemet skapar mycket eget ansvar. 

Respondenten får bestämma hur mycket arbete som ska göras vilket i sin tur påverkar lönen, 

vilket denna anser motiverande. I vissa fall hade det varit bra med en grundlön men de mål som 

ska uppnås för att få en grundlön är relativt lättuppnåliga. Juristen blir motiverad av 

arbetsuppgifterna då de är intressanta och lärorika och det är den största motivationsfaktorn. 

Arbetsuppgifterna har också en bredd som juristen anser viktigt för motivationen. Respondenten 

tycker också att den muntliga feedbacken från sin chef är viktig.
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5. ANALYS  

På grund av att vår empiriska undersökning inte visar på några markanta skillnader på hur 

belöningssystemen påverkar juristernas motivation, kommer analysen behandla vad som kan 

ligga till grund för vårt resultat. Analysen är därför uppdelad i två delar ”belöningssystemets 

påverkan på motivation” och ”problem med belöningssystem och hur de hanteras”. 

5.1 BELÖNINGSSYSTEMENS PÅVERKAN PÅ MOTIVATION 

Med utgångspunkt i vår empiriska studie har vi kommit fram till att de olika belöningssystemens 

påverkan på de anställdas motivation är mycket lika. Juristerna är anställda inom samma 

organisation och arbetar med samma arbetsuppgifter, vilket gjorde det mycket intressant att 

utreda vad som faktiskt gör att påverkan på juristerna ändå nästan är densamma på de olika 

kontoren. Samtliga tillfrågade jurister är nöjda med sitt belöningssystem och anser sig vara 

mycket motiverade. Franchisetagarna styrker detta och menar att de är nöjda med de anställdas 

prestationer och att de i deras ögon anses vara motiverade. Samtliga respondenter anser sina 

arbetsuppgifter utmanande, de trivs på arbetsplatsen, är självgående och tar eget ansvar för 

företagets utveckling. Detta kan kopplas samman med SDT’s tre underliggande psykologiska 

behov, kompetens, social tillhörighet och självbestämmande, som behövs för att uppnå optimal 

funktion och motivation (Deci & Ryan, 2000). De drivs av att arbetet är intressant och att 

arbetsuppgifterna är givande och utmanande. Detta kan sättas i förbindelse med att de drivs av 

den inre motivationen där en komponent kan vara att de trivs med sitt arbete (Deci & Ryan, 

2000).  

 

Juristerna menar också att belöningssystemen inte stressar dem i deras arbete, som Van Maanen 

& Barley (1984) beskriver kan detta bero på att jurister som yrkesgrupp generellt är mindre 

stressade än andra. Även juristen som har enbart provisionsbaseradlön delar denna uppfattning, 

då de mål som är uppsatta för att uppnå en grundlön anses rimliga och relativt lättuppnåliga. En 

av de som ersätts med kombinerad fast lön och provision menade att belöningssystemet snarare 

leder till effektivitet än stress, vilket också kan kopplas till yrkesgruppen. Ingen av de intervjuade 

med fast lön trodde att en högre lön skulle påverka motivationen, vilket också kan bero på att 
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dessa motiveras av den inre motivationen. (Deci & Ryan, 2000) En av de intervjuade med fast 

lön menade att det viktigaste är att göra ett bra arbete och att det sen ligger till grund för en 

löneökning vid nästa lönesättning. Beer (1993) menar att chefer bör använda belöningssystem 

för att ersätta sina anställda rättvist snarare än att använda belöningssystem som ett verktyg för 

motivation. Juristen som arbetar med enbart provision motiveras av möjligheten att styra över sin 

egen lön, alltså som Deci och Ryan (2000) beskriver den yttre motivationen är belöningen en 

viktig faktor, dock anser juristen att det är arbetsuppgifterna som är det mest drivande. Vilket gör 

att juristens motivation kan kopplas till extern reglering, juristen förväntar sig en belöning på 

utfört arbete, det vill säga att denna motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer (Deci & 

Ryan, 2000).  

