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Sammanfattning 

Titel: Oktogonen – ett långsiktigt styrverktyg 

Författare: Erik Jonsson och Martin Karlsson 

Handledare: Hans Hasselbladh och Owe Johansson 

Kurs: Företagsekonomi – avancerad nivå, 15 högskolepoäng 

Datum: 3 juni 2010 

Nyckelord: Styrverktyg, Handelsbanken, Oktogonen, långsiktiga belöningssystem, 

incitamentssystem, vinstandelssystem 

Syfte: Vi har för avsikt att studera Handelsbankens Oktogon utifrån den problematik som 

resultatstyrsystem och belöningssystem kan inneha, samt att kartlägga vilka styreffekter 

Oktogonen kan ge upphov till.  

Metod: En kvalitativ metod har använts och både primär och sekundär data har samlats in. 

Primärdata samlades in genom intervjuer. 

Teoretiskt perspektiv: Studien tar upp relevant teori inom områdena kring resultatstyrsytem 

och belöningssystem. 

Empirisk grund: Empirin grundar sig på fem intervjuer vid Handelsbankens kontor i Örebro, 

och på sekundärdata från Jan Wallander samt Handelsbankens, SEB:s och Swedbanks 

årsredovisningar. 

Slutsats: Handelsbankens Oktogon innehade viss problematik vad gäller gruppbelöning, 

långsiktighet samt påverkbarhet. Dock konstaterades att de förslag att komma runt denna 

problematik skulle skapa andra negativa effekter som skulle kunna drabba företagets 

strategiska mål och arbetsrelaterade värderingar. Styreffekter som informativt verktyg, 

minskad personalomsättning och stärkta gruppnormer kunde vara möjliga. Några negativa 

styreffekter kunde inte påvisas. 

 



Abstract 

Title: Oktogonen – a long-term management control system 

Authors: Erik Jonsson and Martin Karlsson 

Advisors: Hans Hasselbladh and Owe Johansson 

Course: Business administration - advanced level, 15 University Credit Points 

Date: 3 June 2010 

Keywords: Handelsbanken, Oktogonen, rewards, incentive systems, long-term rewards, 

profit-sharing  

Purpose: We intend to study Handelsbanken Oktogon based on the questions that the 

performance management systems and reward systems can possess, and to identify the control 

effects Oktogonen may cause. 

Methodology: A qualitative method was used and both primary and secondary data was 

collected. The primary data was collected thru interviews. 

Theoretical perspectives: The study deals with relevant theory in the areas around result 

control systems and reward systems. 

Empirical foundation: The empirical data is based on five interviews at Handelsbanken's 

office in Örebro and secondary data from Jan Wallander as well as Handelsbankens, SEB:s 

and Swedbanks annual reports. 

Conclusions: Handelsbankens Oktogon had some problems regarding to group reward, long 

term reward and possibility to influence the measure. However, it was found that the proposal 

to get around this problem might cause other adverse effects that could affect the company's 

strategic goals and work-related values. Control effects like reduced employee turnover, 

strengthening group norms and Oktogonen as an informational management tool could be 

possible. Some negative steering effects could be demonstrated. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens olika delar. Vi börjar med en 

bakgrundsbeskrivning till vår uppsats och därefter går vi in på en problemdiskussion som 

kommer att härleda oss till vårt syfte. Syftet och frågeställningar presenteras, sedan visar vi 

på vilket sätt vi har valt att avgränsa vår studie och till sist hur arbetets disposition ser ut. 

 

1.1 Bakgrund  

 

Personalen har blivit en alltmer central del i organisationer, då ökad global konkurrens, större 

kundfokus och det ökade behovet av flexibilitet ställer höga krav på organisationer och dess 

medlemmar. (Storey, 2001, s.9; A de Waal, 2007, s.2) Det är viktigt att välja ut talangfulla 

individer, och utveckla, motivera och belöna dem och dessutom förse dem med en 

organisationskultur och en arbetsprocess som uppmuntrar dem att nå organisationens mål. 

(Storey, 2001, s.9) För att uppnå detta kan organisationer använda sig av olika former av 

ekonomiska styrsystem. 

Styrsystem kan ses inneha två olika basfunktioner: strategisk styrning och management 

control-styrning. Strategisk styrning har ur företagssynvinkel fokus på externa 

omständigheter, medan management control-styrning har ett internt fokus. Resultatstyrning är 

en av flera olika interna styrningsmetoder för att kunna påverka anställdas beteende till ett ur 

företagets perspektiv gynnsamt agerande. (Merchant & Van der Stede, 2007, s.25) 

Resultatstyrning går hand i hand med införandet av decentraliserade former i organisationen 

med stora självstyrande enheter, då systemen vanligtvis har till syfte att styra beteendet hos de 

anställda på många olika organisatoriska nivåer (Merchant & Van der Stede, 2007, s.26). 

Merchant & Van Der Stede (2007) uttrycker resultatstyrning som en metod där ledningen 

fastställer mål, som sedan organisationen ska sträva efter att uppnå. Resultatet fungerar 

därefter som en bedömningsgrund som kan användas för att utvärdera prestationen hos 

organisationen och den enskilde medarbetaren. Att länka samman belöningar med resultat är 

ett sätt att styra de anställda mot att prestera i företagets intresse. 

Belöningssystem kan skapa ett önskvärt beteende genom att belöna medarbetares beteenden, 

ansvar och prestationer. Hur dessa belöningssystem bör vara utformande är en av företagets 

mest komplicerade frågor, eftersom belöningssystem måste anpassas till den aktuella 

situationen och de specifika behov som råder i verksamheten. (Olve & Samuelsson, 2008, 

s.226) Ett belöningssystem kan vara utformad på en mängd olika sätt. Monetära belöningar, 

icke-monetära belöningar och ägarandelar är de tre mest använda formerna av belöningar 

inom företag, generellt sett. (Olve & Samuelsson, 2008, s.242ff) Belöningar kan även ske på 

kort och lång sikt. Med belöningar på kort sikt menas belöningar som grundar sig på 
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prestationer inom ett år. Långsiktiga belöningar däremot baseras på prestationer som sträcker 

sig över minst ett års tid. 

Flera forskare menar att det finns tydliga kopplingar mellan användandet av belöningssystem 

och olika styreffekter. Kvarhållande av personal (Olve & Samuelsson, 2008), motivation 

(Merchant & Van Der Stede, 2007; Agarwal, 2010) och stärkta gruppnormer (Merchant & 

Van Der Stede, 2007) är exempel på effekter som belöningssystem kan ge upphov till. 

Handelsbankens Oktogon är ett exempel på ett belöningssystem då banken genom denna 

vinstandelsstiftelse styr sin verksamhet mot en lönsamhet som har för avsikt att överträffa det 

samlade genomsnittet av övriga nordiska affärsbankers räntabilitet. Bankens 

vinstandelsstiftelse uppmärksammas flitigt i media och dagspress (se exempelvis 

Affärsvärldens webbplats, a och Privata Affärers webbplats, a), som främst rapporterat om 

företagets årliga avsättningar till stiftelsen. Under åren 2001-2009 har banken avsatt över 100 

miljoner årligen, med undantag för år 2008 då avsättning uteblev.  

 

1.2 Problem 

Tidigare studier har visat att det förekommer problem både när det gäller resultatstyrning och 

belöningssystem (ex. Merchant & Van Der Stede, 2007; Olve & Samuelsson, 2008). Det är 

framförallt utformningen av systemen som ligger till grund för att problem uppstår. Anpassas 

inte styrsystemet till organisationen och att det utformas på ett korrekt sätt kan det få 

styreffekter som företagsledningen inte haft för avsikt att erhålla. 

När det gäller resultatstyrsystem är den största kritiska faktorn de prestationsmått som 

fastställs för att kunna erhålla en bedömningsgrund. För att ett resultatstyrsystem ska fungera 

korrekt krävs att de fastställda måtten går att påverka för de anställda samt att det går att mäta 

effektivt. Saknas detta kan systemet istället skapa negativa effekter hos de anställda och hos 

organisationen. Prestationsmåttet kan även vara en dålig indikator på ifall bra handlingar 

utförts av anställda, då något av nyckelkriterierna kongruens, precision, objektivitet, 

tidsfördröjning och förståelse inte blir uppfyllda. (Merchant & Van der Stede, 2007) Är 

prestationsmåtten inte i linje med företagets mål kan målkonflikter skapas vilket missgynnar 

syftet med att skapa kongruens inom organisationen. (Merchant & Van der Stede, 2007, 

s.280) Effekten av att företaget formulerar mål och utifrån det arbetar fram prestationsmått, 

gör att vissa prestationer anses viktigare än andra. De anställda som är ansvariga för att målen 

uppfylls, koncentrerar sig på dessa. En indirekt effekt är i och med detta att företagsledningen 

talar om vad som uppfattas som mindre viktigt. De delar som inte fångas upp av något mål 

riskerar att hamna i skymundan. (Greve, 2009, s.61)  

 

I och med att organisationen ålägger de anställda att uppnå de prestationsmål som fastställts 

genom systemet, övergår risken från ägarna till de anställda. Detta gör att de anställda kräver 

en högre belöning, då de antas vara obenägna mot att ta risker. Misslyckas företaget med att 

erbjuda en rimlig belöning får organisationen svårt att anställa och kvarhålla personalen inom 
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företaget. (Merchant & Van Der Stede, 2007, s.224) Belöningssystem kan vara utformat på så 

sätt att det finns en tidsfördröjning från det att prestationen utförs tills det att belöningen 

realiseras. Agarwal (2010) menar att långsiktiga belöningar innehar brister då de ökar 

osäkerheten för framtiden och fungerar dåligt som motiveringsverktyg då kopplingen mellan 

prestationen och belöningen försvagas. Motivationsproblem kan även finnas då 

gruppbelöningar tillämpas, eftersom varje anställd har personliga behov och intressen och 

motiveras av olika saker. En belöningsform som motiverar vissa anställda kan påverka andra 

anställda negativt eller inte alls. Vid tillämpning av gruppbelöningar är det vanligt 

förekommande med så kallade Line of Sight – problem. Trots att prestationen är kopplad till 

belöningen så finns risken att den anställde inte kan identifiera sig med organisationen eller 

anser att denne inte kan påverka utfallet av prestationen. (Kessler, 2001) Gruppbelöningar kan 

även fungera som ett skydd för de anställda då de undviker att prestera för att istället förlita 

sig på sina kollegors prestationer och därav ändå erhålla den bonus som utbetalas då gruppen 

når de fastställda målen.    

 

Förutom de interna faktorerna som påverkar ett resultatstyrsystem, menar Merchant & Van 

der Stede (2007) att det även finns externa faktorer som kan påverka. I de fall då de ostyrbara 

faktorerna i hög grad påverkar resultatmåttet blir styrningen inte effektiv, då det är svårt att 

härleda i vilken utsträckning de anställdas handlingar påverkat resultatet gentemot de externa 

faktorerna.  

 

1.3 Syfte 

Vi har för avsikt att studera Handelsbankens Oktogon utifrån den problematik som 

resultatstyrsystem och belöningssystem kan inneha, samt att kartlägga vilka styreffekter 

Oktogonen kan ge upphov till.  

 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur är Oktogonen utformad i förhållande till hur ett resultatstyrsystem och ett 

belöningssystem framställs? 

 Vilka styreffekter har belöningssystemet Oktogonen för Handelsbanken? 
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1.5 Avgränsning 

Ett empiriskt objekt valdes ut för att undersöka de problem som kan finnas i resultat- och 

belöningssystem. I processen att fastställa ett empiriskt objekt utgick vi ifrån vårt geografiska 

närområde och fann vid den inledande kontakten med anställda på Handelsbanken i Örebro att 

de var öppna och tillmötesgående vad gäller vår undersökning. Konsekvensen av denna 

avgränsning är att bara ett begränsat urval av åsikter och information finns att framgå utifrån 

de intervjuer som genomförts vilket påverkar studiens resultat. Genom att täcka in ett större 

urval av empirisk information skulle möjligheterna att upptäcka problem och svagheter med 

belöningssystemet öka. Att undersökningen endast begränsas till ett kontor i Örebro gör att 

regionala skillnader vad gäller uppfattningar inte täcks in av studien. Avgränsning har även 

gjorts till att undersöka hur Handelsbankens Oktogon skillnader och likheter gentemot hur ett 

resultatstyrsystem och belöningssystem framställs i teorin, samt föra en diskussion kring vilka 

styreffekter belöningssystemet kan ge upphov till. Detta gör att andra aspekter i 

Handelsbankens styrning, som exempelvis andra ekonomiska styrverktyg, inte täcks in av 

studien. Vid jämförelse mellan Oktogonen och vad som framställs i teorin gällande resultat- 

och belöningssystem, har ett urval av litteratur valts ut. Detta urval påverkar givetvis studien 

på så sätt att det blir den samlade bilden av urvalet som jämförs med Oktogonen. Med ett 

annat urval av litteratur skulle jämförelserna mellan Oktogonen och den teoretiska framställan 

av resultat- och belöningssystem kunna mynna ut i ett annat resultat än vad denna studie 

erhållit. Anledningen till urvalet av litteraturen var att den ansågs relevant för studiens 

utformning då den innehöll material som vi fann användbar samt att den begränsade 

tidsperioden för studien innebar att avgränsningar till det teoretiska materialet var en 

nödvändighet. Avgränsning har även gjort ur det hänseendet att intervjuer endast förekom 

med personer inom likartade organisatoriska nivåer inom företaget. Ingen från 

ledningsgruppen eller andra högt uppsatta beslutsfattare intervjuades, vilket innebär att 

åsikterna som framkom utifrån intervjuerna kommer från en viss organisationsnivå, som 

kanske inte representerar andra grupper i företagets organisatoriska hierarki. Vi anser dock att 

den långt gånga decentraliseringen inom Handelsbanken gör att beslut och ansvar är etablerat 

på lägre nivåer inom organisationen samt att alla anställda får lika stor andel av belöningen 

gör att intervjugruppen ändå anses relevant i förhållande till vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, samt problem, 

syfte, frågeställningar och de avgränsningar vi genomfört. 

