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Abstract 

Den här studien använder Agency-teorin och Stewardship-teorin för att undersöka hur 

motiverande ett Resultatandelssystem (RS) är för de anställda på en mindre svensk bank. Mer 

specifikt så undersöks hur påtagliga så kallade Free rider-problem är och vilka bakomliggande 

orsaker som påverkar vikten av sådana problem. Detta bygger på en rent kvalitativ 

undersökning baserat på intervjuer med anställda på Leksand Sparbank. Resultaten visar att 

förekomsten av Free rider-problem inte är så vanlig som Agency-teorin antyder och att detta 

beror främst på att monetära belöningar inte är den primära motivatorn på banken. Resultaten 

visar också att RSet inte motiverar på det sätt som det är tänkt, RSet har dock en del andra 

positiva egenskaper. 
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1  Inledning 

Individer motiveras av olika typer av belöningar. Hur en organisation ska 

motivera de anställda baserat på dessa individuella behov är en central fråga 

inom området för ekonomi (Prendergast, 1999, s.7). Då en organisation ska 

motivera en grupp av anställda med ett belöningssystem, där varje anställd 

har begränsad påverkan på sin belöning, kan leda till problem. Ett sådant 

problem går under benämningen Free rider-problem (FRP)(Prendergast, 

1999), ett fenomen vars omfång kommer att undersökas i denna studie  i 

relation till ett resultatandelssystem (RS) på en mindre svensk bank. 

2 Problembakgrund 

Resultatandelssystem som verktyg för att motivera grupper av människor blir ett allt vanligare 

verktyg inom näringslivet (Magnan & St-Onge, 2005, s. 761). Denna studie bygger på en 

mindre svensk bank med 53 anställda som använder sig av resultatandelssystem som 

belöningsmedel , där de anställda får rörlig ersättning i form av resultatandelar. 

Uppskattningsvis använder sig ca 20 procent av alla firmor i USA RS som belöningssystem, 

och denna siffra förväntas stiga (Magnan & St-Onge, 2005, s. 761). Det kan tänkas att dessa 

typer av belöningssystem är felfria vid synen av denna siffra, men enbart det faktum att 

systemen är ämne för samhällsdebatter ger en indikation på att så inte är hela sanningen (T.ex. 

Cestnick, 2011; Moody, 2012). 

 

Eftersom RSen tycks ha kommit för att stanna, anser vi att det är av allmänt intresse att 

identifiera de problem som uppstår på grund av systemen och undersöka vilka åtgärder som 

vidtas för att minimera dessa problem. Ett problem som går att koppla till resultatandelar som 

belöningssystem, är det så kallade Free Rider-Problemet. Detta problem uppstår när 

människors prestation får för stor påverkan på andras belöningar, vilket innebär att en person 

tjänar på att minimera sin arbetsinsats. Agency-teorin beskriver detta som 1/N-problemet, 

vilket innebär att desto större grupp som ingår i ett RS, desto mindre kan varje enskild 

anställd påverka sin belöning, vilket i sin tur ökar incitamentet att vara en så kallad free rider 

(Prendergast, 1999, s.39). Lite tillspetsat och med bildspråk skulle det kunna uttryckas som 

kollegor som tillsammans ska baka en tårta. Det är förståeligt att det då kan uppstå missnöje i 
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situationer där kollegor bidrar olika mycket i tillverkandet av tårtan men får ta lika stor del av 

den.  

 

Samtidigt har RS ett flertal fördelar. I intervjuer från tidigare studier centrerades ett antal 

fördelar med RS (Magnan & St-Onge, 2005). Dessa var att RS ökar de anställdas 

ansvarstagande gentemot kollegor och företaget, det ökar tilliten till företaget, det gör att 

anställda bryr sig mer om företagets framgång samt att de även är mer involverade i företagets 

styrning (Magnan & St-Onge, 2005, s.778). Som synes präglas RS av både fördelar och 

nackdelar, FRP är endast ett av problemen som kan kopplas till dessa system vad gäller dess 

lämplighet som verktyg för belöning. 

 

Anledningen till att denna studie utförs på en mindre bank, är på grund av att tidigare 

forskning inom området för RS visat på att ju fler anställda en organisation har, desto svårare 

blir övervakningsprocessen mutual monitoring. Detta har sin förklaring i att ju fler individer 

en organisation har, desto svårare blir det för den enskilde individen att övervaka och 

informera sina medarbetare. Tidigare forskning påpekar även att detta fenomen inte påverkas 

av det faktum att organisationen i fråga använder sig av RS för att motivera de anställda 

(Kandel & Lazear, 1992, s. 813). I och med att mutual monitoring försvåras med ett ökande 

antal anställda kan det resultera i att FRP blir allt större, då den inte går att kontrollera i 

önskad utsträckning. Banken som studeras för denna undersökning har de övergripande 

förutsättningar som enligt oss författare krävs för att RSet ska fungera. Frågan är huruvida 

FRP ändå utgör ett problem för organisationen och vilka bakomliggande orsaker som finns. 

3      Syfte 

RS är som sagt ett väl studerat belöningssystem men endast en del av den existerande 

forskningen fokuserar på RS inom bankvärlden och än mindre specifikt inom mindre banker. 

Denna undersökning kommer att bidra till denna existerande forskning och då speciellt inom 

den svenska banksektorn. Därmed är syftet till denna studie följande: 

Syftet med denna studie är att utreda huruvida Agency-teorin överskattar omfånget av FRPet 

kopplat till RS på en mindre bank som har förutsättningar för ett motiverande RS. 

3.1 Forskningsfråga 

För att generalisera studien ytterligare kommer vikten fortsättningsvis att ligga på att besvara 

följande fråga: 
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Hur påtagligt är Free rider-problem i mindre banker? 

3.2 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa vår undersökning till en svensk bank och dess anställda, 

Leksands Sparbank. Anledningen till detta är undersökningens tidsbegränsning samt den 

sedan tidigare existerande kontakten med banken. Utöver dessa anledningar utgör Leksands 

Sparbank med dess 53 anställda och redan existerande RS en lämplig kandidat för denna typ 

av undersökning, då syftet med denna undersökning är att studera en mindre bank. Leksands 

Sparbank anser vi författare vara av en mindre storlek då de anställda underskrider 100 

personer. Att denna studie fokuserar på Agency-teorin och Stewardship-teorin beror på att 

dessa teorier är refererad i tidigare studier kring gruppbelöningssystem . Anledningen till att 

vi fokuserar på FRP i denna studie är att det är ett fenomen som tidigare undersökningar 

studerat i koppling till gruppbelöningar på större banker, men inte med fokus på just mindre 

banker (Davies et al, 1997; Merchant et al, 2003; Magnan & St-Onge, 2005; Prendergast, 

1999). 

4 Teori 

4.1 Vad motiverar de anställda? 

Nedan presenteras de teorier som ligger till fokus i denna studie tillsammans med ett avsnitt 

angående RS och tidigare forskning inom ämnet. Teorierna vi valt att använda illustrerar olika 

perspektiv på vad som motiverar människor i deras arbete, och denna förståelse är en 

grundläggande förutsättning för att veta hur ett belöningssystem, som RS, ska utformas. 

Stewardship-teorin härstammar från beteendevetenskapen medan Agency-teorin är en 

ekonomisk teori. Trots mycket olika slutsatser finns det dock praktiska belägg för båda 

teorierna (Merchant et al., 2003). Värt att nämna är att det finns flera andra teorier som 

behandlar motivation, exempelvis Goal Setting Theory (Locke, 1996), Self-determination 

Theory (Gagne & Deci, 2005) och Kanfer's task-specific motivation (Kanfer, 1987). 

Anledningen till att vi valt just Stewardship- och Agency-teorin är dels att dessa teorier är 

vanligt förekommande i denna typ av forskning, men också för att det finns en stark kontrast 

mellan dessa vad gäller synen på människors motivation. Det är också intressant att använda 

sig av dessa teorier då Agency-teorin härstammar från ekonomin, medan Stewardship-teorin 

har rötter i psykologi och sociologi och enbart ett fåtal undersökningar tar båda teorierna i 

beaktning (Merchant et al., 2003, s. 271-272) 
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4.2 Stewardship-teorin 

Stewardship-teorin grundas på antagandet att människor, stewards, motiveras av att vara 

organisationen de tillhör till lags. En steward ser högre nytta i att agera i linje med 

organisationen och kollektivet av anställda än att agera utifrån egennytta (Block, s. 6). 