 

Det är ytterst individuellt om en anställd passar med att arbeta med provisionsbaserad lön eller 

inte. Då samtliga av respondenterna tycks vara motiverade trots de olika belöningssystemen kan 

kopplingen dras med Deci & Ryans (2000) resonemang gällande att hur en individ motiveras är 

ytterst individuellt och att de är underliggande attityder i mänskligt beteende som medför detta. 

Samtidigt kan detta sättas i förbindelse med Van Maanen & Barley (1984) att juristerna som 

yrkesgrupp generellt arbetar hårt och att det kanske kan bero på att samtliga är motiverade och 

att belöningssystemet inte har någon större inverkan på juristernas motivation. Eftersom det är 

individuellt hur en individ motiveras är det också individuellt huruvida en individ passar med ett 

särskilt belöningssystem. Dock menar franchisetagaren som använder sig av fast lön att det är 

lättare att anställa jurister om fast lön ges. Detta menar franchisetagaren beror på en inrotad 

föreställning som jurister har kopplad till sin yrkesroll. Det är därför viktigt att ta reda på vilket 

belöningssystem som passar jurister redan i rekryteringsprocessen.  

 

Vår empiriska studie visar samtidigt att många av de tillfrågade i kombination med den inre 

motivationen också motiveras av yttre motivation. Yttre motivation kan uppstå genom både 

monetära och ickemonetära belöningar (Deci & Ryan, 2000). Ickemonetära belöningar i form av 

feedback, uppmuntran och uppbackning av chefer ansåg juristerna var mycket viktigt och 

samtliga av de tillfrågade menade att de fick det av sina respektive chefer. De som ersätts med 

provision i någon form ansåg att även monetära belöningar är viktigt för deras motivation. De 

anser att belöningssystemen medför att de blir ”triggade” och ”taggade” att prestera. Personen 
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som enbart ersätts med provision blir mer eller mindre ”tvingad” att prestera, vid dålig 

försäljning påverkas lönen negativt. Vilket kan skapa en otrygg tillvaro om lönen uteblir en 

månad kan detta medföra att en individs grundläggande behov inte blir uppfyllda, detta kan 

sammankopplas med Maslow’s (1943) resonemang för det mest grundläggande behovet, det 

fysiska. De som ersätts med både fast lön och kombinerad fast lön och provision har alltid de 

grundläggande behoven uppfyllda och kan därför känna trygghet. Däremot menade juristen med 

enbart provision att detta inte påverkade henne då hennes krav att uppnå motsvarande grundlön 

var relativt enkla att uppnå.  

5.2 PROBLEM MED BELÖNINGSSYSTEM OCH HUR DE HANTERAS 

Belöningssystem är komplext och det är som vi tidigare nämnt viktigt att anpassa sitt 

belöningssystem till organisationen och dess medarbetare. Det finns enligt Kohn (1993) problem 

med belöningssystem men franchisetagarna har på olika sätt försökt undvika dessa problem. 

Främsta problemet med att inte ersätta anställda med resultatlön är att de anställda inte blir 

tillräckligt motiverade att prestera mer än minsta möjligt eftersom lönen inte är kopplad till 

prestationer (Hansen et al, 2010). Det har dock inte varit ett problem för franchisetagaren i vår 

empiriska undersökning som valt att enbart ersätta sina anställda med fast lön. Däremot är det 

endast de anställda med fast lön som inte är nöjda med de nuvarande lönerna, detta kan bero på 

att lönen inte är direkt kopplad till prestationer, då franchisetagaren istället har valt att ha en årlig 

meritbaserad löneökning. Vilket kan vara ett problem med fast lön eftersom respons av bra 

prestationer kan dröja. De har även möjlighet att tillhandahålla en bonus om de tillsammans 

uppnår bra resultat. Enligt Kohn (1993) för det med sig en risk med kollektiva belöningar att 

medarbetare glider på andras prestationer. De är dock endast fem anställda vilket gör att det 

tydligt syns vem eller vilka som presterat sämre. Det kan även kopplas till dilemmat om vikten 

att belöna sina bra säljare för att inte förlora dem samtidigt som de inte enbart kan arbeta utifrån 

egenintresse (Beer, 1993). Att ha en bonus är ett sätt att belöna bra säljare men i och med att den 

grundar sig på kollektiva resultat motverkar den att juristerna ska arbeta utifrån enbart 

egenintresse.  