Kapitel 2 Metod: Detta kapitel är till för att ge läsaren en inblick i hur vi har gått tillväga i 

vår studie. Det vill säga vilken metod som har använts.  

Kapitel 3 Teori: Utvalda teorier presenteras och en förklaring ges till varför dessa är 

relevanta för vår analys. 

Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel sammanställer vi våra intervjuer med anställda inom 

Handelsbanken, samt sekundärdata från Jan Wallanders böcker om Handelsbanken och 

Oktogonen samt framlägger information ifrån Handelsbankens, Swedbanks och SEBs 

årsredovisningar och hemsidor. 

Kapitel 5 Analys: Analysen utformas genom att vi utifrån de utvalda teorierna analyserar vår 

insamlade data.  

Kapitel 6 Slutsats: Här presenteras resultatet av vår analys och våra egna reflektioner. 



6 

 

 2. Metod 

 

I denna del tar vi upp hur vi gått tillväga vid genomförandet av uppsatsen. Detta med avsikt 

att underlätta läsarens granskning av innehållet och dess tillförlitlighet. Vi presenterar vår 

vetenskapliga ansats som vi grundat våra analyser och tolkningar på. De valda metoderna 

introduceras och metoddelen avslutas sedan med metodkritk.  

 

2.1 Ämnesval  

Belöningssystem är ett ämne som under lång tid diskuterats i media och för vår del har detta 

skapat ett intresse för belöningssystemet som styrverktyg. Handelsbanken har sedan länge ett 

känt belöningssystem i form av Oktogonen. Efter ett inledande samtal med en kontorschef på 

ett av Handelsbankens kontor i Örebro, fastställdes ett möte där vi ämnade få reda på mer om 

Oktogonen och hur den fungerar i praktiken. Detta för att få insikt i vad som skulle vara 

intressant och relevant att fördjupa sig inom. Efter intervjun fick vi en bättre bild av 

Handelsbankens organisation och belöningssystem vilket underlättade vårt ämnesval. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Det finns olika varianter på hur en undersökning kan genomföras och de som är vanligast 

förekommande är fallstudier, survey och experiment. Vår studie genomfördes som en 

fallstudie av Oktogonen. Personliga uppfattningar om styrsystemet kräver djupintervjuer för 

att skapa en förståelse för hur dessa individer resonerar kring sitt ställningstagande om 

Oktogonen. Med en fallstudie menas att man undersöker endast en eller ett fåtal fall och då 

mer detaljerat och i flera dimensioner (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 185 ff.). Utgångspunkten 

för vårt val av strategi kom från det teoretiska planet då vi efter den första intervjun med 

respondent 1, undersökte den problematik inom ämnet som teorin inom belöningssystem samt 

resultatstyrsystem framställde. Utifrån de valda teorierna genomfördes fyra stycken 

djupintervjuer som låg till grund för den empiriska insamlingen. Utifrån intervjuerna kartlades 

hur dessa personer uppfattade belöningssystemet och tillsammans med den teori vi valt kunde 

vi föra en diskussion kring vilka styreffekter belöningssystemet har för Handelsbanken.  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primära källor 

Med primära källor menas den informationen som vi som forskare själva har samlat in 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s.52). De primära källorna som vi har använt oss av är intervjuer 

med anställda inom Handelsbanken i Örebro. Genom intervjuerna insamlades empiriskt 

material som gav oss kunskap kring hur Oktogonen fungerar och uppfattas av de anställda i 

det vardagliga arbetet på Handelsbankens kontor i Örebro. Intervjun med respondent 1 
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utformades för att ge oss en övergripande information och kunskap, samt för att skapa en 

större förståelse för Oktogonen. Intervjuerna med respondent 2-5 utfördes för att ge en inblick 

i hur dessa respondenter uppfattar Oktogonen och på så få reda på eventuella problem som 

kan kopplas till vår valda teori. 

 

Det som vi fann intressant vid den första intervjun med respondent 1 var vilka styreffekter 

som Oktogonen gav upphov till samt de anställdas syn på belöningssystemet. Den inledande 

kontakten skedde via telefonkontakt, där vi presenterade vårt intresse av att undersöka 

Handelsbanken i Örebro. I samband med detta bokades även en besöksintervju med 

respondenten. Innan intervjun förbereddes respondenten genom att vi skickade ut ett 

frågeformulär med frågor som vi var intresserade av att få svar på. Detta för att respondenten 

skulle få tid att undersök fakta som respondenten eventuellt inte hade kunskap om. Intervjun 

var uppbyggd som en semistrukturerad intervju där vi följde de framtagna frågorna, men även 

ställde följdfrågor och kompletterande frågor för att få en bättre förståelse. Intervjun spelades 

in och kompletterande anteckningar gjordes för att på bästa sätt ta tillvara på den information 

vi delgavs.  

Genom kontakten med respondent 1 fick vi kontakt med ytterligare anställda inom 

Handelsbanken som var villiga att ställa upp på intervjuer. Vi bokade in datum, tid och plats 

för intervjuer med dessa via mail och frågor skickades i förväg för att ge respondenterna tid 

att fundera över dessa. Intervjufrågorna, se appendix, var baserade på den teorigenomgång vi 

utfört och den information vi fått vid intervjun med respondent 1. Detta för att 

intervjufrågorna skulle vara relevanta för vår studie.  Intervjuerna spelades in och skrevs efter 

intervjuerna ner i dokument, som skickades tillbaka till respondenterna för att de skulle ha 

möjlighet att korrigera eventuella missförstånd eller feltolkningar. 

Den första intervjun med respondent 1 genomfördes på en restaurang i samband med lunch, 

detta på respondentens initiativ. Tre av fyra intervjuer med anställda på ett av Handelsbankens 

kontor i Örebro genomfördes i ett konferensrum på det aktuella kontoret och en fjärde intervju 

genomfördes via mail, då detta var respondentens önskan. Båda uppsatsskrivarna närvarade 

vid alla de muntliga intervjuerna, för att kunna komplettera varandra och ha möjlighet att föra 

fortlöpande anteckningar. 
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2.3.2 Sekundära källor 

Sekundära källor är information som man tar del av, men som är insamlad av andra forskare 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s.131). En inledande sökning gjordes inom dags- och affärspress 

för att få en uppfattning om vad som var aktuellt i samband med Oktogonen och generellt om 

belöningssytem. Dessa var bland annat Dagens Industri, Veckans Affärer och Affärsvärlden. 

För att få mer kunskap om Oktogonen och Handelsbanken använde vi oss bland annat av 

Örebro Universitets databaserade sökkataloger. Genom sökningar i dessa fick vi fram en bok 

av Oktogonens grundare, tillika före detta verkställande direktör Jan Wallander samt ett flertal 

böcker som behandlade belöningssystem mer generellt. Av dessa valde vi 

Controllerhandboken av Olve & Samuelsson, Managment Control Systems av Merchant & 

Van der Stede, Incitamentsprogram av Andersson & Bratteberg, Ekonomistyrning – Principer 

och praxis av Greve samt Belöningssystem av Smitt et al. då de gav bra beskrivningar kring 

områden inom belöningssystem som vi ansåg relevanta för vår undersökning.  Information 

inhämtades även från Handelsbankens hemsida samt deras årsredovisning från år 2009.  Detta 

gjordes för att få en bättre uppfattning av företaget och framförallt belöningssystemet 

Oktogonen. 

Vidare söktes även vetenskapliga artiklar från databaser som fanns tillgängliga genom Örebro 

Universitets nätverk. Dessa databaser var ABI/INFORM, ELIN@OREBRO samt Emerald. 

De sökord som gav flest träffar var: incentives (19842), rewards (7726), profit sharing (990), 

incentive schemes (833), group rewards (697), pension plans (552) och long term rewards 

(284). Även Oktogonen, belöningssystem och Handelsbanken användes som sökord med då 

mest inom affärspress. Artiklar hittades även genom att vi undersökte referenslistan på artiklar 

som passade vårt syfte och genom dem fann vi andra skrifter som hade koppling till vårt 

ämne. Lämpliga artiklar för vår studie påträffades främst inom områdena långsiktiga 

belöningar, gruppbaserade belöningar och vinstdelningssystem. Urvalet gjordes genom att 

läsa igenom artiklar, inervjuer, böcker och undersökningar som var mest relevanta för vårt 

syfte.  

 

 

2.3.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod har ett primärt förstående syfte, samt är en metod som ser till helheten. Det 

centrala med metoden är att samla in information för att få en djupare förståelse för det 

problem eller ämne som skall studeras (Holme & Solvang, 1997, s.14). Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av närheten till källan som informationen hämtas från. Vår roll som 

forskare är central i denna metod då det är våra upptäckter och tolkningar som analyseras. Vi 

valde denna metod för vår studie eftersom studien kräver vår tolkning av belöningssytemets 

påverkan, i form av styrverktyg, på Handelsbanken. Genom metoden skall vi skapa förståelse 

för vårt resonemang i vår studie, analys och slutligen vårt resultat. Eftersom den kvalitativa 
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metoden kännetecknas av flexibilitet passar den vår studie, då vi under studiens gång kunnat 

ta del av nya befintliga teorier och källor med ny kunskap och information (Holme & 

Solvang, 2008, s.80). 

För att samla in data till vår kvalitativa studie har vi tagit hjälp av intervjuer med anställda 

inom Handelsbanken i Örebro. Detta för att komplettera den insamlade litterära datan och för 

att få en ökad insyn på hur de anställda ser på Handelsbankens Oktogon och hur det är att 

jobba inom Handelsbanken. För att kunna få ut så mycket information som möjligt av dessa 

intervjuer valde vi att spela in dessa intervjuer samt att skriva kompletterande anteckningar  

I analysen ställde vi den insamlade datan mot de teorier vi har använt oss av och undersökte 

eventuella kopplingar och relationer mellan dessa. Vi tog även hjälp av våra insamlade data 

och empiri för att diskutera kring eventuella brister i den befintliga teorin och dess 

kompabilitet med vår studie av Handelsbankens styrverktyg. Positiva sidor med kvalitativ 

forskning är att de beskrivningar och teorier som den generar är ”förankrad i verkligheten” 

och att datamaterialet ofta är omfattande och detaljerat (Denscombe, 2009, s.398). Enligt 

Denscombe (2009) finns det också brister i den kvalitativa analysen. Han menar bland annat 

att forskarens tolkningar riskerar att vara för nära kopplad till deras ”jag”. Det vill säga att 

forskarens identitet och egna övertygelser spelar roll i framställandet av data och sedan 

analysen av dessa data. Detta kan också leda till att forskarna kommer fram till allmänna 

slutsater som blir svåra att formulera och förklara. Därför kan det framstå som att 

förklaringarna är förenklade.  

Våra egna slutsatser presenteras sedan och precis som i analysen så är det möjligt att inom 

den kvalitativa forskningen komma fram till alternativa förklaringar eftersom de bygger på 

forskarens tolkningsskicklighet. Tillskillnad från i teorin där det oftast bara finns en korrekt 

förklaring accepteras det inom den kvalitativa forskningen att forskare kan komma fram till 

olika resultat trots att de i stort sätt använt samma metod (Denscombe, 2009, s.399). 

 

2.4 Metoddiskussion 

2.4.1 Validitet 

Ett annat ord för validitet är också giltighet och där i ligger grunden till begreppet. Med 

validitet avser man att undersökningen mäter det som syftet avser att den skall mäta. Enligt 

Denscombe (2009) är validitet något man aldrig får ta för givet utan snarare något som måste 

fastställas. För att fastställa dokumentets eller källans validitet finns det fyra kriterier som de 

måste uppfylla: autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd (Denscombe, 2009, 

s.303) Vad det gäller autencitet så gäller det att säkerställa att källan är äkta och inte en 

förfalskning eller omskriven. Är innehållet riktigt? Detta måste också säkerställas för att 

källan ska kunna anses som trovärdig. Med källans eller dokumentets representativitet menas 

om dokumentet i fråga är typiskt för sitt slag, om det är fullständigt eller har redigerats. 

Slutligen så skall informationen i källan vara tydlig och inte kunna misstolkas. Innebörden av 
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informationen skall alltså vara entydig. Under studiens gång har vi försökt att jobba utifrån 

dessa aspekter för att kunna säkerställa arbetets validitet. Bland annat genom att utgå från 

Örebro Universitets bibliotek när det gäller att finna litteratur till vår studie. Erkända 

författare, samt litteratur som används inom andra arbeten av liknande karaktär har också varit 

primärt när vi letat efter kunskap. Vad det gäller artiklar så har vi genom Örebro Universitets 

databaser sökt vetenskapliga artiklar och bortsett från artiklar som vi inte kunde säkerställa 

deras representativitet och trovärdighet. När vi kommer till webbaserade källor är det något 

som vi varit relativt sparsamma med, men de källor som vi valt är bland annat olika bankers 

hemsidor.  

I denna undersökning intervjuade vi enskilda anställda för att ta reda på deras uppfattning om 

det befintliga kollektiva belöningssystemet. Genom en intervju med respondent 1 och utifrån 

kompletterande litteratur inom området styrverktyg och belöningssystem har vi tagit fram 

våra frågor (se appendix) till de övriga respondenterna. På så sätt kunde vi ta fram ett 

frågeformulär baserat på empiri och teori. Något som bidrar till ökad validiteten vid våra 

intervjuer med respondenterna på Handelsbanken är det att vi spelat in dessa intervjuer samt 

skrivit kompletterande anteckningar, vilket minskar risken för att missförstånd och att 

feltolkningar uppkommer. För att öka vår validitet av intervjumaterialet lät vi respondenterna 

läsa igenom transkriberingarna för att godkänna innehållet samt korrigera eventuella 

missförstånd. En av de intervjuer vi genomfört med en anställd på Handelsbanken var via 

mail då det var respondentens önskan, vilket kan vara begränsande och framförallt inte 

resulterar i eventuella följdfrågor. En positiv aspekt med detta är att respondenten själv fick 

formulera och skriva ner dessa svar och fick tid att fundera igenom dessa, vilket också kan ses 

som negativt då personen i fråga kan ha hastat igenom frågeformuläret utan eftertanke. Svar 

via mail innebär också att vi som intervjuare inte uppfattar kroppsspråk och betoningar i 

respondentens svar, vilket kan leda till att vi uppfattar respondentens svar felaktigt.  