Beteendet hos en steward går enligt teorin alltså först och främst i linje med organisationens 

mål och inte de individuella målen (Davis et.al., 1997, s. 24). Enligt denna teori styrs 

individernas beteende av organisationens mål som även stämmer bra överens med 

individernas personliga mål av olika anledningar. Därmed motiveras de av inre belöningar 

(såsom arbetstillfredsställelse) och inte yttre belöningar (såsom monetär belöning), då 

stewards inte upplever att dessa behövs (Segal & Lehrer, 2012; Davis et.al., 1997). Att arbeta 

i linje med organisationens mål är därmed en företeelse som har sina fördelar men den leder 

även till komplikationer. 

 

Antagandet att anställda ständigt agerar för organisationens bästa är inte alltid fallet i 

praktiken. Att som arbetsgivare anta att de anställda ska uppleva organisationens mål som 

deras egna, och att detta är den enda belöning som krävs för att generera motivation, betyder 

att individer som inte upplever inre motivation faller utanför ramen till teorin. Om principalen 

ämnar belöna anställda med enbart yttre belöningar, leder det till att stewards inre behov inte 

bemöts. Detta kan leda till att den inre motivationen som härstammar från organisationen 

försvinner hos dessa stewards (Davis et.al., 1997, s. 39). Det finns dock fördelar med teorin. 

Yttre belöningar blir inte fullt så betydelsefulla motivationsverktyg som i Principal-Agency 

Teorin, när individer relaterar till och agera utifrån organisationens mål. Detta beteende 

underlättar även grupparbete inom organisationen (Davis et.al., 1997, s. 25). 

Stewards agerar utifrån kollektivets bästa och söker självförverkligande arbetsuppgifter där 

motivationen härstammar från inre belöningar. I och med att dessa individer upplever ett högt 

engagemang när de utför sina arbetsuppgifter, att de önskar att vara involverade i allt som 

händer samt att de betonar prestation, betyder att dessa individer lämpar sig för att arbeta i 

team (Davis et.al., 1997, s. 37). En stewards arbete ska vara autonomt för att denne ska 

uppleva inre motivation. Om principalen underminerar denna autonomi genom att använda 

sig av yttre belöningar kan det leda till en lägre grad av motivation hos stewarden och därmed 

vara direkt skadligt (Davis et al., 1997, s. 25). 
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4.3 Agency-teorin 

Agency-teorin grundas på antagandet att människor fungerar på ett visst sätt. Detta antagande 

är att individen är rationell i sitt beteende och alltid agerar för att maximera sin egennytta 

(Davis et al., 1997, s. 23). Häri uppstår ett problem; i ett företag kan det uppkomma 

situationer där agenter agerar på sätt som inte är fördelaktiga för principaler. Denna 

asymmetri vad gäller aktörers intresse har lett till en myriad av litteratur med förslag på hur 

problemet bäst ska lösas (Prendergast, 1999, s. 7). 

 

Ett sätt för principalen att förena sina och agentens intressen är att ha någon form av system 

där önskat beteende hos agenter motiveras med någon form av yttre belöning, så kallad yttre 

motivation (Davis et.al., 1997, s. 27). Hur dessa system är utformade kan variera, en försäljare 

kan exempelvis få provision för varje såld enhet medan individer med mer varierade 

arbetsuppgifter kan få belöningar baserade på rent subjektiva bedömningar. Tanken är att 

principalen på så vis ska kunna styra agentens agerande. Gemensamt för dessa system är dock 

att agenten kan se en koppling mellan sin prestation och sin belöning. Denna direkta koppling 

är central för att en Agency-relation ska kunna fungera mellan principal och agent 

(Prendergast, 1999, s. 7-8). Även om denna relation skulle fungera mellan principal och agent 

finns det dock en risk att en agent utnyttjar systemet till nackdel för övriga agenter, vilket 

skapar så kallade FRP. 

4.4 Free rider-problemet 

Som tidigare nämnts så krävs det en direkt länk mellan prestation och belöning för att 

framgångsrikt kunna styra en agents handlande. På grund av detta så uppstår det ett problem 

när en agent belönas baserat på någonting annat än enbart sin personliga prestation, det 

problemet uppstår bland annat när ett företag belönar en grupps prestation. När en individ får 

sin belöning baserat på vad N individer presterat så erhåller han eller hon endast 1/N av 

belöningen. Detta är kärnan i det så kallade FRPet (Prendergast, 1999 s. 39). 

FRPet innebär att en agent kan maximera sin egennytta genom att prestera sämre, då agentens 

prestation har en begränsad inverkan på belöningen. Desto större grupp som agenten är del av, 

ju högre blir risken för “free riding”. Gruppbelöningar kan därmed bidra till att individer 

presterar sämre, speciellt i större grupper. Det finns dock ett par möjliga lösningar på FRPet. 

En lösning är att låta gruppmedlemmar kontrollera varandra och att därmed se till så att alla 

drar sitt strå till stacken, en annan är att komplettera gruppbelöningar med individuella 

belöningar baserade på individens bidrag till gruppen (Heneman & Hippel, 1995, s. 63-66). 
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Till skillnad från när det gäller individuella belöningar så har agenter som arbetar för 

gruppbelöningar motiv att se till så att alla sköter sitt arbete ordentligt (Prendergast, 1999, s. 

39-40). 

 

Motivationen att försäkra sig att ens kollegor utför sitt arbete ordentligt är också en dold följd 

av FRPet. Kandel & Lazear förklarar: “When central authorities cannot cheaply monitor the 

actions of their citizens, they may rely on mutual monitoring. Many Moslem societies can 

punish an entire family for the actions of one of its members. The logic is that the family is in 

the best position to discipline and control its members, so family punishment provides 

motivation to those who have the power to prevent crimes” (1992, s. 802). Det kan vara 

problematiskt för ett företag att observera samtliga anställda och därefter basera belöningar på 

individuella prestationer, gruppbaserade belöningar kan därför vara ett effektivt sätt att låta 

kollegor observera varandra, så kallat Mutual Monitoring. Det finns dock ett par problem 

även med detta. 

 

Det första problemet med Mutual Monitoring är att det fungerar sämre i större grupper. I ett 

företag med tusentals anställda där alla deltar i samma gruppbelöningssystem är det inte bara 

lönlöst att påverka sin belöning genom att prestera bättre, det är dessutom lönlöst att få sina 

närmaste kollegor att prestera bättre, då de fortfarande har väldigt liten inverkan på resultatet. 

Ett annat problem är att det ibland kan vara svårt att observera om kollegor presterar bra eller 

inte, speciellt om individer på en arbetsplats har väldigt varierade roller och har dålig 

förståelse för varandras arbetsuppgifter. Ett tredje problem är att även om kollegor observerar 

varandra och dessutom upptäcker free riders så behöver de inte nödvändigtvis ha de verktyg 

som krävs för att se till att de presterar bättre (Kandel & Lazear, s. 811-820). 