 

Det är dock betydelsefullt att vara medveten om de problem som resultatlön kan medföra. Kohn 

(1993) menar att det finns en risk att medarbetare tvingas konkurrera med varandra, vilket leder 
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till att anställda ser varandra som hinder för personlig framgång vilket inte gynnar organisationen 

långsiktigt (Kohn, 1993). För att motverka detta har en av franchisetagarna som använder 

resultatlön i form av provision valt att själv delegera ut arbete till sina jurister. Den andra 

franchisetagaren med provisionsbaserad lön har delat upp marknaden i olika distrikt, vilket har 

bidragit till att undvika konkurrens mellan juristerna.   

 

Belöningssystem kan även medföra att anställda känner sig kontrollerade vilket kan påverka de 

anställdas prestationer negativt, det är dock svårt att säga att alla känner sig kontrollerade 

(Amabile, 1993). Utifrån vår empiriska studie har belöningssystemen snarare skapat frihet och 

eget ansvar. Ett problem som däremot kan uppstå när den totala lönen består till större del av 

provision är enligt Kohn (1993) en negativ påverkan på innovation, engagemang och kreativitet. 

Franchisetagaren som valt att kombinera provisionslön med fast lön har gett sina anställda en 

trygghet. Vilket kan motverka att provisionslönen ska medföra att engagemang, kreativitet och 

innovation ska bli lidande. Juristen som ersätts enbart med provision anser sig snarare bli sporrad 

och inspirerad till att utforska och hitta nya och bättre lösningar till att sälja mer. En möjlig 

förklaring till detta är att franchisetagaren har försökt att undvika detta problem genom att inte 

ställa för höga provisionskrav och att det därigenom ska vara relativt lätt att uppnå en 

motsvarande grundlön.  

 

Den höga personalomsättningen som franchisetagaren med enbart provision haft kan förklaras 

genom att det är mycket individuellt vilket belöningssystem som passar. Deci & Ryan (2000) 

styrker detta genom beskrivningen att vad som motiverar en person är mycket individuell. Ett 

vanligt problem med belöningssystem som Kohn (1993) och Beer (1993) understryker är att 

chefer försöker lösa problem med belöningssystem när det kan vara djupare problem inom 

företaget. I det här fallet kanske det finns ett djupare problem som skulle kunna lösas genom 

andra åtgärder som till exempel mer marknadsföring. Det går dock inte att undgå att de är 

småföretagare och att det därför är dyrt att ha anställda som inte drar in tillräckligt med uppdrag. 
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6. SLUTSATSER  

Genom vår studie kan vi konstatera att de olika belöningssystemens påverkan på de intervjuade 

juristerna på Swedbank Juristbyrås motivation, nästan är identiska. De anställda är motiverade, 

nöjda med belöningssystemen och de tar eget ansvar för fortsatt utveckling av organisationen. 

Däremot skiljer sig de tre belöningssystemen radikalt ifrån varandra, trots att de anställda har 

identiska arbetsuppgifter och är anställda inom samma organisation. En möjlig förklaring till att 

de olika belöningssystemen ger i princip samma påverkan på juristernas motivation, kan vara att 

det finns andra faktorer utöver belöningssystemet som motiverar dem.  

 

En annan faktor som kan vara betydande är att juristerna uppfyller SDT’s underliggande behov 

för att uppnå optimal funktion och motivation. En ytterligare förklaring till att samtliga, trots de 

olika belöningssystemen, anses av franchisetagarna vara motiverade kan vara att de inom 

juristyrket generellt arbetar hårt och detta då oberoende av vilket belöningssystem de har. 

Juristerna motiveras främst utav den inre motivationen, det är alltså andra viktiga faktorer utöver 

belöningssystemet som är viktiga för att motivation ska uppnås. Samtidigt visar vår studie att 

vissa av juristerna även motiveras av den yttre motivationen. Det är därför av betydande vikt för 

dem att ha ett fungerande belöningssystem för att motiveras ytterligare. Inre motivation är 

däremot grunden för dessa juristers motivation. Därför kan det förklara de likheter vi kommit 

fram till i vår studie.  