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten mäts genom bland annat hur mätningarna utförs, men också hur noggrant 

bearbetningen av denna information har utförts (Holme & Solvang, 1997, s.163 ff.). Ett mått 

som ger samma resultat varje gång det undersöks är reliabelt (Holme & Solvang 1997, s.83). 

Holme & Solvang (1997) menar att reliabiliteten inte har en central roll i kvalitativa studier 

och att det är omöjligt att förena hög reliabilitet med djupgående studier av respondentens 

uppfattning. Det finns dock metoder för att höja reliabiliteten vid kvalitativa studier och på så 

sätt göra studien mer trovärdig och pålitlig. För att höja reliabiliteten mailade vi frågorna till 

respondenterna på Handelsbanken så att de skulle kunna förbereda sig innan intervjuerna. 

Detta gjordes för att de skulle kunna ge så korrekt information som möjligt och för att alla 

respondenter skulle kunna förbereda sig likartat. Faktum kvarstår dock att vi inte kan 

säkerställa att respondenterna faktiskt tog del av frågorna, vilket i sin tur skulle betyda att de 

hörde dem första gången vid intervjutillfället. Detta är en av de faktorer som spelar in och 

påverkar reliabiliteten negativt. Att respondenterna gavs möjligheten att läsa på kring de olika 

frågorna och kan både ha en positiv inverkan och en negativ. De kan som en positiv aspekt 

tänka igenom sina svar vilket ger oss mer material att jobba med, då de ger mer utförliga svar. 
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Det negativa kan i sin tur vara att de läser på om ämnet, vilket skulle kunna betyda att de 

svarar det de tror är rätt och inte det som de själva tycker. 

Sker intervjuer på olika platser kan intervjuarna komma att tvingas genomföra intervjuer 

under skilda omständigheter. Den miljö intervjuerna genomförs i kan kraftigt komma att 

påverka respondentens svar. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.152) För att stärka jämförbarheten 

mellan de olika intervjuerna använde vi samma frågeformulär till respondenterna 2-5. Vid 

intervjuen med respondent 1 var vårt syfte i högre grad att få en inblick och mer information 

om belöningssystemet Oktogonens funktion och hur det praktiskt fungerar. Den inledande 

intervjun med respondent 1 ägde rum på en restaurang, detta på grund av önskemål från 

respondent 1 sida. Respondent 2-4 intervjuer ägde rum i ett konferensrum på Handelsbankens 

kontor i Örebro, där vi som intervjuare placerade oss likartat vid alla intervjutillfällen för att 

på så sätt få ett likartat scenario som möjligt. När det gäller respondent 5 fanns det ingen 

möjlighet för respondenten i fråga att träffa oss och denne fick därför svara på frågorna via 

mail. Detta påverkar naturligtvis jämförbarheten, då vi inte hade en besöksintervju med 

respondent 5 och därför inte kunde ställa följdfrågor. I samband med intervjuerna meddelades 

respondenterna att vi ämnade beskriva dem anonymt i uppsatsen, då vi inte ansåg att 

publicering av personernas identitet skulle påverka vår uppsats relevans i positiv mening. 

Fördelen med att ha respondenterna anonyma är att man har helt andra möjligheter att 

bibehålla känsliga och kontroversiella data. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 193). I vårt fall 

bidrog denna anonymitet möjligtvis med att våra respondenter vågade tala mer frispråkigt om 

deras syn på belöningssystemet Oktogonen.  

 

 

2.4.3 Källkritik 

Källkritik är forskares främsta vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation (Esaiasson 

et al., 2009, s.313). Enligt dessa författare finns det olika metodregler som forskare kan 

använda sig av för att kunna värdera sanningshalten i de påståenden och källor som 

undersöks. De delar upp dessa källkritiska metodregler i fyra delar; äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. Med hjälp av dessa fyra metodregler kommer vi utvärdera våra 

källor.  

Vi har i detta arbete valt att använda oss utav större och erkända källor för att på det viset 

minimera riskerna att ta del utav felaktig information och förvissa oss om dess äkthet. 

Källorna vi tagit del av är bland annat litteratur från Örebros Universitetsbibliotek och av 

litteratur som ofta har förekommit i liknande studier som vi arbetar med. Har även hållit oss 

till större och erkänd svensk dagspress (bl.a. Dagens Nyheter och Dagens Industri) och 

vetenskapliga artiklar utgivna av bl.a. Harvard Business Review. Oktogonen benämns ofta i 

affärspress med fokus på stiftelsens utdelningar och inte utifrån stiftelsens funktion. Att 

kritiskt granska dessa källor är viktigt då de kan ge en skev bild av belöningssystemets 

utformning. När det gäller vår primärdata så är den insamlad av intervjupersoner vid 

Handelsbankens kontor i Örebro vilket har gett oss ett djup i vår studie.  
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De webbaserade källorna vi har tagit del av är i huvudsak olika bankers hemsidor där 

informationen är saklig och hela tiden uppdaterad. Dock får man ha i åtanke att dessa banker i 

vissa fall kan vinkla informationen för att framstå som bättre än de kanske faktiskt är. Vi är 

också medvetna om att Wallanders böcker som vi tagit del av är av icke oberoende karaktär, 

men anser att de är viktiga att ta del av för att få en omfattande förståelse för Oktogonen. 

Dessutom har vi kompletterat Wallanders information med andra forskare för att motverka en 

partisk framställan. Därför menar Lundahl & Skärvad att det är viktigt att inneha ett kritiskt 

förhållningssätt till sekundärdata då de förutom att vara vinklade och partiska även kan vara 

ofullständiga eller inneha tveksamma urval (Lundahl & Skärvad, 1999, s.134). När det gäller 

övrig information har vi sökt oberoende källor för att kunna säkerställa dess tillförlitlighet. 

Här kommer även metodregeln tendens in, då den också går ut på att se till att källan i fråga är 

oberoende eller att källan måste stödjas av en oberoende part.  De flesta av de källor vi har 

tagit del av relativt nya (det vill säga inom 2000-talet). Detta för att få en så korrekt och 

uppdaterad information som möjligt. När det gäller de källor som är av äldre karaktär anser vi 

att dess innehåll endast är av historisk karaktär eller metodiska regler som fortfarande är 

aktuella och uppfyller därför sitt syfte. Detta faller under metodregel 3, samtidighet. 

 

2.4.4 Metodkritik 

Det positiva med den kvalitativa metoden är att då forskaren får tillgång till ny information 

eller kommer till nya insikter under studiens gång kan ändra bristfälliga frågeställningar eller 

formuleringar. Men detta är också något som kan uppfattas som negativt eller som en svaghet, 

då denna flexibilitet bidrar till svårigheter i att jämföra information som har tillkommit under 

arbetets gång. (Holme & Solvang 2008, s.80) Eftersom all information i denna studie inte 

samlats in under en och samma period, har de samlats in under olika förhållanden. 

Intervjuerna kan ha uppfattats olika då vi vid olika intervjuer hade olika mycket kunskap om 

ämnet. Konsekvensen av detta är att den insamlade empirin kan ha tolkats annorlunda vad 

gäller första intervjutillfället med respondent 1 och det andra intervjutillfället med respondent 

2-5.  

 



13 

 

3. Teoretisk Referensram 
 

I detta avsnitt av uppsatsen presenteras de teorier som vi har valt och som vi finner lämpliga 

för vår uppsats. De teorier som valts ut ska vara till hjälp för att vi ska kunna uppnå vårt 

syfte. 

 

3.1 Resultatstyrsystem 

 
Handelsbankens Oktogon utgår ifrån ett resultatmått i form av ett lönsamhetsmått då de 

utvärderar sin prestation. Är prestationen bra får de anställda en belöning som placeras i 

vinstandelsstiftelsen Oktogonen till dess att den anställde går i pension. 

 

Merchant & Van Der Stede (2007) uttrycker resultatstyrning som en metod där ledningen 

fastställer mål, som sedan organisationen ska sträva efter att uppnå. Resultatet fungerar 

därefter som en bedömningsgrund som kan användas för att utvärdera prestationen hos 

organisationen och den enskilde medarbetaren. Simons (1995) benämner samma metod som 

ett diagnostiskt styrsystem. Han menar att systemet är till för att övervaka organisationens 

resultat. Systemet försöker mäta utfallsvariabler som representerar viktiga 

prestationsdimensioner för en given strategi. Dessa utfallsvariabler kallar Simons (1995) 

kritiska nyckelvariabler. Det är dessa variabler som måste implementeras och uppnås för att 

den tänkta strategin ska lyckas. (Simons, 1995, s.65)  

 

En typ av resultatstyrning är prestationsbaserad belöning, som innebär att belöna anställda 

som genererar goda resultat. Kombinationen av att ha belöningar kopplat till resultat upplyser 

de anställda på vilka resultatområden som är viktiga och motiverar dem att uppnå de resultat 

organisationen belönar. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s.25) Belfield och Mardsen (2003) 

finner i sin studie starka bevis på att resultatbaserade belöningar kan ökar organisationens 

resultat. Dock menar de att denna koppling begränsas av strukturen i arbetsplatsens 

omgivning.(Belfield & Mardsen, 2003, s.457) Resultatstyrning som styrsystem påverkar även 

anställdas handlingar då de blir mer angelägna om konsekvenserna av sina handlingar. 

Organisationen dikterar inte vilka handlingar de anställda bör göra. Istället är det de anställda 

berättigade att välja de handlingar som på bästa sätt erhåller det önskade resultatet. 

Resultatstyrningssystem uppmuntrar också anställda att upptäcka och utveckla sina talanger 

och placera sig på sådana typer av jobb där de har möjlighet att prestera bra. (Merchant, Van 

Der Stede, 2007, s.25) 

En vanlig fördel med ett resultatbaserat styrsystem är genomförbarhet. Resultatbaserade 

styrsystem kan tillhandahålla effektiv styrning även då kunskapen om vilka handlingar som 

bör eftersträvas är bristfällig. Denna situation är typisk för många av de viktiga rollerna inom 

många organisationer. En annan fördel med resultatbaserade styrsystem är att de anställdas 
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beteende kan påverkas även då de erhåller betydande handlingsfrihet. Detta är framförallt 

eftersträvansvärt då kreativitet krävs eftersom handlingsfrihet ger plats för nya och innovativa 

tankesätt. Sprinkle (2000) menar att det är belöningen i systemet som förmår människor att 

arbeta både längre och smartare med sin uppgift, vilket därav ökar sannolikheten att utveckla 

och använda innovativa tankesätt. Detta är något som krävs för att kunna prestera bra då 

komplexa arbetsuppgifter genomförs (Sprinkle, 2000, s.299). Men även då kreativitet inte är 

viktigt, skapar handlingsfrihet ofta större engagemang och motivation hos de anställda 

eftersom personliga behov på en högre nivå (exempelvis behovet av självbekräftelse) sätts i 

spel. De anställda lär sig genom att handla och att göra misstag. (Merchant & Van Der Stede, 

2007, s.223ff) 

3.1.1 Delarna i resultatstyrning 

Resultatstyrning som ett ekonomiskt styrsystem är uppbyggt utifrån fyra steg. Det första 

steget handlar om att definiera inom vilka ramar ett resultat bör hamna. Det kan handla om 

exempelvis lönsamhet, kundnöjdhet eller produktfel. Andra steget är att mäta prestationen 

inom dessa områden. Steg tre är att sätta upp prestationsmål för de anställda som de ska 

eftersträva att uppnå. Det sista steget är att tillhandahålla belöningar för att uppmuntra 

beteenden som leder till det önskade resultatet. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s.29) 

Det är viktigt att målen är fastställda och att måtten är framtagna för att upplysa den anställde 

på vad som är viktigt för att på så sätt definiera riktlinjer för hur prestationen ska bedömas. 

Problemet är att anställda arbetar för att förbättra de områden som mätning genomförs inom, 

oavsett ifall mätningarna är korrekt definierade. Om så inte är fallet, uppstår en målkonflikt 

mellan de anställdas mål och organisationens mål. I förlängningen innebär det att 

resultatstyrningen faktiskt uppmuntrar anställda att agera på fel sätt. Mätningen, som ofta 

involverar ett flertal olika mål, är därav en kritisk del av ett resultatstyrningssystem. 

(Merchant, Van Der Stede, 2007, s.29) 

Många olika resultatmått kan vara kopplat till belöningar. Vanliga finansiella mått kan vara 

nettointäkter, vinst per aktie och avkastning på tillgångar. Det finns även ickefinansiella mått 

som exempelvis marknadsandelar, tillväxt (i enheter) och kundnöjdhet. Vissa mått involverar 

en subjektiv bedömning av utfallet. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s.29-30) I de 

arbetsområden där det är svårt att erhålla mätbara resultat förstärker behovet av chefer och 

projektledares egen utvärdering subjektiviteten i systemet. En chef i ett farmaceutiskt företag 

beskrev svårigheterna i att fastställa tydliga och mätbara prestationsmått inom 

forskningsavdelningen i organisationen. De individuella prestationsmåtten var 

beteendemässiga och underförstådda, snarare än tekniska och tydliga. En problematik med 

detta var att en anställd som var klipsk och skicklig men som inte uppmärksammades av 

cheferna på arbetsplatsen hade svårare att göra framsteg än en anställd som inte var lika klipsk 

och skicklig, men som var kommunikativ och fick andra intresserade av dennes arbete. 