Det som tidigare skrivits har visat effekter av FRP när det finns Agency-förhållanden i en 

organisation och individer påverkas främst av yttre motivation. Det finns dock en mer 

Stewardship-relaterad lösning på FRPet, nämligen skuldkänslor. Motivation genom skuld är 

helt baserat på inre motivation och kräver att kollegor känner empati för varandra och därmed 

arbetar hårt för att se till att öka kollektivets belöningar. Ett företag med ett 

gruppbelöningssystem som lyckats få medarbetare att ha en hög grad av solidaritet har en 

fördel över företag som är beroende av mutual monitoring, då detta inte innebär krav på att 

observera kollegors arbete (Kandel & Lazear, s. 816). 
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4.5 Kontrasten mellan Stewardship- & Agency-teorin 

Davis et al. belyser kontrasten mellan Stewardship- och Agency-teorin och visar att den ena 

inte nödvändigtvis utesluter den andra. Istället så förklarar de hur en rad faktorer påverkar 

vilken teori som stämmer bäst överens på varje enskilt företag. I ett företag där de anställda 

har svag anknytning till företaget, där de främst behöver uppfylla sina grundläggande, 

mänskliga behov och där det är svårt att finna nöje i sitt arbete, kommer Agency-teorin att 

vara en bättre modell för att förstå sig på motivation. Medan en arbetsplats där människor kan 

finna glädje i arbetet i sig och har stark anknytning till organisationen, bättre kan beskrivas 

med hjälp av Stewardship-teorin. Modellen nedan beskriver tydligare de olika förutsättningar 

som bör tas i beaktning innan ett antagande görs angående vilken teori som bäst beskriver en 

specifik organisation. Det är givetvis möjligt att en individs motivation präglas av båda 

teorierna och att olika individer i samma organisation kan motiveras av olika saker. 

 

 

Fig.1 Davis et al., 1997, s. 37 
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4.6 Resultatandelssystem 

Det finns flera gruppbelöningssystem som samtliga har sina fördelar och nackdelar, såsom 

team-baserade belöningar. En form av gruppbelöningssystem som är av intresse för denna 

undersökning är RS. Gemensamt för de flesta RS är att de anställda på en arbetsplats får en 

andel av företagets vinst för att företagets framgång ska ge positiva följder för de anställda. 

Detta är tänkt att ge incitament för de anställda att se till att det går bra för företaget (Magnan 

& St-Onge, 2005). En typ av RS är det som återfinns på banken som studeras i denna 

undersökning. Där ska systemet agera som rörlig ersättning för samtliga anställda på 

företaget. Ett tak för beloppet som får delas ut per anställd fastställs innan pågående 

verksamhetsår och i samband med detta fastställs även ett resultatgolv som inte får 

underskridas om resultatandelar ska delas ut. Syftet med denna rörliga ersättning är att stödja 

och motivera de anställda att sträva mot av företagets uppsatta mål (Leksands Sparbank, 

2011). För att detta system sedan ska fungera väl i praktiken krävs det att organisationen 

uppfyller ett antal förutsättningar uppsatta av oss författare. 

4.7 Resultatandelssystem i olika organisationer 

Det finns forskning inom området för gruppbelöningssystem som pekar på att företag som 

använder RS lyckas bättre än företag som inte använder dessa system. Magnan & St-Onge 

(2005, s. 777-781) visar i sin studie att företag som använder RS ökar sin vinst i relation till 

vinsten innan införandet av systemet, och även i relation till företag som inte använder detta 

system, förutsatt att de anställda har möjlighet att påverka de mål som sätts upp. Just denna 

studie fokuserar på RS i kundorienterade finansiella kooperativ som utför banktjänster . 

Denna studie påkar på att införandet av RS främst resulterar i en kortvarig inverkan på vinsten 

som belöper under de första åren efter införandet av systemet (Magnan & St-Onge, 2005, s. 

783). 

 

Systemet har även en långsiktig positiv inverkan på vinsten, men det är inte lika påtagligt. Det 

finns dock en del fallgropar vid utformandet av systemet, om de mål som ställs upp är för 

svåruppnåeliga och företaget upprepande misslyckas att nå målen, så kan ett RS ha direkt 

negativa effekter på de anställdas motivation. Ännu en viktig aspekt är att de anställda måste 

uppleva att resultatet av deras prestation befinner sig under deras kontoll för att RSet ska 

verka motiverande. Det är därför viktigt att ha fler mål utöver resultatmål, då de anställda då 

har lättare att se hur de påverkar målen (Magnan & St-Onge, 2005, s. 780-782). 
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I en organisation där de anställda har svårt att se en koppling mellan prestation och belöning 

så kan det krävas andra medel för att undvika free riders. Nalbatian & Schotter (1997) 

observerar i en experimentell studie att övervakning kan ha en signifikant effekt på anställdas 

prestation. Det är dock av vikt att det finns en stor risk för free riders att bli upptäckta, och att 

konsekvenserna av att bli upptäckt är allvarliga för dessa personer för att övervakning ska 

fungera effektivt. Av denna anledning så kan övervakning bli kostsamt och det är därför 

osäkert om denna metod är lönsam. 

 

Huruvida företagets storlek verkligen påverkar de följder som ett RS genererar, berörs i en 

studie av Zenger & Marshall (2000), där resultatet indikerar på att när grupper minskar i 

storlek leder det till ett ökat incitament bland gruppmedlemmarna (Zenger & Marshall, 2000, 

s. 149). Följderna av att ha få anställda eller små enheter i en organisation enligt Zenger & 

Marshall, är att det skapas förutsättningar för en mer precis kontroll av gruppers prestation 

(Zenger & Marshall, 2000, s. 161). Trots att studier pekar på att RS bör vara mer attraktiva för 

mindre företag så är förekomsten av sådana system inte vanligare i mindre företag (Kruse, 

1996, s. 533). 

 

En studie av Bayo-Moriones & Larraza-Kintana (2009, s. 215-216) visar att RS också har 

möjlighet att öka anställdas förtroende för företaget, förbättra inställningen till företaget , och 

göra att de identifierar sig bättre med företaget. De upptäckte att precis som med de positiva 

effekterna som RS hade på vinst, hade de positiva effekterna på anställdas relation till 

företaget större inverkan ju färre anställda företaget hade. 

 

Även om ämnet RS har studerats tidigare inom banksektorn finns det tomrum kvar att 

utforska. Forskare har tidigare studerat RS inom banksektorn och vi anser att denna 

existerande forskning kan kompletteras med denna undersökning som fokuserar på RS i en 

mindre bank (Zenger & Marshall, 2000; Magnan & St-Onge, 2005). Vi fokuserar vidare på 

hur de anställda uppfattar RS, vilket vi anser kan ge en bättre bild av hur motiverande ett RS 

verkligen är.   

4.8 Förutsättningar för ett väl fungerande Resultatandelssystem 

När är det motiverat för ett företag att använda sig av RS? Det finns uppenbara fördelar med 

RS ur ett effektiviseringsperspektiv, det innebär till exempel betydligt färre observationer och 

utvärderingar än ett individuellt belöningssystem. Ett RS ger dessutom anställda en anledning 
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att bry sig om hur det går för företaget och kan öka deras ansvarstagande och tillit gentemot 

företaget (Magnan & St-Ogne, s. 778, 2005). Samtidigt så finns det nackdelar i form av free 

rider-problem, som innebär både minskad produktivitet och missnöje bland anställda. När vi 

väger dessa för- och nackdelar mot varandra inser vi författare att olika typer av företag är 

mer eller mindre lämpade för att ha RS som belöningssystem. Det är främst fyra faktorer som 

vi författare anser spelar in på huruvida ett företag är lämpat för ett RS eller ej. 

 

Den första faktorn att ta i beaktning är företagets storlek, ett företag med enbart en handfull 

anställda är visserligen inte lika drabbade av FRPet, men samtidigt så har ett sådant företag 

inga problem med att observera varje enskild anställds prestation och kan lika gärna belöna 

individuella prestationer. Ett företag med tusentals anställda har det motsatta problemet, det 

finns då inget sätt att märkbart påverka sin belöning (Zenger & Marshall, 2000). Ett företag 

med RS bör därför enligt oss författare vara litet nog för att varje anställd ska kunna påverka 

sin belöning, antingen genom egen prestation eller genom påtryckningar på sina medarbetare, 

men inte så litet att individuella belöningar kan användas mer effektivt. 

 

Den andra faktorn är hur homogen arbetsstyrkan är på företaget. Oavsett om motivation är 

baserat på skuldkänslor och solidaritet eller mutual monitoring så är det fördelaktigt om 

företaget i fråga har en homogen arbetsstyrka (Kandel & Lazear, 1992). Det är både lättare att 

känna empati för de som arbetar med liknande uppgifter och lättare att upptäcka om någon 

presterat dåligt. 