 

En ytterligare förklaring kan vara att det är individuellt vad som motiverar en individ. 

Franchisetagaren har anpassat rekryteringsprocessen till respektive belöningssystem. En jurist 

som efterfrågar fast lön kommer inte automatiskt passa in på ett av de kontor där de använder sig 

av prestationslöner. Det är viktigt att i rekryteringsprocessen noga ta reda på hur en potentiell 

anställd vill belönas, gällande både fast och prestationslöner. Om detta konsekvent och 

systematiskt genomförs kan många framtida problem undvikas. Det är viktigt att som 

franchisetagare belysa vad det rådande belöningssystemet innebär och därigenom få rätt person 

på rätt plats.  
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Vår slutsats med stöd i vår empiriska undersökning är att samtliga belöningssystem inom 

Swedbank Juristbyrå fungerar att använda för att skapa motivation för prestation inom 

organisationen. Det är dock mycket individuellt vilka personer som passar inom de olika 

systemen. Vilket gör att rekryteringen är viktig speciellt för dem som ersätter sina anställda med 

enbart provision. Det är också mycket viktigt som franchisetagare att vara medveten om vilka 

problem de olika systemen kan föra med sig och hitta lösningar för att minimera risken för dessa 

att inträffa. Då vetskapen om hur de anställda motiveras finns, kan en långsiktig lönsamhet på 

Swedbank Juristbyrå säkerställas genom att använda rätt belöningssystem för rätt person. 
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7. STUDIENS BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Studien har utformats utifrån Swedbank Juristbyrås önskemål och organisatoriska utmaningar. 

På grund av studiens omfattning och tidsbegränsning hade vi inte möjlighet att utföra fler 

intervjuer. Hade omfattningen varit större och tiden längre hade vi velat studera fler 

franchisetagare och deras jurister för att få djupare insikt och förståelse för belöningssystemens 

funktion och påverkan på de anställdas motivation. Det hade även varit intressant att göra samma 

undersökning på ett större urval av franchisetagare.  

 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka detta i andra branscher och företag 

där de har olika typer av belöningssystem. Då exempelvis andra branscher där branschpraxis är 

att arbeta med provisionslöner, för att jämföra yrkesgrupper emellan. Speciellt hade det varit 

intressant att göra en komparativ studie med mäklarbranschen. Det hade varit intressant att kunna 

jämföra Fastighetsbyrån och Juristbyrån. Det hade också varit intressant att utföra en större 

undersökning, fler kvalitativa intervjuer i kombination med en kvantitativ studie, där analyser av 

respektive personlighetstyp också kunnat ingå. Detta hade krävt såväl psykologiska som bredare 

organisatoriska undersökningar. Det hade också varit intressant att undersöka om 

personlighetstester hade hjälp till vid rekrytering av jurister till de olika belöningssystemen. Våra 

slutsatser är inte generaliserbara för andra organisationer som har samma typ av organisatoriska 

uppdelning då denna undersökning utförts på en mindre population.  
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9. BILAGOR  

9.1 INTERVJUGUIDE FRANCHISETAGAREN 

 
Kort fakta 

1. Hur länge har ni funnits? 

2. Vilka distrikt ansvar ni för? 

3. Hur många jurister har du anställda? 

4. Har ni hög personalomsättning? 

5. Hur ersätter du dina anställda? 

 

Rådande arbetssituation 

6. Har ni tillräckligt med anställda? Eller skulle ni helst vilja anställa fler om det var 

ekonomiskt möjligt? 

7. Känner du att ni tillvaratar företaget medarbetarnas kompetens? 

8. Anser du att dina anställda är motiverade att utföra sitt arbete? Eller skulle 

motivationsnivån kunna förbättras? 