Resultatet av detta blev att prestationsmåtten flyttade fokus från själva arbetsuppgiften och 

istället ökade betydelsen av att vara synlig på jobbet. (Randle, 1997, s.194) 
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Prestationsmåttens karaktär kan även skifta inom olika nivåer i organisationen. Vanligtvis är 

resultatmåtten högt upp i organisationen av finansiell typ. Måtten kan antingen vara 

marknadsbaserade prestationsmått eller bokföringsmässiga vinster eller avkastningsmått. På 

lägre nivå är det vanligt att måtten innehåller mer av operationell data som går att påverka på 

lokal nivå. Leveranstid, kvalité på produkter och produktionstid per produkt är exempel på 

prestationsmått som används på lägre nivåer i organisationen. (Merchant, Van Der Stede, 

2007, s.29-30) 

 

Prestationsmål, eller standarder, är en viktig del av ett resultatstyrsystem. I ett sådant system 

bör mål sättas upp för varje specifikt område som mäts. Dessa mål kan påverka de anställdas 

beteende på två sätt. Dels kan de stimuleras och motiveras av att ha greppbara mål att sträva 

efter. De flesta människor föredrar att ha ett specifikt mål att sträva efter, snarare än uttryck 

som ”gör det bästa du kan” eller ”arbeta i normal takt”. Dessutom gör målen det möjligt för 

de anställda att tolka och utvärdera sin egen prestation. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s. 

30) 

 

Belöningar är det sista viktiga delen av ett resultatstyrsystem. Belöningen kan ges i uttryck i 

form av bland annat lönehöjning, bonus, befordran, anställningstrygghet, tilldelning av 

arbetsuppgifter, frihet, erkännande och makt. Organisationen kan erhålla en motivationseffekt 

från att länka samman någon av dessa belöningsformer till ett resultat som den anställde kan 

påverka. (Merchant & Van Der Stede, 2007, s.31) Belöningar som tillåter människor att ta 

tillvara på fördelarna av sina prestationer stimulerar individuellt initiativtagande och sökande 

efter nya möjligheter. Styrsystemet fungerar som en pådrivare i processen där belöningar är 

sammanlänkade med utfallsmått. Att ha utfallsmått som kontinuerligt mäter prestationer gör 

också att chefer kan fokusera på andra saker än att övervaka sina anställda. (Simons, 1995, 

s.80) Dock kan effekterna från olika belöningar variera beroende på individens personliga 

smak och omständigheter. Vissa personer är mycket intresserade i att tjäna ”snabba pengar”, 

medan andra är mer intresserade av att öka sina pensionsförmåner, öka sin självständighet 

eller förbättra sina möjligheter att bli befordrad. Gynnsamma belöningsformer skiftar också 

mellan olika länder på grund av en rad anledningar, däribland skiftande kultur och regelverket 

kring inkomstskatt. Att skräddarsy belöningssystemet utifrån varje individs preferenser är ett 

sätt att komma runt problemet, dock är det en svår uppgift att genomföra i stora 

organisationer. Skräddarsydda belöningssystem tenderar att vara kostsamma och komplexa att 

administrera. Är belöningssystemet dåligt utformat kan det leda till motsatsen av vad som var 

avsikten, omotiverande och dålig arbetsmoral. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s. 31) När 

individer arbetar som en medlem i ett team som strävar mot gemensamma mål är det svårt att 

dela upp belöningar individuellt. I komplexa organisationer måste arbetet flätas samman av 

gemensamma åsikter, gruppnormer och gemensamma mål. Att mäta och belöna varje enskild 

individ som arbetar som en del i ett team är mycket svårare. (Simons, 1995, s.80)  

3.1.2 Möjligheten att påverka det önskade resultatet 

Den viktigaste stöttepelaren bakom styrningsprincipen är att resultatmåtten endast är 

användbara då de tillhandahåller information om de handlingar som utförts. Om ett 
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resultatområde inte går att styra, avslöjar resultatmåtten ingenting om vilka handlingar som 

utförts. Kan styrningen till viss del påverkas är det svårt att antyda ifall de handlingar som 

utförts var bra eller dåliga, genom att bara studera resultatmåttet. I de flesta organisationer 

finns ostyrbara och delvis ostyrbara faktorer som påverkar de mått som utvärderar 

prestationen. Det är även viktigt att de anställda, vars beteende försöker styras av 

organisationen, kan påverka resultaten som de hålls ansvar för. (Merchant & Van Der Stede, 

2007, s.33) 

I de flesta situationer inom organisationen finns flertal ostyrbara eller delvis ostyrbara faktorer 

som påverkar de mått som värderar prestationer. Dessa ostyrbara faktorer hindrar försöken att 

använda resultatmått för styrningsändamål. Om effekterna av dessa ostyrbara faktorer inte kan 

påträffas eller elimineras, innebär det att vad som kan mätas är ett brett spektra i vilket 

prestationen ligger, istället för ett precist mått för den specifika prestation man ämnar mäta. I 

detta fall, blir det svårt att fastställa ifall resultatet som erhållits skett på grund av de 

handlingar som fattats eller de ostyrbara faktorerna. Goda handlingar genererar inte alltid bra 

resultat. I de situationer då stora ostyrbara faktorer påverkar resultatmåtten, blir 

resultatstyrningen inte effektiv. (Merchant & Van Der Stede, 2007, s.33) 

3.1.3 Olika faktorer för att mäta resultatet effektivt 
Ofta är det styrbara resultatet organisationen verkligen vill ha och de mått de anställda 

verkligen kan påverka, kan inte mätas effektivt. Mätningen i sig är sällan det som är 

problemet. Dock kan nyckelområdena för resultaten inte mätas effektivt. Nyckelkriteriet som 

borde användas för att bedöma effektiviteten hos resultatmåtten är förmågan att framkalla det 

önskade beteendet. Om ett mått framkallar det rätta beteendet i en given situation, är det ett 

bra styrningsmått. Om så inte är fallet, är styrmåttet ett dåligt mått, även om måttet på ett 

korrekt sätt återspeglar den kvantitet det är menat att göra. För att framkalla det rätta 

beteendet, i tillägg till att vara kongruent, borde resultatmått vara: Precisa, objektiva, utan 

tidsfördröjning och lätta att förstå. Om någon av dessa mätfaktorer inte kan uppnås, är 

resultatstyrningen inte effektiv i att frambringa det önskade beteendet. (Merchant & Van Der 

Stede, 2007, s.33ff) 

 

Tidsfördöjningen i måttet syftar på den fördröjning som blir mellan de anställdas prestation 

och mätningen av resultatet och eventuellt den påföljande belöningen. Av två anledningar är 

tidsfördröjningen viktig. Dels är den motiverande. Anställda behöver konsekvent, kortsiktiga 

prestationskrav för att prestera på topp. Kraven hjälper till att säkerställa att de anställda inte 

blir självbelåtna, slarviga eller slösaktiga. Mått och belöningar som signifikant fördröjs 

förlorar mycket av effekten som motivationsverktyg. Kortsiktiga krav kan också stimulera 

kreativitet genom att öka sannolikheten att anställda blir stimulerade att leta nya och bättre 

sätt att förbättra resultaten. (Merchant, Van Der Stede s.34)  

 

De anställda, vars beteende kontrolleras, måste förstå vad de hålls ansvariga för. De måste 

också förstå vad de måste göra för att påverka måttet, åtminstone i stora drag. Exempelvis 

måste anställda som hålls ansvariga för kundnöjdheten förstå vad deras kunder värderar och 
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vad de kan göra för att påverka det. I de flesta situationer är förståelse inte en begränsade 

faktor. När anställda förstår vad ett mått representerar, funderar de ut på vilket sätt de kan 

påverka det. Detta är en av de stora fördelarna med resultatbaserad styrning, nämligen att bra 

styrning kan uppnås utan att veta exakt på vilket sätt de anställda kommer att producera 

resultatet. (Merchant, Van Der Stede s.34) 

 

3.1.4 Kritik mot Resultatstyrning 

I likhet med andra typer av styrsystem, är resultatstyrning inte användbart i alla situationer. 

De är endast effektiva då de valda resultatområdena effektivt kan mätas och då de anställda i 

stor utsträckning kan påverka dessa. (Merchant, Van Der Stede, 2007, s.26) 

De resultatbaserade styrsystemen har vissa nackdelar eller begränsningar. Resultatmåtten ger 

vanligtvis dåligt med indikationer på ifall ett resultat påverkats i positiv mening av 

gynnsamma handlingar, eller ifall andra ostyrbara faktorer är det som påverkat. Detta har att 

göra med resultatmåtten kan sakna nyckelkriterier som att vara precisa, objektiva, utan 

tidsfördröjning och lätta att förstå för de som hålls ansvariga för dem. När resultat påverkas av 

något annat än den anställdes egen skicklighet och uppoffringar, skiftar resultatstyrsystemets 

risk från ägarna till de anställda. Denna risk skapas av "mätningsbruset", som i sin tur är 

skapat av någon av de ostyrbara faktorerna. Dessa inkluderar efterfrågan och 

marknadsvolatiliteten, osäkerhet i omgivningen, organisationens självständighet eller bara 

otur. Att delge de anställda denna risk är problematiskt eftersom majoriteten av de anställda 

har en motvilja mot att ta risker, så kallat riskaversion. När organisationer låter sina anställda 

bära risk, måste de också erbjuda dem högre kompensation (en riskpremie) än om de inte 

skulle bära någon risk. Misslyckas organisationen med att erbjuda detta riskerar de att få svårt 

att rekrytera och kvarhålla personal inom verksamheten. Dock måste organisationen vara 

observant på de anställdas tendenser att välja riskreducerade handlingar istället för 

värdemaximerande handlingar, även om de erbjuder någon form av premie för ökat 

risktagande. (Merchant & Van Der Stede, 2007, s.223ff) 

 

 

3.2 Belöningssystem 

Uppdelningen av ett belöningssystems olika dimensioner ges det många olika förslag på i 

litteraturen. Därför har vi valt att först ge en allmän bild av belöningssystemets olika delar för 

att sedan kunna specificera oss på de delar av ett belöningssystem som är av särskilt intresse 

med utgångspunkt i Handelsbankens Oktogon. Olve & Samuelsson (2008), Merchant & Van 

der Stedes (2007) och Zobals (1999) bidrag är de vi valt att redovisa i fråga om 

belöningssystem i allmänhet, då dessa författares hade en liknande indelning av 

belöningssystemets dimensioner och gav en klar bild av belöningssystemens olika delar. 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) finns olika dimensioner av ett belöningssystem. För att 

kunna bedöma ett belöningssystem behövs en helhetssyn, vilket innebär att flera dimensioner 
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kartläggs och analyseras. De olika dimensionerna i ett belöningssystem är syfte, grund, form 

och mottagare. En annan forskare som också har behandlat ämnet dimensioner inom 

belöningssystem är Cheryl Zobal (1999), som fokuserar på varför, vad, vem/vilka och hur 

dessa belöningssystem skall appliceras. Zobal menar att ett perfekt belöningssystem är 

skräddarsytt för varje organisations unika kontext. (Zobal, 1999)  

 

Tre huvudsakliga syften med belöningar kan urskiljas: verksamhetsstyrning, att motivera till 

önskvärda prestationer samt att rekrytera och behålla medarbetare. Vad gäller 

verksamhetsstyrning är själva måluppfyllelsen avgörande. Exempel på detta kan vara att styra 

mot ökad produktivitet, kvalitet eller effektivitet. Är syftet med belöningarna att motivera till 

önskvärda prestationer innebär det att organisationen strävar efter att få individen att gå i 

samma riktning som organisationen. Ett annat syfte med belöningar kan vara att rekrytera och 

behålla medarbetare inom organisationen, något som ofta kopplas samman med syftet att 

hävda sig mot konkurrenter och bransch. (Olve & Samuelsson, 2008, s.230) Mot dessa mål 

finns dock vissa begränsningar som underhåll av eget kapital, styrning av kostnader och 

lagstadgade riktlinjer som exempelvis lagstiftning kring löner och bonus (Appelbaum & 

MacKenzie, 1996, s.32). Prestationsberoende belöningar bidrar med att koppla samman 

anställdas naturliga egennytta med organisationens mål. Detta skapar tre typer av 

styrningsfördelar. Den första är informativ. Belöningen drar till sig de anställdas 

uppmärksamhet och informerar och påminner dem av betydelsen av olika områden, 

exempelvis kostnader, kvalité, kundservice, kapitalförvaltning och tillväxt. Att koppla en 

belöning till ett av områdena övertygar den anställde att företaget ser området som viktigt. Ur 

det hänseendet kan belöningar syfta till att styra de anställdas prestationer mot olika 

prestationsområden. Den andra fördelen med att använda sig av belöningar är 

motivationsfaktorn. Vissa anställda behöver belöningar för att utföra det extra som krävs för 

att utföra arbetsuppgifter i linje med företagets förväntningar. Den tredje styrningsfördelen är 

personalrelaterad. Organisationens ändamål med belöningen kan vara att rekrytera och behålla 

anställda antingen genom att erbjuda en kompensering som är likvärdig eller bättre än sina 

konkurrenter eller genom att koppla en eventuell belöning till individens fortsatta anställning. 

(Merchant & Van der Stede, 2007, s.394ff) Anledningar till att belöningssystem används är 

för att få de anställda att arbete mer målmedvetet och i företagets intresse. Exempel på 

önskade resultat kan vara ökad avkastning, stödjande av kulturella förändringar inom 

organisationen och öka möjligheterna för den enskilda individens påverkan. (Zobal, 1999) 

En uppsättning av finansiella mål och styrmått används ofta som grund för belöningar, men 

även icke-finansiella mål och mått förekommer. En central fråga är på vilken nivå 

belöningarna ska relateras till prestationerna; individ-, grupp-, eller företagsnivå. En viktig 

aspekt i denna fråga är att undersöka vad individen kan påverka ifråga om mål och mått och 

jämföra det med vad gruppen påverkar. Avgörande är att de prestationsbaserade mätetalen är 

tillförlitliga. Med andra ord ska de inte kunna gå att manipulera. (Olve & Samuelsson, 2008, 

s.230ff) Det är av stor vikt att incitamentsystemet anpassas efter organisationens och 

medarbetarnas särart och situation. (Lindvall, 2009, s.30ff)  
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Ett belöningssystems mottagare kan omfatta VD och övriga resultatansvariga chefer men det 

förekommer även att övriga chefer och anställda involveras. Ledningen är inte de enda som 

kan påverka de prestationer som belönas. (Olve & Samuelsson, 2008, s.230ff) Ett element 

som måste ses över är vilka som skall ingå i olika grupper eller team och vilka som ska 

bedöma deras prestationer. I Zobals artikel förklaras det att forskare menar att alla som på 

något sätt påverkat gruppernas eller teamens resultat positivt ska få ta del av belöningen. Med 

detta menas att även enskilda anställda kan vara med och påverka hela gruppens resultat. 