 

Den tredje faktorn är hur tydligt definierade normer som finns angående vad som anses vara 

accepterbar prestation hos de anställda. Tydligare definitioner om vad som förväntas av en 

anställd gör det lättare för kollegor att upptäcka när någon presterat sämre än förväntat. 

Slutligen är den sista faktorn, som påverkar hur väl ett företag är lämpat för ett RS, hur stor 

del av resultatet som de anställda faktiskt har möjlighet att påverka (Magnan & St-Onge, 

2005). Därmed antas att systemet endast är lämpligt om de anställda kan påverka resultatet. 

De ovan nämnda aspekterna gällande RS sammanställer vi författare i denna undersökning 

som förutsättningar för att en organisation ska kunna ses som lämplig för ett RS. De 

förutsättningar vi funnit är följande: 

 Medelstor organisation 

 Homogen arbetsstyrka 

 Tydliga normer angående prestation 
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 De anställda kan påverka resultatet 

  

Sammanfattningsvis har vi i denna studie presenterat två teorier. Agency-teorin som bygger 

på att samtliga individer i en organisation handlar rationellt, i självintresse och motiveras 

främst av yttre belöningar. Sedan har vi även presenterat Stewardship-teorin som innebär att 

individer motiveras av inre belöningar och handlar för organisationens bästa. Därefter har vi 

förklarat vilka effekter ett RS har på ett företag utifrån båda dessa teoriers perspektiv, och 

sedan utifrån detta sammanställt de förutsättningar vi anser bör vara uppfyllda för att ett RS 

ska fungera effektivt. 

5 Metod 

I den här undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ insamlingsmetod i form av semi-

strukturerade intervjuer. Metoden vi använt liknar en använd av Magnan & St-Onge (2005), 

med den skillnad att vi har intervjuat medarbetare istället för chefer för att få det önskade 

perspektivet på hur RS motiverar.  

5.1 Kvalitativ Undersökning 

Eftersom individers motivation är variabeln som ska undersökas är det lämpligt att utgå från 

kvalitativa intervjuer för att få så djupgående svar som möjligt (Dahmström 2011, s 418).. 

Eftersom vår studie är av förklarande karaktär är det även passande att använda 

semistrukturerade intervjuer i undersökningen (Saunders, 2010, s. 382-383). Fördelen med 

intervjuer är att möjligheten att erhålla svar på samtliga frågor ökar då intervjuaren har en 

personlig kontakt med svarspersonen. Ännu en fördel som följer av intervjuer är att den 

person som tilldelas frågorna faktiskt är densamma som svarar på dem. Utöver detta ger 

metoden även möjligheten att ställa följdfrågor utifall de ursprungliga frågorna uppfattas som 

otydliga och om den svarande inte väljer att svara på en fråga ges intervjuaren även 

möjligheten att fråga varför detta är fallet. Utöver dessa resonemang finns det även negativa 

aspekter kopplade till intervjumetoden. 

 

Negativa aspekter med intervjumetoden kan härledas från både den som intervjuar och 

respondenten. Som intervjuare kan vi ha förutfattade antaganden, såsom att respondentens 

svar uteslutande ska stämma överens med antingen Agency-teorin eller Stewardship-teorin. 

För att minimera denna negativa aspekt undvek vi begrepp som free-rider och FRP under 

intervjuernas gång. Intervjuareffekten kan även ha inverkan på respondentens agerande, det 
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finns till exempel risk att intervjupersonen inte svarar naturligt för att försöka anpassa sig 

efter vår undersöknings akademiska natur (Saunders et al, 2012, s. 382-383). En nackdel vad 

gäller val av semi-strukturerade intervjuer är att det försvårar möjligheten att erhålla samma 

resultat om någon annan skulle genomföra samma undersökning, något som kan ses som svårt 

då denna studie är kvalitativ, det finns dock en del åtgärder att vidta för att stärka reliabilitet 

och validitet även i en kvalitativ undersökning. 

5.2 Validitet och Reliabilitet 

För att säkerställa validiteten i undersökningen har resultatet från intervjuerna jämförts mot 

bakgrund av två teorier, som i sin tur analyserats utifrån ett flertal författare. Dessutom har 

resultatet insamlats från respondenter som innehar olika arbetsroller inom banken för att 

resultatet på bästa sätt ska återspegla flera nivåer inom organisationen. Sannolikheten att 

tolkningen av resultatet blir så korrekt som möjligt ökar även då vi är två personer som 

genomför intervjuerna, i och med detta minskar behovet av feedbackmöten (Iveroth, 2010, s. 

63). Validitet innebär även att det som undersöks i praktiken verkligen är det som studien 

ämnar undersöka (Saunders et al, 2012, s. 193). Vi är därför noga med att utreda vad de 

effekter som uppstått inom företaget beror på och är försiktiga med att dra förhastade 

slutsatser om orsakssamband.  

 

Leksands Sparbank kategoriserar vi som en mindre bank i denna studie då de anställda 

understiger 100 perosner, och därmed kan resultatet som erhålls i denna undersökning 

generellt anses återspegla andra banker av liknande storlek och med övriga förutsättningar 

(Lee & Baskerville, 2003). Därmed anser vi att slutsatserna som dras av resultatet från 

Leksand Sparbank även är tillämpbar på övriga banker med liknande förutsättningar och 

storlek. 

 

Vi har även vidtagit vissa åtgärder för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt och stärka 

reliabiliteten. Utöver att delge samtlig information om hur materialet har samlats in och 

bearbetats har vi även sett till att respondenterna blivit intervjuade i en stressfri och sluten 

miljö samt att de får förbli anonyma. Resultatet från undersökningen kan vara specifikt för 

denna mindre bank men syftet med undersökningen är att slutsatserna från denna studie ska 

vara applicerbara även på andra mindre banker. Vi har tidigare övervägt andra 

undersökningsmetoder, exempelvis enkäter, för att bättre kunna mäta effekterna av RS. Vi 

insåg dock att vi var mer intresserade av att se motivationen bakom systemet än resultatet av 
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systemet och då krävs det en mer djupgående undersökning som till exempel intervjuer. 

Problemet är att vi nu bara kan få ett begränsat urval respondenter när vi undersöker huruvida 

FRP verkligen existerar på banken kopplat till RSet. 

5.3 Intervjuer 

Av tio tillfrågade på Leksands Sparbank var sex stycken villiga att ställa upp på en intervju. 

Vi har genomfört dessa sex intervjuer på plats med respondenterna, individuellt och 

oberoende av varandra, där samtliga respondenter förblivit anonyma under hela processen. 

Anledningen till att vi valt att intervjua sex stycken personer, oberoende av deras arbetsroll 

inom banken, är att dessa personer motsvarar en stor del av bankens anställda (ca 11 %). 

Utöver detta behövs, i och med att denna studie endast bygger på det individuella perspektivet 

 på RS, inte en fallstudie av organisationen som helhet. Dessa sex respondenter bestod av 

privatrådgivare, företagsrådgivare och en chef för privatmarknad och affärsutveckling. 

Uppdelningen mellan arbetsrollerna var ett resultat av ett snöbollsurval, vilket innebär att vi 

frågade en anställd på företaget om kontaktinformation till andra anställda. Vi har valt att 

genomföra undersökningen på en bank, då just RS är vanligt förekommande inom banker 

(Magnan & St-Onge, 2005). 

 

Intervjuerna genomfördes under en dag och tog mellan 15-30 minuter vardera och fem av sex 

intervjuer spelades in med godkännande från respondenterna.Vi delade ut begränsad 

information om vår undersökning i förväg i form av ett par frågor, relaterade till ämnet. Vi 

nämnde inte begreppet free rider varken i den begränsade informationen vi skickade ut i 

förväg eller under intervjuerna, detta  för att free rider är ett värdeladdat begrepp.  I och med 

detta gavs inte möjligheten för respondenterna att förbereda sina svar innan intervjuerna 

genomfördes. Då samtliga frågor inte tilldelades respondenterna i förväg gav det oss 

möjligheten att under intervjuernas gång ställa följdfrågor baserade på svaren från 

respondenterna som inte formulerats i ett tidigare skede.  