 

Belöningssystemet 

9. Hur har du valt att ersätta era anställda? (Fast lön, provision) 

10. Hur resonerade ni när ni införde det nuvarande belöningssystemet? 

11. Vad är syftet med ert belöningssystem?  

12. Vad vill ni uppnå med belöningssystem? 

13. Vilka fördelar och nackdelar finns med belöningssystemet, anser du? 

14. Hur uppmärksammas bra prestationer? Finns det alternativa sätt än belöningar i form av 

pengar?  

15. Grundar sig belöningssystemen på icke- finansiella mål eller finansiella mål? 

16. Tycker du att det fungerar bra hos er? Känner Ni att ni behöver öka medarbetarnas 
motivation? 

a. Nej? JA? 

17. Om Ja: Vad i belöningssystemet tror du hjälper dem att bli motiverade? 
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18. Om Nej: Vad tror du kan vara bristande i belöningssystemet? Vad kan behövas för att 

öka motivationen, tror du? Kan det finnas djupare orsaker till problemen? (som går att 

lösa på ett bättre sätt än att använda belöningssystem) 

19. Vilka prestationer vill ni förbättra med hjälp av belöningssystem? 

20. (Uppfattar du dina medarbetare motiverade?) 

21. Har ni alltid haft samma typ av belöningssystem eller har det förändrats? 

22. Råder det konkurrens om attraktiva medarbetare? 

 

Provision (frågor till de som har provisionslön) 

23. Vad grundar sig provisionen på? Alltså hur ser arbetsuppgifterna ut kopplat till lönen? 

24. Tenderar dina medarbetare att konkurrera med varandra på ett negativt sätt? 

25. Tror du att det finns en risk att kvalitén kan försämras i de tjänsterna som utförs av dina 

jurister? 

26. Finns det risk att den uteblivna ”belöningen” kan uppfattar som en bestraffning och hur 

hanterar den anställde det problemet? 

27. Eller att det hämmar juristerna att ta risker och utmana och istället tar lättaste vägen som 

kanske egentligen inte är den bästa. 

 

Fast lön 

28. Hur fastställs lönerna?  

29. Finns det risk att de anställda inte finner sig motiverade? 

30. På vilket sätt visar ni uppmuntran och uppskattning? 

31. Använder ni icke-monetära belöningar? 

 

9.2 INTERVJUGUIDE JURISTEN  

 
Inledande frågor 
 

1. Vilken typ av belöningssystem har du idag? (Fast eller provisionsbaserad) 

2. Hur länge har du arbetat inom juristbyrån? 
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Arbetssituation 

3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

4. Trivs du med dina arbetsuppgifter (stimuleras)? 

5. Anser du dina arbetsuppgifter utmanande? 

6. Tar du eget ansvar för att organisationen ska utvecklas? 

7. Hur många timmar arbetar du i veckan ungefär? 

8. Känner du dig ofta stressad i din arbetssituation?  

9. Anser du att det skulle behövas anställas fler för att genomföra det jobb som måste göras?  

 

Motivation 

10. Vad anser du motiverar dig? 

11. Är pengar en viktig morot? Alltså en belöning som du anser motiverar dig.  

12. Känner du att dina bra prestationer blir uppmärksammade? På vilket sätt? 

13. Känner du den muntliga feedbacken är viktigt? 

14. Känner du dig uppbackad av chefer/ledare?  

 

Belöningssystemets påverkan 

15. Är du nöjd med din lön?  

16. Skulle du känna dig mer motiverad för en högre lön? 

17. Utöver ersättningar i pengar blir era prestationer belönade på något annat vis? Har ni 

tävlingar? Resor?  

18. Påverkar ditt belöningssystem dig i dina arbetsuppgifter?  

19. Ge ett exempel på när yrkesutövningen blir lidande av ett specifikt lönesystem eller där 

det gynnas.  

20. Känner du att ert belöningssystem höjer motivationen? Eller finns det andra faktorer som 

du anser är viktiga som spelar in? (Kopplad till fråga 9 och 11) 

21. Har du arbetat med ett annat lönesystem tidigare? Hur har det fungerat i så fall.  

22. Tror du att någon annan typ av belöningssystem skulle motivera dig bättre?  

 

 

 