Genom detta kan belöningssystemet uppmuntra anställda till att hjälpas åt att uppnå 

gemensamt uppsatta mål. (Zobal, 1999) 

 

3.2.1 Monetära och icke-monetära belöningar 

Belöningssystem finns i många olika utformningar. Monetära belöningar är en form som kan 

vara till exempel lön, pension, bonus och vinstandelsstiftelser. Icke monetära belöningar kan 

vara exempelvis erkännande eller arbetsuppgiften i sig. Belöning i form av aktietilldelning är 

ytterligare en form, som är möjlig att omvandla till en monetär belöning.(Olve & Samuelsson, 

2008, s.230ff) 

Ett av de mest traditionella medlen för att motivera anställda att prestera bättre och i 

företagets intresse är genom monetära belöningar. Det är i grunden ett förhållande mellan 

prestationer och belöningar som styrs med hjälp av monetära belöningssystem. Exempel på 

monetära belöningssystem är lön, bonus och vinstandelar. (Olve & Samuelson, 2008, s.237 

ff.)  

Då det under lång tid funnits kritik mot monetära belöningar, för att vara alltför kortsiktiga, 

har det vuxit fram ett större intresse för icke-monetära belöningar. Genom icke-monetära 

belöningar hoppas man kunna kombinera kortsiktiga och långsiktiga belöningar och på så sätt 

maximera vinsten för den enskilde anställde och företaget. Exempel på icke-monetära 

belöningar är aktieoptioner, ökat ansvar inom företaget och kompetensutveckling. (Olve & 

Samuelson, 2008, s.238 ff.) Banker et al (2000) påvisar i en studie att det finns starka 

kopplingar mellan icke monetära mått och finansiella resultat. Det icke monetära måttet 

kundnöjdhet visade sig ha betydande inverkan på företagets framtida finansiella prestation. 

Dessutom förbättrades både icke-monetära och monetära prestationer då införandet av 

ersättningssystem som innehöll icke-monetära mått infördes. 

Inom litteraturen delas dessa två typer av belöningssystem också in i yttre (monetära) och inre 

(icke-monetära) belöningar. Dessa kan sammanfattas i att de yttre belöningarna förmedlas av 

någon annan och de inre är en belöning som uppstår hos själva individen.  (Olve & 

Samuelson, 2008, s.242) 

Oavsett om det är monetära eller icke-monetära belöningar, eller en kombination av de båda, 

som företagen använder sig av är det av högsta prioritet att de är anpassade till de anställdas 

behov och önskemål. (Olve & Samuelson, 2008, s.242) 
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3.2.2 Kortsiktiga och långsiktiga belöningar 

Belöningar som baseras på kort sikt grundar sig på prestationsmått som mäter prestationer 

över perioder inom ett år eller kortare. Dessa belöningar eller gratifikationer kallas ofta årliga 

belöningar eller bonusar. Belöningarna kan baseras på prestation av en enskild individ eller en 

grupp där en individ är medlem, som exempelvis en arbetsgrupp eller företaget som helhet. 

(Merchant & Van der Stede, 2007, s.396) Enligt Brown (1995) har flera forskare (Bullocks & 

Tubbs, 2000; Bowy & Thorpe, 2000; Towers Perrin, 2000), vid beskrivning av faktorer som 

kan kopplas till att ett belöningssystem blir framgångsrikt, nämnt kortare utbetalningsperioder 

som en framgångsfaktor. Dock finns faror med att kontinuerliga utbetalningar, enligt Nilsson 

et al (2010). Vänjer ledningen sina anställda vid belöningar kommer de troligtvis att avvakta 

löfte om någon form av incitament innan de agerar. Organisationer vars utveckling går mot 

belöningar och mätning av prestationer, då de tidigare inte har en historik av att tydligt styra 

med formella incitament, skapar risken att denna utveckling är tillvänjande och att kulturen 

kan förändras inom företaget. (Nilsson, Olve, Parment, 2010, s.184ff) Van der Stede (2009) 

hävdar att en balans mellan lång- och kortsiktiga belöningar är att föredra. Innan bankkrisen 

år 2008 baserades stora delar av banksektorns ersättningssystem till stora delar på kortsiktiga 

prestationer, framförallt på organisatoriska nivåerna under ledningsgruppen. Detta visar på att 

då prestationer mäts på kort sikt, riktar de anställda sina insatser mot att nå dessa mål. När 

denna strävan blir överdriven blir långsiktigt värdeskapande lidande. I dessa fall behöver 

organisationen omstrukturera sitt belöningssystem till att på ett bättre sätt mäta och belöna 

prestationer på lång sikt. (Van der Stede, 2009, s.8) 

En definition av långsiktiga belöningar är att de är baserade på prestationsmått som sträcker 

sig över ett års eller längre (Merchant & Van der Stede, 2007; Agarwal, 2010). Det 

huvudsakliga syftet med långsiktiga belöningar är att belöna anställda för deras strävan att 

maximera företagets långsiktiga värde. Förutom att motivera anställda att bidra till firmans 

långsiktiga framgång ämnar de också till att attrahera och behålla nyckelkompetens genom att 

göra den totala kompenseringen mer lukrativ, uppmuntra anställdas ägande i företaget och 

genom att binda belöningens utbetalning till krav på tjänstgöringstid. Långsiktiga belöningar 

är ofta riktade till en relativt hög nivå inom den organisatoriska hierarkin då det är där som 

den långsiktiga framgången för företaget lättare påverkas av de anställdas handlingar. 

(Merchant & Van der Stede, 2007, s.397)  

Långsiktiga belöningar ökar osäkerheten för framtiden och därmed ökar även den relaterade 

risken. En metod för att komma runt problemet är att dela upp de långsiktiga målen till 

exempelvis årliga delmål. Belöningssystemet kan vara utformat så att de anställda årligen 

belönas utifrån prestation, där den årliga planen är en del av en långsiktig plan på exempelvis 

fem år. Författarens förslag hur ett belöningssystem ska vara utformat bygger på en grundlön 

och kortsiktiga belöningar i monetära medel, samt att icke-monetära medel bör hållas till ett 

minimum eftersom de är svåra att analysera och styra. (Agarwal, 2010) 
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Att undersöka i vilken grad systemet kan tänkas fungera under en längre tidsperiod är en 

viktig aspekt. Påverkar olika konjunktursvängningar systemets funktion? Vissa 

belöningssystem kan vara utformade på så sätt att de är mycket fördelaktiga i goda börstider, 

vilket kan medföra problem. En börsnedgång eller dåliga resultat kan ge effekten att 

belöningarna helt uteblir, trots att arbetsinsatsen hos de anställda varit god. (Smitt et al, 2002, 

s.78) 

Det finns många former av långsiktiga belöningar. Vissa långsiktiga belöningssystem mäter 

prestation i form av redovisningsvariabler. Exempel på detta är resultat per aktie (EPS) och 

avkastning på eget kapital (ROE). Mätintervallet är ofta från tre till sex år. (Merchant & Van 

der Stede, 2007, s.397ff)  

 

3.2.3 Individuella och gruppbaserade belöningar 

Individbaserade belöningar och individbaserad lön är i grunden ett verktyg för att öka de 

anställdas delaktighet och lojalitet till företaget. Genom dessa prestationsbaserade 

belöningssystem hoppas man att de anställda skall prestera både i sitt eget, men också i 

företagets bästa intresse. Dessa system kan ses som ett sätt att låsa de anställda till företaget 

genom att koppla den individuella lönrelaterade målen med ett bredare företagsmål. (Storey,  

2001, s. 212 ff.)  

I de fall då kravet på samarbete mellan anställda är högt förespråkas att gruppbelöningar 

borde öka i omfattning jämfört med individuella belöningar (Merchant & Van der Stede, 

2007, s. 406). Generellt sett bygger kollektiva belöningssystem på en relation mellan belöning 

och prestationen hos en arbetsenhet. Denna arbetsenhet kan vara en arbetsgrupp, 

anläggningen eller hela företaget. Med andra ord fastställs en prestationsnivå som definieras 

vid en förutbestämd nivå av ett gruppresultat, vinst, försäljning eller mervärde. I kontrast till 

många individuella belöningssystem kräver dessa system sällan någon värdering, även om 

utfallet kan länkas till anställdas prestation och därför begränsas behovet av 

chefsbedömningar. (Kessler, 2001, s.210) 

En viss problematik förekommer då belöningssystemet utformas för grupper. Det kanske mest 

vanligast förekommande av dessa är ”line of sight”-problem som menar att även då 

belöningen är kopplad till prestationen, är det inte troligt att de anställda identifierar sig med 

organisationen eller upplever att de kan påverka de prestationsmått som en belöning är 

baserad på. (Kessler, 2001, s.214) Cacioppe (1999) menar att om en gruppbelöning ska skapa 

värde behöver den länk som finns mellan prestationen och belöningen stärkas. I en studie 

genomförd av Poole & Jenkins (1988) var det bara 1 % av de tillfrågade som hävdade att 

deras vinstandelssystem hade någon effekt på deras arbetsinsats. ”Free-riding” är en annan typ 

av problematik som innefattar förhållandet att en individ som är i skydd av en grupp kan 

undvika att prestera och ändå erhålla en bonus om gruppen presterar ett bra resultat. Ett sätt 

att komma runt denna problematik är att den totala gruppbelöningen grundar sig på 

resultatmått som reflekterar grupprestationer. (Olve & Samuelsson, 2008, s.238) Ett annat 
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problem är skapandet av gruppnormer som kan hämma både individuella och 

företagsprestationer. (Brown, 1995, s.24) 

Gruppbelöningar tillhandahåller inte alltid en direkt och stark belöningseffekt. De erhåller en 

direkt belöningseffekt endast i de fall då individer som mottar belöningen uppfattar att de kan 

påverka prestationen som belöningen baseras på i en betydande omfattning. När belöningar 

baseras på prestationen av en stor grupp (exempelvis företagsprestation) är det troligt att det 

skapas en materiell effekt på prestationen. För de flesta anställda ger gruppbelöningar som 

bäst en svag motiverande effekt. Gruppbelöningar är mer lämpade i situationer där det finns 

betydande synergieffekter. Då inga synergier finns, är risken stor att gruppbelöningar är 

ineffektiva då de försvagar motivationen som belöningarna bidrar till. Gruppbelöningar kan 

även skapa en fördelaktig form av kulturell styrning. Anställda inom gruppen kan bevaka och 

stötta varandras beteende och därmed åstadkomma ett förbättrat resultat. (Merchant & Van 

der Stede, 2007, s. 406) Dock menar Cacioppe (1999) att det är viktigt att redan innan en 

gruppbelöning implementeras undersöka hur kulturen i organisationen kan påverka vilka 

typer av belöningar de anställda föredrar. Om en organisation har en materialistisk, kvantitativ 

och formell kultur som exempelvis en stor stålfabrikant borde gruppbelöningen beräknas på 

produktionen och utformas på ett formellt sätt med monetära belöningar. I motsats kan en 

annan organisation som exempelvis en sjukhusavdelning inneha en informell kultur med 

fokus på personliga relationer där de anställda arbetar mot gemensamma mål i ett informellt 

belöningssystem. (Cacioppe, 1999, s.328) 

För att kunna applicera ett belöningssystem som är perfekt anpassat för den grupp eller det 

team som avses, gäller det att finna ett mätsystem för att kunna mäta deras prestationer. Ett av 

de mest vanliga mätsystemen är att sätta upp mål som man vill att dessa grupper eller team 

skall uppnå. Dessa mål kan delas upp i kortsiktiga och långsiktiga mål och de kan också 

jämföras med kortsiktiga och långsiktiga belöningar. Ytterligare en faktor som faller in under 

elementet vad, är huruvida man skall mäta resultatet eller processen för nå resultatet. Även 

här understryks vikten av att valet måste skräddarsys för det enskilda fallet. Att arbeta genom 

grupper och team är något som har blivit populärt för att organisera företag och möjliggör för 

företag att kunna följa en ständigt föränderlig omvärld. Ett starkt skäl till att arbeta i team eller 

grupper är den ökade flexibilitet som de bidrar med. Ett sätt att stödja och förstärka den 

positiva effekten av grupper och team är genom konceptet med belöningssystem. (Zobal, 

1999) 

 

3.2.4 Vinstandelssystem och stiftelser 
Vinstandelssystem är en monetär belöningsform och det är denna form av belöningssystem 

Handelsbanken använder sig av, via Oktogonen, då den ger utdelning till alla anställda då 

företaget erhållit högre lönsamhet än sina konkurrenters genomsnitt.  