 

Intervjuerna skedde på respondenternas kontor på banken som studeras i denna undersökning. 

Intervjuerna bestod av ca 15 huvudfrågor som följdes av ett antal följdfrågor, dessa skiljde sig 

åt mellan respondenterna då de anpassades till respondenternas svar. Intervjuerna gav en bild 

av RSet som komplext och att inte alla tillfrågade hade full förståelse för hur systemet är 

utformat. 

 



17 
 

När vi analyserat våra resultat så har vi främst fokuserat på likheter mellan respondenter och 

speciellt återkommande begrepp och teman, vi har också varit uppmärksamma på avvikelser i 

intervjuerna. Sedan har vi systematiskt jämfört våra resultat med de teorier vi använt oss av 

för att åter igen se likheter och skillnader. 

5.4 Operationalisering 

Intervjuguiden har utformats med hjälp av Agency-teorin och Stewardship-teorin för att 

intervjufrågorna ska ha stöd i vetenskaplig teori. Resultatet som genererades av intervjuerna 

analyserades sedan mot bakgrund av Agency-teorin, Stewardship-teorin och tidigare 

forskning inom området för gruppbelöningssystem för att formulera en slutsats. 

6 Resultat 

6.1 Leksand Sparbank 

Organisationen som denna undersökning  bygger på är en sparbank med 53 anställda som 

bildades år 1870 och som främst riktar sig till lokala kunder. Utöver fast ersättning tilldelas 

samtliga anställda rörlig ersättning i form av resultatandelar. RSet innehåller ett tak för vad 

som kan delas ut per anställd och år, vilket är ett prisbasbelopp, samt ett resultatgolv som inte 

får underskridas om resultatandelar ska delas ut. RSet bygger på två nyckeltal och tre 

aktivitetsmål som de anställda ska sträva till att uppnå under året. Syftet med detta system är 

enligt banken att “stödja och motivera medarbetare till att uppnå av banken uppsatta mål” 

samt “att skapa långsiktigt värdeskapande” (Leksands Sparbank, 2011). 

 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas inom de områden som ligger 

i fokus under denna undersökning. Resultatet från intervjuerna nedan kommer att presenteras i 

kombination med analys. 

6.2 Resultatandelssystem och motivation 

Syftet med denna studie är som nämnt tidigare att utreda huruvida Agency-teorin överskattar 

omfånget av FRPet kopplat till RS på en mindre bank som har de förutsättningar, som vi anser 

krävs, för ett motiverande RS. 

 Medelstor organisation 

 Homogen arbetsstyrka 

 Tydliga normer angående prestation 

 De anställda kan påverka resultatet 
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Forskningsfrågan som fokus ligger på i denna studie är att utreda hur påtagligt FRP är i 

mindre banker. För att svara på denna fråga börjar vi med att analysera huruvida 

respondenterna motiveras av RSet eller ej. 

 

Av de sex personer som deltagit i undersökningen har endast två uppgivit att de ser RS som 

motiverande i deras dagliga arbete. De övriga fyra hävdar att deras motivation istället är helt 

oberoende av RSet och beror helt på kundrelationer, kundnöjdhet, glädje i arbetet, egna 

framsteg och samarbete med kollegor. Av de två som såg RSet som direkt motiverande så var 

det endast en som såg den monetära belöningen som en motivator. Den andra respondenten 

som var direkt motiverad av systemet ansåg istället att den främsta fördelen med RSet var att 

den fungerade som vägvisare åt de anställda, ett verktyg för att leda dem i rätt riktning och 

uppnå uppsatta mål. 

 

“Jag gillar att vi har vissa mål som är gemensamma, att vi strävar åt samma håll. Det är 

viktigt att folk inte åker åt olika håll och inte kommer fram dit vi ska.” (Respondent 2) 

Följaktligen ansåg alltså endast en av sex respondenter  att den monetära aspekten med 

resultatandelssystemet var motiverande. Detta resultat återspeglas även i studien utförd av 

Magnan & St-Onge (2005), där endast tre av 14 respondenter utryckligen refererade till den 

monetära aspekten av RSet när de talade om dess positiva egenskaper (Magnan.M, St-Onge. 

S, 2005, s. 778).  

 

Trots att endast en respondent hävdade att den monetära belöningen från resultatandelssystem 

motiverade i arbetetet så såg de flesta respondenter i denna undersökning fördelar med RS, 

även om dessa inte var av direkt motiverande karaktär. Exempel på dessa var att det 

förbättrade gruppsammanhållningen, ökade samarbetet och gav de anställda gemensamma 

mål att sträva mot. Samtliga föredrog det nuvarande systemet över individuella 

belöningssystem, de angav också att RSet är gruppbaserat som en fördel med systemet. 

Angående respondenternas inställning till att kollegor har en viss inverkan på individens 

resultatandel ansåg ingen av de tillfrågade vara ett problem. Endast att det kunde stärka 

känslan av gemenskap och ge en känsla av trygghet. Ännu en fördel med banken i fråga, var 

enligt Respondent nr. 2  
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“Det jag gillar mest med den här banken till skillnad från tidigare arbetsplatser är att det är 

väldigt sällan som det följs upp så bra som det görs här.”  

 

Samma respondent påpekade även att på en större bank kan det bli så att “man bara fokuserar 

på det administrativa, att man glömmer bort att man ska ha kundmöten etc.” Vilket 

respondenten inte ansåg vara ett problem på Leksands Sparbank. En av de viktigaste 

funktionerna med resultatsystemet var dock enligt respondent nr. 2 att det fungerade som 

vägvisare och indikator på att man arbetar mot rätt håll. Denna respondent hävdade att det 

fanns ett direkt orsakssamband mellan ett RS och ens förmåga att fokusera på rätt 

arbetsuppgifter. 

 

Den stora fördelen med att ha ett agent-principalförhållande på en arbetsplats är som nämnt i 

teorin, att det blir förhållandevis enkelt att styra de anställda med hjälp av olika 

belöningssystem. När motivation grundas i monetära belöningar så belönas helt enkelt 

önskvärt beteende hos de anställda. Anställda som istället främst motiveras av nöjda kunder, 

kollegor och arbetet i sig blir betydligt mer svåra att kontrollera. Resultatet från intervjuerna 

indikerar på att både yttre och inre belöningar kan motivera respondenterna, men att inre 

belöningar motiverar mest. Detta innebär både för- och nackdelar för företaget. 

6.2.1 Nackdelar med Resultatandelssystemet 

Nackdelar med RSet var bland annat att det var svårt att påverka sin belöning enligt en 

majoritet av respondenterna, en del ansåg även att flera av målen var orealistiskt höga och att 

det därför kunde kännas lönlöst att försöka uppnå dessa. En respondent hävdade att det i och 

med detta system även finns en risk att “man gör affärer för affärers skull”, även om denne 

inte upplevt att detta hänt på denna arbetsplats. Den huvudsakliga nackdelen med systemet 

ansågs dock vara att det inte fyllde sitt primära syfte, att motivera de anställda att uppnå vissa 

uppsatta mål. Ett problem som är karaktäristiskt för just den här typen av belöningssystem är 

bristen på direkt länk mellan prestation och belöning och hälften av de tillfrågade kände inte 

att de på något sätt kunde påverka sin resultatandel, medan de övriga hävdade att det går att 

göra en märkbar skillnad, även om denna möjlighet är begränsad. 

 

“När man har de övergripande målen med resultat så känner inte jag att man kan påverka, 

det blir ju indirekt att man påverkar. Jag kan bara jobba med det jag gör och göra ett så bra 
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jobb som jag kan, sen om det blir positivt resultat så är väl det bra, men jag tänker aldrig på 

det.” (Respondent nr.4) 

6.2.2 Resultatandelssystem och förhållande mellan kollegor 

På frågan om de kände press från kollegor att prestera på grund av RSet svarade en 

respondent med “Jag känner mig pushad och inte så mycket pressad” (Respondent nr. 1) . En 

annan respondent svarade på samma fråga med ett liknande svar, “Vi pushar ju varandra hela 

tiden och peppar varandra, men det är inte pga RSet” (Respondent nr. 3). Det var märkbart 

hos samtliga respondenter att det upplevdes finnas hög grad av stöttande och samarbete bland 

kollegor på arbetsplatsen, vilket tydligt återspeglas i citatet: 

 

“Det (RSet) ger en känsla av gemenskap och att man gör något tillsammans. Systemet pushar 

en själv till att vilja prestera bättre. Man får ett solidariskt ansvar gentemot gruppen.” 

(Respondent nr. 1) 

 

Resultatet ovan visar på att det finns delade meningar bland respondenterna huruvida det finns 

ett orsakssamband mellan sammanhållningen och RSet, men eftersom vissa respondenter ändå 

menade att RSet hade en positiv effekt på både samarbete och sammanhållning på 

arbetsplatsen är det ändå möjligt att det finns en länk. Till skillnad från RSet i sig så var de 

flesta respondenter eniga om att stöttande från kollegor hade en motiverande effekt på deras 

arbete och om RSet ökar sammanhållningen har det också en indirekt positiv effekt på de 

anställdas motivation. 

6.2.3 Sammanfattning av Resultatandelssystemets effekter  

Majoriteten av respondenterna kände inte att RSet direkt ökade deras motivation, utan att 

deras motivation istället kom från arbetet i sig. Trots detta så hade de flesta en positiv syn på 

RSet och ville gärna ha kvar det som belöningssystem inom banken. En förklaring till detta är 

RSets dolda funktion. Denna ansågs vara att verka som vägvisare och indikator på huruvida 

de anställda arbetar mot önskade mål eller ej. Denna syn på RSet ger även en antydan om att 

en viktig aspekt med systemet som inte behandlats i tidigare nämnd teori, är att RSet fungerar 

mer som en indikator än som en motivator bland vissa typer av individer. Ett RS kan alltså 

med rätt mål hjälpa de anställda att fokusera på de arbetsuppgifter som ett företag värdesätter. 

Det är möjligt att det finns en skillnad mellan hur de anställda upplever att de motiveras och 

hur de verkligen motiveras av RSet, men som resultatet ser ut nu så har systemet en ytterst 

begränsad effekt på de anställdas motivation. Monetära belöningar tycks alltså inte vara den 



21 
 

primära motivatorn i en mindre bank. Frågan är nu om det faktum att inte samtliga 

respondenter motiveras av yttre belöningar kan förklara förekomsten eller frånvaron av FRP 

på banken. 

6.3 Free rider-problem 

Vad gäller FRP hade ingen respondent upplevt problem av detta slag bland kollegor inom 

denna organisation. Två respondenter nämnde dock att FRP kan uppstå, men att de ännu inte 

upplevt att detta hänt. Den första av dessa respondenter motiverade resonemanget med att 

man sällan talar om kollegor uppnåt sina individuella mål eller ej. Den andre respondenten 

ansåg att sannolikheten att någon faktiskt utnyttjar systemet på detta sätt inte är överhängande 

då resultatandelarna i just denna organisation inte består av en särskilt stor summa pengar. 

 

“Det kan ju bli så att någon glider med på andras prestation, om någon inte gör så mycket så 

är ju de med i kollektivet i alla fall. Det blir dock inte så mycket kickback med det här 

systemet så att det blir något problem.“ (Respondent nr. 3) 

 

Anledningen till att de övriga inte upplever någon risk för free riders uppger de dels bero på 

att det finns en stark solidaritet på företaget, att “alla sitter i samma båt” (Respondent nr. 2) 

och att alla därför gör sitt bästa efter egen förmåga. Den andra invändningen till att det skulle 

finnas FRP på företaget är just att monetära belöningar inte är motivationen bakom de 

anställdas arbete, utan att de anställda motiveras av nöjda kunder och intresse för sina 

arbetsuppgifter. Ytterligare en invändning mot att det finns risk för FRP är de regelbundna 

uppföljningarna som genomförs på företaget, där det skulle upptäckas om anställda inte 

presterade tillräckligt. 

 

Inga av de tillfrågade i vår undersökning hade upplevt FRP på arbetsplatsen och majoriteten 

upplevde som sagt inte ens att det fanns någon risk för att denna typ av problem skulle uppstå. 

Hur kommer det sig att anställda presterar så högt de kan, trots att den extra ansträngningen 

har minimal inverkan på belöningen? I teorin återfinns en del möjliga svar på den frågan. 

Agency-teorin förklarar detta med Mutual Monitoring, det vill säga att de anställda får ett 

incitament att pressa varandra och därmed ser till att alla drar sitt strå till stacken. Inte någon 

av våra intervjuer indikerade dock på att denna typ av mentalitet förekom. “Jag fokuserar på 

mig och litar på att alla gör sitt allra bästa.”(Respondent nr.2). “Att mina kollegor påverkar 

min rörliga ersättning är ingenting jag ens tänkt på.” (Respondent nr.3). Ingenting pekar på 
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att Mutual Monitoring förklarar avsaknaden av FRP. Respondenterna valde istället att 

formulera avsaknaden av press från kollegor med att de pushade varandra. Så vad förklarar 

den låga graden av FRP på banken om Mutual Monitoring inte kan göra det? 

6.3.1 Orsaker till en låg grad av Free rider-problem 

Vad som dock kan förklara avsaknaden av FRP är solidaritet. Respondenterna i denna studie 

påpekar att det på grund av att RSet existerar en förbättrad känsla av gruppsammanhållning 

och ökat samarbete bland kollegor. Detta kan enligt Kandel & Lazear (1992) förklaras genom 

att ett företag med en hög grad av solidaritet bland de anställda, inte behöver förlita sig på 

Mutual Monitoring. Istället för att kollegor pressar varandra att prestera väljer de anställda att 

samarbeta för att maximera kollektivets nytta, eller pusha varandra, som respondenterna väljer 

att uttrycka det. Solidaritet bland kollegor är vanligare på arbetsplatser som denna, med 

homogen arbetskraft, så det är möjligt att FRP är vanligare i en mer heterogen arbetsmiljö 

(Kandel & Lazear, 1992, s.814). Vad gäller tydligt definierade normer för accepterbar 

prestation, angav respondenterna inte att några sådana fanns direkt kopplade till RSet. De 

påpekade att det sällan talades om huruvida kollegor uppnått sina mål eller ej. På grund av 

detta försvåras de anställdas möjlighet att kontrollera huruvida kollegor uppnåt individuella 

mål. Att detta övervakningssystem inte förekommer på banken i fråga är en indikation på att 

en möjlighet för att förbättra hur RSet genomsyrar verksamheten kan vara att uppmuntra 

övervakandet av kollegor i fråga om hur de presterar. 

 

6.4 De anställdas möjlighet att påverka resultatet  

Enligt studien utförd av Magnan & St-Onge (2005, s. 781) är det av stor betydelse att 

resultatet av de anställdas prestationer är under deras kontroll för att RSet ska verka effektivt, 

att de anställda faktiskt kan påverka målen i RSet. I vår studie påpekade en majoritet att detta 

inte var fallet. Detta resultat ger en indikation om att en majoritet av bankens anställda 

motiveras till en relativt låg grad av RSet i deras dagliga arbete. Detta förklaras enligt 

Stewardship-teorin genom att anställda/stewards motiveras av organisationens mål oavsett om 

de är kopplade till en monetär belöning eller ej. Detta skulle förklara bristen på FRP, då de 

anställda presterar maximalt oavsett om de får en extra belöning eller inte, men alla 

respondenter upplevde inte detta, utan vissa motiverades av yttre belöningar. 

 

Att vissa motiveras av yttre belöningar ger även en indikation på att RSet fungerar som det är 

tänkt på en viss typ av individer, nämligen agenterna (som återfinns i Agency-teorin). I och 
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med detta kan vi inte utifrån vårt resultat säga att RSet verkar effektivt eller ej, då de 

anställdas förhållande till företaget bevisligen har inslag av både Agency och Stewardship-

teorin. RSets nytta kan därmed inte förklaras explicit av antingen Agency-teorin eller 

Stewardship-teorin, då vår studie antyder att båda teorierna krävs för att förklara motivationen 

bland de anställda. Utöver detta ger vår studie även en indikation på att Agency-teorin inte ger 

alla svar kring FRP då anställda huvudsakligen inte motiveras av yttre belöningar. 