Vanligtvis syftar en vinstandelsstiftelse till att de anställda vid ett visst företag delges en del 

av företagets vinst. Företaget avsätter årligen eller ett visst år en del av vinsten till en stiftelse 
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som bildats av de anställda eller personalorganisationerna vid företaget. När en viss tid 

förflutit kan den anställde, om vinstandelsstiftelsen är utformad så att den anställde får 

bestämma, antingen ta ut sin andel ur stiftelsen eller låta andelen stå kvar till ett senare 

tillfälle. Många stiftelser främjar syften som är viktiga ur ett samhällsperspektiv, framförallt 

till vetenskaplig forskning. Stora förmögenheter förvaltas av stiftelserna och varje år delas 

stora belopp ut. Stora industrigrupper som exempelvis Wallenbergs bolagssfär kontrolleras 

ytterst av stiftelser via Wallenbergsstiftelsen. (Andersson & Bratteberg, 2000, s.163ff) 

Vinstandelssystem, som generellt sett belönar övergripande resultat på företagsnivå, bidrar 

inte med en stark individuell motivationsfaktor. Dock kan belöningarna bidra med att 

uppmärksamma de anställda och öka deras förståelse för verksamheten. (Brown, 1995, s.25) 

Utfallet av McCarthy et al (2010) studie i ett irländskt telekommunikationsföretag som till 35 

procent ägdes av de anställda, var att delägarskap endast hade en begränsad påverkan på de 

anställdas attityder och beteende. Belöningsformen misslyckades med att skapa en känsla av 

deltagande och möjligheter att påverka utfallet. Orsakerna till detta anser McCarthy et al 

(2010) vara att de anställda inte var aktiva deltagare i beslutsprocessen samt att i det 

undersökta fallet snarare var sänkta kostnader och inte förbättrade prestationer hos de 

anställda som genererade vinsten. (McCarthy et al, 2010, s. 382) Delägarskap och 

vinstdelning har som ändamål att förena de anställda med företaget för att på så sätt skapa ett 

företag med lojala och motiverade delägare. I större företag med många anställda är det 

vanligt förekommande att förvaltningen av de insatta medlen sker i en vinstandelsstiftelse, där 

placering kan ske i exempelvis aktier. (Smitt et al, 2002, s.28) 

Syftet med att använda sig av en vinstandelsstiftelse kan till exempel vara: 

 Att belöna de anställda för deras arbetsinsatser. 

 Att komplettera redan befintliga lönesättningssystem 

 Att jämna ut vinstutvecklingen för att enstaka vinstår inte ska ha påverkan på 

lönenivån. 

 Att främja en kritisk diskussion inom företaget samt att öka kraven på den ekonomiska 

informationen. 

 Att öka effektiviteten och stärka samarbetet i det vardagliga arbetet. 

 Att skapa delaktighet och engagemang hos de anställda. Det vill säga att de ska känna 

samhörighet med företaget. 

 Att sprida ägandet i företaget. 

 Att knyta kunnig personal till företaget. 

(Andersson & Bratteberg, 2000, s.173) 

 

 

3.2.5 Kritik mot belöningssystem 
Det finns många sätt att misslyckas med anställdas bonussystem. En studie av ett företags 

vinstandelssystem visar att det inte var en effektiv motivationsfaktor för anställda i deras 

dagliga arbete. Studien kunde inte se någon förändring av de anställdas beteende, trots att 
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vinstandelsprogrammet innebar att de anställda kunde tjäna så mycket som 10 procent av 

deras årslön. (Minderman, 1991, s.12) 

Kohn (1993) hävdar att belöningssystem som inte ger den effekt initiativtagaren önskat inte 

behöver bero på att systemet är felkonstruerat. Istället bör fokus riktas mot ifall 

belöningssystem som fenomen fungerar, som till exempel i de fall då syftet är att behålla 

nyckelkompetens inom företaget eller att motivera anställda till en förbättrad arbetsinsats. Det 

enda som forskningen med säkerhet kan fastställa är att belöningar leder till en tillfällig 

uppfyllelse. Då det handlar om att skapa en bestående förändring i attityder och beteende hos 

de anställda, tenderar belöningar likt bestraffningar vara slående ineffektiva. Kohn nämner 

sex olika anledningar till varför belöningssystem inte fungerar:  

1. Pengar är inte motiverande 

2. Belöningar bestraffar 

3. Belöningar förstör relationer 

4. Belöningar tar inte hänsyn till orsaker 

5. Belöningar avskräcker från risktagande 

6. Belöningar minskar intresset för arbetet  

 

Kohn menar även att belöningar leder till att fokus riktas mot mätbara och kortsiktiga 

prestationsmått, på bekostnad av betydande och långsiktiga mål.   

3.3 Analysmodell 

Utifrån syftet har en analysmodell har arbetats fram som baseras på den teoretiska 

referensram som ligger till grund för studien. Modellen är uppdelad i olika områden där 

resultatstyrsystem och belöningssystem är den teoretiska referensramen och där styreffekter 

analyseras med hjälp av det empiriska materialet. 
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4. Empiri 
 

I empirin presenterar vi vår insamlade primärdata samt sekundärdata från Jan Wallander, 

Oktogonens grundare, men även årsredovisningar från Handelsbanken, SEB och Swedbank. 

Primärdata är insamlad genom intervjuer med anställda inom Handelsbanken Örebro.  

 

4.1 Handelsbankens organisation 

 

Fram till år 1970 präglades Handelsbanken av en långt driven centraliserad struktur där alla 

större kreditbeslut behandlades högt upp i organisationen. Resultatet av detta var att ett 

mycket stort antal beslut behandlades av en central institution och i styrelsen. Tydliga 

instruktioner kring hur dessa ärenden skulle skötas fanns och påverkades av 

Bankinspektionens regleringar. Besluten skulle fattas så högt upp i organisationen som 

möjligt, med motiveringen att kvalifikationsgraden steg ju högre upp i organisationen 

beslutsfattarna var positionerade. Detta gjorde att vissa kreditbeslut kunde dröja flera månader 

innan kunden fick besked. (Wallander, 2002, s.29ff) 

År 1970 tillsatte Handelsbanken en ny verkställande direktör vid namn Jan Wallander. Han 

hade tidigare arbetat inom den norrländska provinsbanken. Wallander arbetade tillsammans 

med den övriga ledningsgruppen fram en syn på medarbetarna som formulerades enligt 

följande:  

”Vi hyser stor tilltro till våra medarbetare och stor respekt för vad de åstadkommer. Vi betraktar dem som 

förnuftiga och kapabla och med en naturlig önskan att göra ett bra jobb. Vi tror att de har stora 

utvecklingsmöjligheter och lust och förmåga att sätta sig in i nya förhållanden, ny teknik och nya arbetsformer.”  
(Wallander, 2002, s.32) 

Detta synsätt ledde till att beslutanderätten i företaget decentraliserades. Att tillgodose 

medarbetarnas behov att kunna se hur deras egen prestation påverkar resultatet och behovet av 

att tillhöra en grupp som medarbetarna kan identifiera sig med mynnar ut i en decentraliserad 

organisation, även kallad profitcenterorganisation.  En ytterligare följd av detta synsätt var att 

de lokala kontoren blev de primära resultatenheterna i den nya organisationen. (Wallander, 

2002, s.32ff) Kontoren sammanfördes sedan till regionbanker. I april 2010 fanns 6 stycken 

regionbanker inom Sverige och med rörelserna i Norge, Finland, Danmark och Storbritannien 

som särskilda regionbanker 
1
.  

Själva kärnan i Handelsbankens organisationsmodell är decentraliseringstanken. Innebörden 

av en sådan modell är att en nära kundkontakt skapas och beslut kan anpassas efter kunders 
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olika behov och önskemål utifrån lokala förhållanden. (Wallander, 2002,s.33) I 

Handelsbanken fattas de flesta besluten från de enskilda kontoren, där kunden finns belägen. 

Varje kontor har fullt mandat i vilken bemanning kontoret behöver och hur de ska bedriva 

verksamheten, naturligtvis utifrån givna ramar och direktiv från högre nivåer i företaget. Vid 

komplexa fall vad gäller exempelvis större kreditärenden involveras en regional samt en 

central nivå.
2
  

Personalfrågor är en annan viktig aspekt för en banks rörelse. Detta berör främst frågor som 

hur många och vilka som ska anställas, vilken lön och vilka kvalifikationer de anställda ska 

ha, vilken utbildning de ska få och vilka om ska få tillfälle att avancera. (Wallander, 2002, 

s.47ff) Många medarbetare börjar på Handelsbanken under studietiden i form av sommarjobb 

eller extrajobb. Personerna i fråga får på så sätt en god inblick i hur arbetet fungerar och 

företaget ser dessutom ifall personen är lämplig för framtiden. Handelsbanken arbetar ut efter 

handlingsplaner för varje enskild medarbetare som kallas ”Hjulet”. Utifrån den marknad och 

de kunder den anställde har skrivs en plan hur personen vill jobba. Därefter följer företaget 

upp detta för att den anställde ska få rätt förutsättningar att i möjlig mån nå sina önskemål.
3
 

 

4.2 Bakgrund till Handelsbankens Oktogon 
Vinstandelssystem är en typ av belöningssystem som har funnits långt tillbaka i tiden. Redan i 

slutet av 1800-talet fanns vinstandelssystem i USA och i början av 1900-talet förekom de 

även i Sverige. Dock är många av dessa system idag försvunna och en förklaring till detta är 

att systemen introduceras när företaget går bra och andelarna uppfattas som nyårs- eller 

julgratifikationer. När företaget presterar sämre och utdelning uteblir uppkommer problem. 

De anställda har vant sig och anpassat sina utgifter efter utdelningarna och reagerar negativt 

då dessa uteblir. Syftet med vinstandelssystemen blir ifrågasatt och ledningen avskaffar det. 

Handelsbanken införde år 1973 ett vinstandelssystem som utformades på ett sådant sätt att 

problematiken som tidigare system stött på skulle undvikas. En stiftelse startades dit de 

anställdas andel av merresultatet skulle avsättas. Varje år avsattes andelarna till stiftelsen, 

med kravet att bankens lönsamhet låg över övriga bankers genomsnitt. Varje andel var lika 

stor, oavsett vilken position och lön den anställde hade. De individuella vinstandelarna 

delades inte ut förrän de anställda gick i pension. Problematiken kring negativa reaktioner hos 

de anställda vid utebliven avsättning blir mindre i Handelsbankens vinstandelssystem då en 

sådan innebär att den anställde får något mindre ”extra pension” om 20 eller 30 år. Påverkan 

blir inte direkt kännbar vilket mildrar de negativa reaktionerna. Att fördröja utbetalningen 

innebar att de anställdas pengar samlades och kunde bilda ett betydande kapital. (Wallander, 

2002, s.67ff) 
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4.3 Syftet med Oktogonen 

 

Anställda i Handelsbanken har stor påverkan på hur bankens resultat utfaller och det är genom 

dem Handelsbanken konkurrerar. Produkterna, tjänsterna, kunderna och övriga faktorer är 

likvärdiga inom banksektorn då det är en relativt homogen bransch. Att införa ett system som 

ökar de anställdas delaktighet i resultatet ansågs tilltalande för Handelsbankens anställda. En 

annan faktor är att det ur ett aktieägarperspektiv är det intressant att ett företag har en klar 

strategi uttalad som går ut på att prestera lite bättre än andra inom samma bransch.
4
 En vanlig 

föreställning är att Oktogonen bidrar med att sporra de anställda till att prestera bättre och att 

det var en viktig förklaring till bankens framgång. Detta menar Wallander (2002) inte var 

något motiv till systemets tillkomst och ifrågasätter ifall systemet bidrar till en ökad 

motivation då Oktogonen är en så pass långsiktig belöningsform. Ett väsentligt syfte till att 

Oktogonen infördes benämns ”skälighet”. Man kom fram till att de anställda skulle få del av 

resultatet om de bidrog till att bankens resultat var utöver det normala. Det vill säga att om de 

överträffade de andra bankernas resultat fick de del av detta. Oktogonen används även som ett 

verktyg för att befästa synen på de anställda och relationen mellan dem och ledningen, utifrån 

begreppen ömsesidig tilltro och respekt. På så sätt bidrar systemet till att kommunicera ut en 

anda i företaget som är en viktig förklaring till Handelsbankens långsiktiga framgång. 

Dessutom skapas ett intresse kring Handelsbankens och även konkurrerande bankers 

resultaträkning och vad som påverkar dess utfall. (Wallander, 2002, s.69) 

Dock finns vissa krav som ska uppfyllas för att utdelning från Oktogonen ska ske. 

Handelsbanken mäter sin räntabilitet och genomför därefter motsvarande beräkningar på 

övriga banker och får därefter ut ett genomsnitt. Överträffar Handelsbanken detta snitt med 

sitt räntabilitetsmått, sker utdelning på överskottet. Även de marknadsmässiga 

förutsättningarna har påverkan på en eventuell utdelning ifrån stiftelsen.
5
 Av merresultatet 

kan en tredjedel avsättas till de anställda och avsättningsbeloppet begränsas till 15 procent av 

utdelningen till aktieägarna (Dagens Industris webbplats, a) 

Det unika med Oktogonen som vinstandelsstiftelse är att alla anställda får samma andel, 

oavsett vilken position den anställde har i företaget. Den verkställande direktören och en 

kassapersonal får lika stor andel. Det som avgör andelens proportion är dels hur lång tid 

personen varit anställd på Handelsbanken och dels på ifall personen arbetat heltid eller deltid. 

En anställd som arbetat 70 % får ut 70 % av en hel andel. Avsättning erhålls även under tiden 

den anställde är föräldraledig. 
6
 

Avsättningen till Oktogonen sker på årsbasis och en betydande del av avsättningen ska vara i 

Handelsbanksaktier. På så sätt blir stiftelsen Oktogonen en stor ägare i banken. Värdet på de 
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anställdas andelar följer börskursen, stiger kursen ökar andelarna i värde (Affärsvärldens 

webbplats, d) En anställd får ta ut sin andel vid pensionering, tidigast vid 60 års ålder. Det 

finns flera alternativ för hur utbetalningen kan ske. Antingen tas hela beloppet ut som en 

engångssumma, den anställde kan välja att vänta med utbetalningen eller fördela 

utbetalningen över 15 år. Detta val ska ske vid årsskiftet före utbetalningen verkställs och 

valet är bindande.
7
 Att vänta med utbetalningen kan ha sina fördelar i de fall då börsen fallit 

kraftigt. Under börsnedgången år 2002 minskade Oktogonens stiftelsen med 2,7 miljarder 

kronor och de som arbetat lång tid i banken kunde minska sin pension med drygt 400 000 

kronor. (Affärsvärldens webbplats, b) 

 

4.4 Personalomsättning 

 

Respondent 3 och 4 menar att belöningssystemet bidrar till att kvarhålla anställda inom 

företaget. Detta gör det intressant att diskutera kring eventuella kopplingar mellan 

belöningssystemet och Handelsbankens personalomsättning. För att kunna bedöma 

Handelsbankens personalomsättning valde vi att jämföra den med två andra svenska 

storbanker för att få en bild av ifall personalomsättningen är låg eller hög för branschen.  