 

Vårt resultat indikerar på att Agency-teorin överskattar risken för FRP. De flesta ansåg att det 

inte förekom någon form av FRP, ett par respondenter misstänkte att det skulle kunna 

förekomma, men ingen hade märkt av denna typ av problem. Förklaringen ligger främst i att 

förhållandet mellan anställd och arbetsgivare inte liknar det agent-principalförhållande vi 

återfinner i teorin, utan är betydligt närmare det steward-principalförhållande som 

Stewardship-teorin förespråkar. Detta innebär att FRP minimeras, men det innebär också en 

del andra problem. Diskussionen vi fört ovan bygger på intervjuerna från Leksands Sparbank. 

Frågan är nu huruvida dessa resonemang även är generellt applicerbara på mindre banker. 

6.5 Specifikt för mindre banker 

Ännu en anledning till att FRP är minimala på denna bank är att respondenterna betonar 

kundnöjdhet som en av de största motivatorerna i deras arbete. Om det verkligen är så att de 

anställda motiveras främst av kundnöjdhet i deras arbete, ger det en indikation på att den 

monetära belöningen som RSet medför inte motiverar de anställda. Om det är så att monetära 

belöningar inte motiverar de anställda är sannolikheten liten att de samtidigt skulle känna sig 

motiverade av att agera free riders, då de inte är ute efter den monetära belöningen som RSet 

medför.  Detta kan förklaras av att banken fokuserar på lokala kunder och inte har fördelarna 

med att vara en storbank, de har inte råd att förlora kunder i lika stor utsträckning som en 

storbank.  

 

Det ovan nämnda ger en relativt stark indikation på att RSet inte motiverar de anställda i 

denna mindre bank som systemet i dagsläget är utformat. Detta fenomen går att koppla till 

Kruse (1996), som skriver att RS inte är mindre vanliga bland mindre organisationer, 

någonting som går emot 1/N-problematiken. En möjlig förklaring är att i en större 

organisation så minskar incitamentet från RS för att de anställda har mindre möjlighet att 

påverka sin resultatandel, och i en mindre organisaton minskar incitementet från RS för att de 

istället motiveras av den närmare kundkontakten som finns i denna typ av företag. Med andra 
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ord, att kundkontakten är viktigare för de anställda än de monetära belöningar ett RS medför i 

en mindre organisation. 

 

Anledningen till att vi begränsar oss till just mindre banker, och inte andra mindre 

organisationer, när vi resonerar kring resultatet i denna undersökning, är på grund av att vi 

visserligen tror att andra typer av organisationer kan ge liknande resultat. Dock förutsätts att 

de anställda fortfarande motiveras främst av inre incitament, till exempel kundnöjdhet och 

intresse för arbetet. Vi kan inte dra några slutsatser om hur resultatet hade sett ut om vi utfört 

vår undersökning i en mindre organisation med anställda som inte finner motivation i sitt 

arbete utan enbart motiveras av externa belöningar, då det är sannolikt att resultatet hade sett 

annorlunda ut. 

7 Diskussion 

Denna undersökning indikerar på att i en mindre bank är FRP inte påtagliga, någonting som 

strider mot klassisk Agency-teori (Prendergast, 1999). Resultatet från denna studie pekar på 

att en av anledningarna till detta är att det existerar en hög grad av solidaritet bland de 

anställda på den undersökta banken, något som förstärker sammanhållningen bland kollegor. 

Solidaritet bland kollegor är även vanligare på arbetsplatser som denna, med homogen 

arbetskraft (Kandel & Lazear, 1992). Att banken är relativt liten är en annan anledning till 

varför FRP inte är särskilt påtagliga (Zenger & Marshall, 2000), detta går att förklara med att i 

en mindre bank har de anställda en större inverkan på sin individuella belöning.  

 

Vår studie pekar samtidigt på att antalet anställda är för många för att RSet ska verka fullt 

motiverande då en del respondenter inte ansåg att de kunde påverka storleken på den rörliga 

ersättningen. En framträdande anledning till att FRP inte gick att hitta på banken var att RS 

inte hade en särskilt motiverande effekt då de anställda främst motiverades av kundnöjdhet, 

kollegor och intresse för sitt arbete. Detta tyder på att Stewardship-teorin bättre förklarar 

denna organisation, någonting som visserligen minimerar FRP men samtidigt minimerar 

effektiviteten hos ett RS. 

 

Vi har också noterat att RS inte motiverar i lika stor utsträckning som det är tänkt i just 

mindre banker, vilket till stor del beror på att monetära belöningar inte tycks vara den primära 

motivatorn i en mindre bank. Eftersom det fanns tendenser på att RSet bidrog till en stöttande 
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attityd mellan anställda och att denna attityd motiverade anställda så kan RS ha en mindre, 

indirekt motiverande effekt, på de anställda (Magnan & St-Onge, 2005). Kvantitativa 

undersökningar kan i framtiden undersöka dels hur motiverande monetära belöningar är i 

mindre banker och dels ifall RS ökar “pushande” mellan kollegor, detta för att se huruvida RS 

verkligen är ett bra, motiverande system i mindre banker. Samtidigt finns det indikatorer på 

att RS fyller en annan funktion, nämligen som riktmärke, någonting som hjälper de anställda 

att se vart företaget är på väg och på vilka arbetsuppgifter de ska lägga vikt på. RSet kanske 

inte får de anställda att arbeta hårdare, men det kan öka samarbete och strävan efter ett 

gemensamt mål. Då samtliga respondenter inte motiveras av RSet, men ändå tycker sig se 

fördelar med det och vill ha det kvar, ger det en indikation på att RSet kan ses mer som en 

form av förmån bland vissa anställda och inte fullt ut verka som motivator. 

 

Syftet med denna undersökning har varit att utreda huruvida Agency-teorin överskattar 

omfånget av FRP kopplat till RS på en mindre bank med förutsättningar för ett motiverande 

RS. Resultatet indikerar på att Agency-teorin inte ensam kan förklara varför de anställda inte 

upplevt FRP på banken i fråga. Istället så pekar resultatet på att Stewardship-teorin bättre 

förklarar de anställdas relation till organisationen, vilket är en rimlig förklaring till varför FRP 

inte förekommer i märkbar utsträckning.  

 

Avsaknaden av FRP i den undersökta banken kan inte förklaras med Agency-teorin då de 

anställda varken direkt eller indirekt (Mutual monitoring) kan påverka sin externa belöning i 

form av resultatandelar. Den bästa förklaringen vi har på avsaknaden av FRP är istället att de 

anställda, precis som Stewardship-teorin antyder, främst motiveras av inre belöningar (Segal 

& Lehrer, 2012; Davis et.al., 1997), och att de därför inte har någonting att vinna på att agera 

free riders . Därmed kan det konstateras att Agency-teorin överskattar omfånget av FRP i 

denna mindre bank som har förutsättningar för ett motiverande RS. Vi anser att så länge de 

anställda på en mindre bank motiveras av kundnöjdhet och ett intresse för arbetet i sig, så kan 

vårt resultat från denna studie även vara allmänt applicerbar på mindre banker. Vi anser att 

även om de som diskuterats ovan gäller specifikt för mindre banker, anser vi dock att dessa 

även kan vara applicerbara på andra mindre organisationer med liknande arbetsmiljö och 

förutsättningar. 

 

Sammanfattningsvis så har vi funnit tendenser på att resultatandelssystem inte motiverar till 

den grad som det är tänkt, men att det finns indikationer på att resultatandelssystemet kan ha 
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andra positiva effekter som att öka samarbete, sammanhållning och agera som riktmärke i en 

organisation. Vi har inte sett några exempel på FRP i organisationen och de mest uppenbara 

förklaringarna på detta är en hög grad av solidaritet bland de anställda, samt att majoriteten av 

de anställda inte ser monetära belöningar som en särskilt stor motivator i sitt arbete. 

8 Slutsats 

Vår slutsats med denna undersökning är att risken för FRP är mindre än vad Agency-teorin 

förutser i en mindre bank. Resultaten indikerar på att detta beror på att yttre belöningar inte är 

den huvudsakliga motivatorn i mindre banker och att incitamentet att prestera sämre för 

samma yttre belöning därför inte är särskilt starkt. 

9 Framtida Forskning  
Det finns risk att vi hade nått något annorlunda slutsatser om vi använt oss av andra teorier 

när vi analyserat vårt resultat. Exempelvis så hade användande av Goal Setting-theory 

troligtvis lett till större fokus på mål och delmål i RS och mindre på särskiljande av inre och 

yttre motivation. Samtliga respondenter i vår undersökning arbetar på samma arbetsplats, 

framtida studier bör utföras med anställda på flera banker för att vårt resultat ska kunna 

generaliseras fullt ut, dessutom bör mer strukturerade, kvantitativa undersökningar 

genomföras för att se hur exakta våra resultat är. Framtida forskning bör även fokusera på 

vilka sekundära funktioner som RS har.  

 

Vi har i denna undersökning fått indikationer på att den primära, motiverande funktionen hos 

RSet inte upplevs av en majoritet av respondenterna. Det skulle därför vara av vikt för 

framtida forskning inom området av RS att undersöka vilka dessa funktioner är, vi har i den 

här studien sett tecken på att ett RS kan agera som vägvisare samt öka sammanhållning och 

samarbete på en arbetsplats. Från denna studie har vi dessutom formulerat två hypoteser som 

framtida kvantitativa undersökningar kan studera för att komplettera vår undersökning. Dessa 

är 1) Att monetära belöningar inte är den primära motivatorn i en mindre bank och 2) Att 

Agency-teorin överskattar risken för FRP i mindre banker. 



27 
 

10 Tillkännagivanden 

Vi vill tacka Leksands Sparbank och alla de som ställt upp på intervjuer för att ha gjort den 

här undersökningen möjlig. Vi vill även tacka för den hjälp vi fått av vår handledare Einar 

Iveroth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

11 Källförteckning 

Tryckta källor 

Bayo-Morinones, A. and Larazza-Kintana, M., 2009, Profit-Sharing Plans And Affective 

Commitment: Does The Context Matter?, Human Resource Management, vol.48, no.2 s. 207-

226 

 

 

Block, P., (1993). Stewardship: Choosing service over self-interest. San Francisco, CA: 

Berrett-Koehler.  

 

 

Cestnick, T., 2011, Profit-sharing plan can lighten load for family businesses, The Globe and 

Mail, 10 Mars, s. B17 

 

Dahmström, K., 2011. Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning. 5. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Davis, J.H., Schoorman, R., & Donaldson, L., 1997. “Toward a stewardship theory of 

management”. Academy of Management Review, 22(1), s. 20-47. 

 

Gagne, M., Deci, E, L., 2005, “Self-Determination Theory and Work Motivation”, Journal of 

Organizational Behavior, Vol. 26, No. 4, s. 331-362 

 

Heneman, R.L, Von Hippel, C.,1995, “Balancing Group and Individual Rewards: Rewarding 

Individual Contributions to the Team”, Compensation & Benefits Review, vol.27, s. 63-68 

 

Iveroth, E,  2010, “Leading IT-Enabled Change Inside Ericsson: A Transformation Into a 

Global Network of Shared Service Centres”, Department of Business Studies, Uppsala 

University, 116 pp., ISSN 1103-8454. 

 

Kandel, E. & Lazear, E. P., 1992, “Peer Pressure and Partnerships”, Journal of Political 

Economy, vol.100, no.4, The University of Chicago, s. 801-817 

 

Kanfer, R., 1987. Task-specific motivation: an integrative approach to issues of measurement, 

mechanisms, processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology, 5, s. 

237-264. 

 

Kruse, L. D., 1996, “Why Do Firms Adopt Profit-Sharing and Employee Ownership Plans?”, 

British Journal of Industrial Relations, s. 515-538 

 

Lee, A.S., Baskerville, R.L. 2003. “Generalizing Generalizability in Information Systems 

Research. Information System Research”, 14(3), s. 221-243. 

 

 

Locke, Edwin A., 1996, "Motivation Through Conscious Goal Setting," Applied and 

Preventive Psychology, 5:117-124. 

 



29 
 

Magnan, M., St-Onge, S., 2005, “The Impact of Profit Sharing on the Performance of 

Financial Services Firms”, Journal of Management Studies, s. 761-791 

 

Merchant, K. A., Van der Stede, W. A., Zheng, L., 2003, “Disciplinary constraints on the 

advancement of knowledge: the case of organizational incentive systems”, Accounting, 

Organizations and Society, nr.28, s. 251-286 

 

Moody, K., 2012, Employees Profit-Sharing Plans - A Technical Review And Update,  

Mondaq Business Briefing, 21 Juni 

 

Nalbatian, R. H., Schotter, A., 1997, Productivity Under Group Incentives: An Experimental 

Study, The American Economic Review, Vol. 87, No. 3 s. 314-341 

 

Prendergast, C., 1999, “The Provision of Incentives in Firms”, Journal of Economic 

Literature, Vol. 37, s. 7-63. 

 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2012, “Research Methods For Business Students 6th 

Edition, Essex, Pearson 

 

Segal, L., Lehrer, M., 2012, “The Institutionalization of Stewardship: Theory, Propositions, 

and Insights from Change in the Edmonton Public Schools”, Organization Studies, Vol. 33, s. 

169-202 

 

Zenger, T.R., Marshall, C.R., 2000, “Determinants of Incentive Intencity in Group-based 

rewards”, Academy of Management Journal, Vol. 43 Issue 2, s. 149-163 

 

Elektroniska källor 
 

Ersättningspolicy för rörlig ersättning, 2011, hämtad 20 maj, 2013 från 

http://www.leksandssparbank.se/om-leksands-sparbank/ersattningspolicy/index.htm 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 

Mer allmänna frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat på den här banken? 

2. Vad är din arbetsroll? 

3. Vad upplever du är särskilt bra på den här arbetsplatsen? 

4. Är det något du upplever fungerar mindre bra på arbetsplatsen? 

5. Upplever du att det finns tydliga riktlinjer för hur du som anställd förväntas prestera? 

 

Medarbetarfrågor 
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1. Vilken är den huvudsakliga anledningen till varför du känner dig motiverad i ditt 

arbete? 

2. Ni har rörlig ersättning i form av resultatandelar, vilken inställning har du till detta 

belöningssystem (positivt/negativt)? 

a. Varför? 

b. Känner du dig motiverad av belöningssystemet? 

3. Vilka fördelar ser ni med att använda ett RS? 

a. Varför? 

b. På vilket sätt har detta visat sig på banken/exempel? 

c. Är detta ett system som passar särskilt bra i er bransch? 

4. Ser ni några nackdelar med resultatandelar som belöningssystem? 

a. Varför? 

5. Känner du att du kan påverka storleken på din rörliga ersättning/resultatandel? 

a. På vilket sätt? 

6. Hur ser du på att dina kollegor påverkar din rörliga ersättning? 

a. Om positivt: Varför? 

b. Om negativt: Varför? Vilka förändringar skulle du vilja se? 

7. Upplever du press från dina kollegor att prestera på grund av RSet? 

a. Upplever du att du är mindre benägen att ta risker pga RSet? 

8. Har du någonsin haft känslan av att din prestation inte gett någon effekt på din rörliga 

ersättning på grund av att någon annan presterat sämre? 

a. Om ja: Hur reagerade du? Kände du dig omotiverad? Har det haft en långvarig 

inverkan på din motivation? 

b. Om nej: Varför tror du att det aldrig hänt? 

9. Kan du berätta om en särskild händelse när du upplevt att en medarbetares prestation 

påverkat ditt arbete negativt? 

a. Upplever du att banken aktivt försöker motverka att sånt händer? 

10. Ser du några andra problem med RSet? 

 

 