Handelsbanken har under de senaste hundra åren inte avskedat någon på grund av arbetsbrist. 

Vid personalminskningar tar kontorschefen kontakt med den personalansvarige och diskuterar 

fram eventuella lämpliga lösningar. Exempel på sådana lösningar kan vara att individen kan 

erbjudas arbete någon annanstans i banken eller förtidspensionering ifall det skulle vara 

aktuellt. (Wallander, 2002, s.49) 

 

Handelsbanken har en låg personalomsättning jämfört med andra konkurrerande banker. 

Under år 2009 låg måttet på 3,2 procent för hela Handelsbankskoncernen. (G. Thorslund, 

personlig kommunikation, 27 april, 2011) Detta kan jämföras med Swedbank som år 2009 

hade en total personalomsättning på 13,9 procent och SEB som samma år uppvisade 11 

procent i personalomsättning. (Swedbanks webbplats, a & SEBs webbplats, a) År 2008 följde 

samma trend med klart högre omsättning av personal hos Swedbank och SEB, trots att 

Handelsbanken upplevde problem med hög personalomsättning i Danmark som en följd av en 

överhettad marknad vad gäller banktjänstemän (Affärsvärldens webbplats, c). 

 

4.4.1 Ersättningssystem samt räntabilitet i jämförelse med konkurrenter 

Utifrån diskussionen kring Handelsbankens personalomsättning är det intressant att granska 

de olika bankernas ersättningssystem, för att se likheter och skillnader för att kunna avgöra 

systemets eventuella påverkan på personalomsättningen. Swedbanks har en ersättningsfilosofi 

där de strävar efter att i största möjliga mån utfästa individuellt baserade ersättningar. 
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Ersättningsystemet innehåller både fasta och rörliga ersättningar, där de rörliga ersättningarna 

innefattar dels kontantersättning och dels uppskjuten ersättning i form av aktier. Banken har, i 

likhet med Handelsbanken, ett resultatandelssystem som omfattar alla anställda. Dock vägs 

varje andel beroende på tjänstgöringsgrad och anställningstid och avsättning sker då banken 

överträffar genomsnittet av andra bankers räntabilitet. Dessutom måste Swedbanks egna 

räntabilitet uppgå till minst 10% för att det ska avsättas pengar. (Swedbanks webbplats, b) 

SEB har i likhet med Swedbank både en fast och en rörlig ersättning, där den rörliga 

ersättningen innefattar kortfristiga kontantersättningar och långsiktiga aktiebaserade 

ersättningar. Ersättningssystemet syftar till att främja både kortsiktiga resultat och långsiktiga 

strategiska beslut. (SEBs webbplats, b) 

Handelsbanken har inga rörliga ersättningar utan anställda erhåller endast grundlön samt en 

eventuell årlig avsättning till vinstandelsstiftelsen Oktogonen. Motivet till att inte inneha 

rörliga ersättningar skriver banken om i sin bolagsrapport från 2008. ”Principen om fast lön 

utan rörliga inslag eller bonus utgår från att långsiktigt förtroende svårligen kan kombineras 

med kortsiktiga belöningar.” (Handelsbankens webbplats, a) .”Rörlig ersättning får inte 

förekomma till medarbetare som deltar i kreditbeslut, beslut av andra typer av risklimiter eller 

till medarbetare inom bankens kontrollfunktioner.” (Handelsbankens webbplats, b) 

 

Det övergripande finansiella målet hos Handelsbanken är att överträffa den genomsnittliga 

räntabiliteten hos andra utvalda nordiska banker. För år 2009 blev utfallet av räntabilitet på 

eget kapital 12,6% för Handelsbanken. Motsvarande siffra för ett vägt genomsnitt av övriga 

stora nordiska banker var 4,1%. Swedbanks räntabilitet för 2009 blev -12,5% och SEB erhöll 

en räntabilitet på 1,2%. Det var förövrigt 38:e året i rad Handelsbanken uppfyllde det 

övergripande finansiella målet att ha en bättre räntabilitet än det vägda genomsnittet av 

nordiska banker. År 2009 avsatte Handelsbanken avsatte 748 miljoner till Oktogonen. Året 

innan uteblev dock avsättning, på grund av sänkt utdelning till aktieägarna (Dagens Industris 

webbplats, b) Tabellen nedan visar hur avsättningarna till Oktogonen sett ut de senaste åtta 

åren, att jämföra med Swedbanks avsättningar för samma tidsperiod. (Handelsbankens 

webbplats, c,d,e,f,g) 

 

Handelsbankens avsättningar till vinstandelsstiftelsen Oktogonen (i milj. Kr): 

2009 748, koncernen (748, moderbolag) 

2008 7, koncernen (0, moderbolag)  

2007 122, koncernen (117, moderbolag) 

2006 135, koncernen (117, moderbolag) 

2005 130, koncernen (115, moderbolag) 

2004 451, koncernen (420, moderbolag) 

2003 160, koncernen (148, moderbolag) 

2002 164, koncernen (155, moderbolag) 

2001 155, koncernen (140, moderbolag) 
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Nedan visas räntabilitetsmåtten för Handelsbanken (förkortat SHB), i jämförelse med 

Swedbank och SEB. (Handelsbankens webbplats, h; Swedbanks webbplats, c; SEBs 

webbplats, c) 

SHB  Swedbank  SEB 

2009 12,6%  -12,5%  1,2% 

2008 16,2%  15,2%  13,1% 

2007 23,3%  18,9%  19,3% 

2006 20,9%  19,3%  20,8% 

2005 17,9%  24,6%  14,7% 

Handelsbanken uppvisar en stabil räntabilitet, även under finanskrisen år 2008 och år 2009. 

Banken har en högre räntabilitet än konkurrenterna Swedbank och SEB från och med år 2006 

fram till år 2009.  

 

 

4.5 Respondenternas uppfattning om Oktogonen 

Respondent 2: 

Oktogonen är ett system där de anställda får del i vinsten där grundtanken är att personalen 

ska känna ett visst ansvar i att få upp lönsamheten i banken och därav få tilldelning av 

vinsten, enligt respondent 2. Utdelningen är inte personlig utan all personal i banken får 

samma utdelningsandel oavsett position i banken och respondenten menar även att andelen av 

resultatet baserar sig inte på några individuella insatser utan på utdelningen på aktiesidan. 

Aktieägarna få sin del och det utifrån en parameter som avgör hur stor utdelningen blir, 

baserat på om de anställda lyckats att överträffa de andra bankernas resultat. 

Respondent 2 påstår att det Handelsbanken vill uppnå med Oktogonen är att få personalen 

mer utåtriktad och genom det öka vinsterna. Respondenten uttrycker även att utöver detta 

handlar det även om att personalen ska få ”en bit av kakan”. Det är oklart om det är något 

underliggande syfte med Oktogonen, men för företag fungerar det på så att om en enskild 

aktieägare har mer än 10 procent av aktierna kan inte företaget säljas, med andra ord menar 

respondenten att vem som helst inte kan köpa företaget. De anställdas andel av aktierna ligger 

över 10 procent men har dock sjunkit något sedan flera av de anställda som ägt många aktier 

har gått i pension och därmed sålt sina aktier. 

Respondenten tror inte att Oktogonen påverkar dennes vardag, då det en vanlig arbetsdag 

finns mycket annat att fokusera på. Respondenten menar: 

”Man sitter med kunder och arbetar och betalningar ska utföras hit och dit. Med tanke på allt detta så ges det 

inte mycket utrymme att stanna upp och tänka på Oktogonen. Men ändå är jag väldigt glad att den 

finns.”(Respondent 2, intervju) 

Respondent 2 tror att synen på Oktogonen påverkas när man blir lite äldre och att man 

uppfattar den annorlunda än de som är yngre. När man är yngre tänker man inte ens på 
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Oktogonen trots att det är då man ska vara medveten om den, med tanke på att man kan bygga 

upp enorma summor om man hela tiden arbetat inom Handelsbanken hävdar respondenten. 

Äldre kollegor har berättat om sina utdelningar och det var ju inte så att det hela tiden varit 

enorma summor som gått till utdelning utan det är genom ett smart placerande som dessa 

summor har vuxit sig stora, menar respondenten. Från början bestod Oktogonen nästan bara 

av Handelsbanksaktier, men det har ändrats på senare tid genom olika skatteeffekter och 

därför kan man nu ha olika värdepapper.  

Oktogonen har enligt respondent 2 en motivationseffekt, i kombination med dennes grundlön. 

Vetskapen om att respondenten kommer att få en ganska stor avkastning på sin pension vid 62 

års ålder är enligt denne motiverande, framförallt när man blir lite äldre. Vanligtvis går man i 

pension vid 62 års ålder när man arbetar inom bank och då har man ca 62 % av lönen fram 

tills 65 års ålder och detta tillsammans med utdelningen från Oktogonen kan bidra till att man 

kan leva ett ganska bra liv, enligt respondenten. Denne känner en trygghet i att ha Oktogonen 

i bakfickan och veta att han/hon kommer att kunna använda sig av den när det är dags för 

pension. 

En alternativ utformning av Oktogonen anser respondenten skulle kunna vara att andelen 

baseras på vad man gör inom företaget. I nuläget får alla lika stor del av utdelningen trots 

olika arbeten och prestationer. I nuläget är det något som får avspegla sig på lönen istället, 

menar respondenten. Annars är Oktogonen som belöningssystem positivt då den anställde 

arbetar inom en gemenskap och det är en bra stämning på arbetsplatsen, vilket gör det mycket 

roligare att arbeta än om bara vissa grupper känner ett sådant engagemang, menar respondent 

2. 

Respondent 2 tror att det finns kopplingar mellan Handelsbankens arbetsrelaterade 

värderingar i Örebro och Oktogonen. Det finns en ömsesidig lojalitet mellan Handelsbanken 

och de anställda. Respondenten tror att företaget är ute efter samma tänkesätt som de anställda 

har mot sina kunder vilket innebär att det är de långsiktiga affärsförbindelser som prioriteras. 

Samma sak gäller för personalen, som företaget vill ha en långsiktig relation med. Möjligtvis 

kan det skilja lite beroende på vilket kontor man studerar detta på. Det kan vara annorlunda i 

exempelvis Stockholm, där folk kanske är mer benägna att byta jobb. Högre löner i 

kombination med vilja att göra karriär bidrar nog till att det inte blir samma relationer i större 

städer, resonerar respondenten. Det speciella med kulturen i Handelsbanken är att det finns 

många kontor till skillnad från andra banker och Handelsbanken sprider ut sig på större 

områden vilket kräver att alla drar åt samma håll, anser respondenten. Företaget använder sig 

utav ”Mål & Medel”, som kan ses som Handelsbankens ”bibel”. Respondenten hävdar att det 

i den står på vilket sätt de anställda ska arbeta det är något som genomsyrar hela 

Handelsbankens tankesätt. Beslut ska kunna tas lokalt om exempelvis en kund vill låna 

pengar och på så vis blir det korta beslutsvägar, vilket är något som kan skilja oss från andra 

banker, säger respondenten. Enligt denne har andra banker tagit bort beviljningsrätten på sina 

lokala kontor och tagit dessa beslut på högre instanser, vilket tar betydligt längre tid. 

Respondenten menar även att Handelsbanken arbetar med långsiktighet och då framför allt på 
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det sättet att de strävar efter att skaffa stabila kunder och företag samt undviker att gå in i 

kortsiktiga kundrelationer. 

 

Respondent 3: 

Respondenten förklarar att Oktogonen är en form av vinstandelssystem och när banken går 

bättre än genomsnittet av de övriga storbankerna får de anställda avsatt till utdelning. 

Räntabilitetsmåttet är det som främst används och det har visat sig att det oftast varit så att 

Handelsbanken varit lönsammast, menar respondenten. När man anställdes och årligen fick en 

liten slant avsatt till Oktogoen var det självklart positivt, men inte något man tänkte på särskilt 

mycket. Det var långt fram i tiden vilket gjorde att man som yngre inte påverkades av 

Oktogonen på samma sätt, hävdar respondent 3. 

Enligt respondenten syftar Oktogonen till att skapa nöjda medarbetare och kontinuitet då det 

kostar att rekrytera ny personal och när rätt person kommer in i företaget vill man därför 

gärna behålla denne. Att belöna den anställde är ett sätt att få kvar denne inom företaget, 

enligt respondenten.  

Respondent 3 ser inte att belöningssystemet har någon direkt påverkan i det vardagliga 

arbetet. Dock finns det i tankarna, framförallt vid den årliga bolagsstämman, där det bestäms 

ifall det ska bli någon avsättning eller inte. 

Oktogonen sporrat till att fortsätta respondentens anställning i företaget. Dock är det även 

andra faktorer som spelar in. Respondenten anser att Handelsbankens arbetssätt är intressant 

och det är kul att jobba inom banken. Den anställde får stora friheter och kan vara med och 

påverka en hel del om personen bara vill. 

Respondent 3 funderar kring varför de anställda ska behöva vänta tills de är 60 år innan de får 

ut några pengar. Det finns andra exempel där företag har olika typer av vinstandelssystem och 

anställda på vissa företag får ut en vinstandel årligen eller vart femte år, enligt respondenten. 

Att Handelsbanken inte använt sig av denna utformning är något som respondenten ställt sig 

frågande till.  

”Behovet av pengar finns ju i olika skeden i livet. Kanske behövs de än mer när personen är i 30 års ålder än 

när man är 60år. Dock är Oktogonen utformad som den är och det är inget som går att påverka. Med facit i 

hand är belöningssystemet inte så tokigt ändå. Dock kanske en kombination av långsiktig och kortsiktig belöning 

vara att föredra för de anställda, där den anställde kan få ut en del inom kortare tid. Men banken har väl någon 

baktanke med att de utformat Oktogonen som de gjort.” (Respondent 3, intervju) 

De anställda på det berörda kontoret i Örebro är relativt likasinnade, hävdar respondenten. Det 

finns en ganska stor frihet i att sköta sitt eget jobb och den anställde har en hel del 

befogenheter, vilket gör att den anställde inte behöver rådfråga sin chef hela tiden. 

Respondenten anser inte att det finns några freeriderproblem kopplat till belöningssystemet.  

”Det är ganska svårt att smita undan på vårt lilla kontor, i alla fall inom kontorsrörelsen jag jobbar inom.” 

(Respondent 3, intervju.) 
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Respondenten menar att Handelsbanken har en filosofi att bara ta in kunder på långsiktig 

basis och banken satsar på service, tillgänglighet och bra priser. Banken karaktäriseras av 

försiktighet och konservatism och företaget växer sakta vilket gör både de anställda och 

förhoppningsvis kunderna lugna, menar respondenten. 

 

Respondent 4: 

Det finns många olika svar på frågan om Oktogonens funktion, eftersom Oktogonen i vissa 

avseenden är svår att förstå, säger respondent 4. Denne hävdar att Oktogonen är ett 

vinstandelssystem som går ut på att om Handelsbanken mer eller mindre går bättre än de 

andra storbankerna sett till räntabilitet sker en avsättning till Oktogonen. 

Syftet med Oktogonen anser respondenten kan vara kopplat till lönesituationen i företaget. 

Respondenten uttrycker att lönerna inom Handelsbanken inte är de bästa i jämförelse med 

andra banker och att Oktogonen kan vara ett medel för att behålla de anställda så länge som 

möjligt och skapa trogna medarbetare.  

I det dagliga arbetet finns ingen direkt påverkan från Oktogonen, menar respondenten. Dock 

påverkade belöningssystemet respondenten på så sätt att den kvarhöll personen inom företaget 

när ett annat jobberbjudande dök upp. Respondenten resonerade då kring Oktogonen och de 

summor som de anställda får avsatt till i form av framtida extra pension. Detta system är 

speciellt och det är svårt att hitta andra arbetsgivare som kan sätta av liknande summor som 

de anställda erhåller genom Oktogonen. Detta är en väldigt positiv aspekt med Oktogonen, 

menar respondenten. Samtidigt nämner respondenten att de anställda får andra förmåner, som 

till exempel bättre avtal vid lån. 

Respondenten anser att Oktogonen motiverar denne i arbetet då ju bättre det går för 

Handelsbanken, desto mer får de anställda avsatt till Oktogonen. Resultatet mäts inte på 

individnivå utan på hela Handelsbanken, enligt respondenten. Företaget inte har det 

kortsiktiga tänkesättet med dagliga mål utan företaget jämför kontor mot kontor. 

Respondenten säger även att om en anställd ser att kontoret går bra är det klart att denne blir 

sporrad till att prestera. Handelsbankens kontor i Örebro har regelbunden uppföljning för att 

se hur de ligger till och om Handelsbanken går bra får anställda avsättning vilket påverkar 

motivationen positivt och därav anser respondenten att den dagliga prestationen kan kopplas 

till framtida belöning. 

Respondent 4 medger att en eftersträvansvärd utformning av Handelsbankens 

belöningssystem skulle vara att den anställde får mer pengar i nuet. Det är svårt för 

respondenten att veta om denne lever till 60års ålder. Många har familj och stora utgifter, 

vilket gör att behovet av pengar är stort och därför anser respondent 4 att pengar i nuet skulle 

vara eftersträvansvärt. Dock ser respondenten även en risk med att pengarna som erhålls 

spenderas i högre utsträckning om tillgången till den anställdes vinstandel finns på kortare 

sikt.  
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”Genom Oktogonen har vi en trygghet och Oktogonen är kopplad till Handelsbanken och dess 

resultat.”(Respondent 4, intervju) 

Nackdelen med Oktogonen som en långsiktig belöning är som sagt att det är väldigt långt 

kvar tills pension och egentligen skulle respondenten vilja bestämma vad denne vill göra med 

pengarna och när. Dock kan det vara bra att de inte är tillgängliga då risken annars finns att 

pengarna inte sparas till den framtida pensionen. Respondenten tror att den låga 

personalomsättningen i Handelsbanken i första hand är relaterat till bankens interna 

rekrytering då anställda har möjlighet att byta position inom företaget, mellan olika kontor, 

befattningar och tjänster. 

Respondenten beskriver att man som anställd har förtroende och lojalitet gentemot 

Handelsbanken och att man tänker prismedvetet. Vid ett inköp av exempelvis en penna för 

företagets räkning väljs det billigaste alternativet, detta trots att Handelsbanken ofta gör 

enorma vinster.  Det finns ett speciellt ”tänk” inom banken, trots att det är ett företag där det 

görs stora vinster funderas det ändå kring ifall man kan köpa in pennor eller inte.  

Det finns en väldigt stark kultur på Handelsbanken då medarbetarna är lojala och det finns ett 

tankesätt som är ”inbyggt i väggarna”, enligt respondenten. De anställda har trevligt på jobbet 

och det går att känna sig trygg med sin arbetsgivare. Tankesättet som är specifikt för 

Handelsbanken innefattar att de anställda är ekonomiskt medvetna. Redan de unga som 

kommer in i organisationen anammar detta. Det är inte på så sätt att någon sitter och dikterar 

villkor, men de yngre påverkas ändå, uttrycker respondenten. 

 

Respondent 5: 

Oktogonen är ett rättvist belöningssystem som baseras på bankens resultat jämfört med 

konkurrenterna, hävdar respondenten. Avsättningen sker i förhållande till aktieutdelningen 

och placeras till stora delar i Handelsbanksaktier där respondenten anser att syftet är att skapa 

ett långsiktigt engagemang där alla i banken ska känna sig delaktiga.  

Respondent 5 anser inte att Oktogonen påverkar dennes arbetsprestation. Arbetsinsatsen 

påverkas bara av respondentens egna och dennes närmsta chefs förväntningar. Respondenten 

menar att dennes arbetsinsats känns så liten i förhållande till hela bankkoncernens och att det 

är helt orimligt att denne skulle kunna påverka utdelningen. Däremot gör 

Handelsbankskulturen att respondenten hela tiden tänker på utgifter i förhållande till intäkter. 

Oktogonen är inget som respondenten påverkas eller tänker på särskilt mycket i det dagliga 

arbetet. I samband med att det blir utdelning till Oktogonen tänker respondenten lite extra på 

det, men inte så att det påverkar dennes dagliga jobb. 

Respondenten resonerar kring Oktogonen och dess långsiktighet:  

”Jag kan i nuläget tycka att pengarna skulle göra större nytta i min nuvarande livssituation som 

småbarnsförälder med bolån, men samtidigt så ger det mig en trygghet inför framtiden att veta att Oktogonen 

”alltid” finns där.” (Respondent 5, intervju) 
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Respondenten nämner att det finns en form av Handelsbankskultur som genomsyrar kontoret. 

De anställda tänker på kostnaderna och tar begränsade risker. Handelsbanken har en mycket 

god historik och ett starkt varumärke, vilket de anställda lever i skuggan av. De anställda ges 

stora friheter och enligt respondenten existerar det i princip ingen toppstyrning. Kulturen på 

kontoret skapar en god arbetsmiljö och till viss del kan respondenten koppla kulturen till 

belöningssystemet Oktogonen då långsiktighet genomsyrar hela organisationen och det 

resultat Handelsbanken gör idag syns både i aktiekursen (som Oktogonen investerar i) och ger 

de anställda nya goda avsättningar till Oktogonen.  
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5. Analys 

 

5.1 Oktogonens utformning i förhållande till hur ett resultatstyrsystem 

och ett belöningssystem framställs 

 

Merchant & Van Der Stede (2007) delar upp ett resultatstyrningssystem i fyra delar. Dessa är 

att definiera ett resultatområde, att mäta prestationen, att sätta upp prestationsmål inom det 

valda resultatområdet samt att uppmuntra de anställda till att nå målet genom att erbjuda 

belöningar då målen uppfylls. Dessa delar går att applicera på Handelsbankens 

belöningssystem Oktogonen. Det resultatområdet Oktogonen grundar sig på är lönsamheten 

inom banken. Det är utifrån räntabiliteten som systemet styrs och prestationerna värderas. 

Banken mäter prestationen genom att efter avslutande räkenskapsår räkna fram årets 

räntabilitet och därefter jämföra det med övriga bankers genomsnittliga räntabilitet. Bankens 

prestationsmål vad gäller Oktogonen är att överträffa övriga bankers genomsnittliga 

lönsamhet under ett räkenskapsår. Med andra ord har Handelsbanken ett prestationsmål som 

innebär att de eftersträvar en högre lönsamhet än övriga banker. Lyckas de nå målet utfaller 

en årlig belöning i form av avsättning till Oktogonen, som förvaltar kapitalet till det att den 

anställde går i pension. Denna jämförelse visar att Oktogonen innehar de delar som Merchant 

och Van Der Stede (2007) nämner som komponenter i ett resultatstyrningssystem. Att 

använda ett prestationsmått gör att de anställda har möjlighet att tolka och utvärdera sin 

prestation på ett sätt som skulle ha varit svårt ifall måttet saknades. Detta eftersom de då inte 

erhållit någon referenspunkt på hur prestationen egentligen varit. Med ett prestationsmått kan 

de anställda i Handelsbanken ställa detta i relation till tidigare historiska utfall eller jämföra 

mot konkurrenter. Att objektivt kunna jämföra lönsamheten inom verksamheten gentemot 

sina konkurrenter bidrar till att de anställda får en ökad medvetenhet kring sin prestation och 

hur den står sig gentemot andra banker.  

 

De anställda följer de mått som de ansvarar för att uppnå, inte de mål som organisationen har. 

Därför är det viktigt att måtten återspeglar målet. I detta fall har Handelsbanken ett 

räntabilitetsmål och räntabilitetsmått och måttets objektivitet innebär att inkongruensen 

mellan organisationens mål och prestationsmåttet minskar. Med en sammanblandning av flera 

olika mått finns en risk att anställda försöker uppnå mått som inte överensstämmer med de 

mål organisationen har. Dessutom finns risken att de anställda väljer att fokusera på att uppnå 

vissa mått medan andra mått hamnar i skymundan. Att ha ett prestationsmål som innebär att 

de anställda ska utveckla sin kompetens inom ett visst ämnesområde kräver en värdering av 

kompentensutvecklingen hos varje anställd för att kunna mäta och bedöma ifall målet 

uppfyllts. Flera mått för ett gemensamt mål kan även vara motstridiga, vilket innebär 

problem. Om ett mått uppfylls kan det vara på bekostnad av ett annat. Randle (1997) gav 

exempel på då subjektiva mått på en forskningsavdelning gjorde att fokus flyttades från 

arbetsuppgifterna och den anställdes kompetens. Själva mätningen av prestationen är en 

kritisk variabel inom ett resultatstyrsystem. Prestationsmätningen i Oktogonen värderar 
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lönsamheten utifrån finansiella mått och inte genom någon subjektiv bedömning. En subjektiv 

bedömning av lönsamheten för Handelsbanken skulle bli mycket godtycklig och det skulle 

vara svårt för chefer eller bedömare att ta beslut kring avsättning om prestationen värderades 

utifrån deras iakttagelser och åsikter. Detta skulle även kunna skapa konflikter mellan 

anställda kring värderingen av prestationerna.  

 

Lönsamhetsmåttet i Handelsbanken omfattar hela organisationens lönsamhet. Detta kan ställa 

till problem då Merchant och Van Der Stede (2007) menar att belöningssystemens effekter 

varierar beroende på olika individers tycke och smak. Detta är något som bekräftas av 

respondent 2 som till viss del ställer sig frågande till att all personal inom banken får lika stor 

belöning, oavsett position inom företaget. Att individuellt anpassa belöningarna är ett sätt att 

komma runt problematiken. Exempelvis konkurrerande Swedbank nämner att deras 

ersättningsfilosofi till stor del bygger på att individuellt ersätta sina anställda. Dock kan det 

vara svårt att genomföra individuella ersättningar i stora komplexa organisationer. Simons 

(1995) påpekar även att om den anställde är en del av en grupp där alla strävar mot 

gemensamma mål kan det vara svårt att dela upp belöningen individuellt. I Handelsbankens 

fall är det svårt att göra en individuell uppdelning då prestationsmålet täcker in hela 

organisationen. Det är svårt att härleda i vilken grad varje enskild anställd bidragit till utfallet 

av prestationen, i detta fall räntabiliteten på det egna kapitalet för Handelsbanken i stort. En 

utformning för att bryta ner lönsamhetsmåttet så att de anställda belönades beroende på deras 

individuella prestation, innebär även en risk för suboptimering och att de anställda börjar 

konkurrera mot varandra istället för att samarbeta. Enligt Cacioppe (1999) är det viktigt att 

utforma gruppbelöningen utifrån den kultur som finns etablerad i organisationen. 

Handelsbankens filosofi är att inte kombinera gruppbelöning i form av utbetalning från 

vinstandelsstiftelsen med andra individuella belöningar. Detta skiljer sig gentemot 

konkurrerande bankerna Swedbank och SEB, som har en kombination av individuella och 

gruppbaserade ersättningar. Detta kan kopplas till vad respondent 3 säger: ” Handelsbanken 

har en filosofi att bara ta in kunder på långsiktig basis.”. Med en kortsiktig individuell 

ersättningsdel skulle de anställda frestas att binda till sig kunder som på kort sikt kan vara 

lönsamma, men som innebär en högre risk att bli olönsamma på lång sikt.  

 

Enligt Merchant och Van Der Stede (2007) är det viktigt att de anställda kan påverka de mått 

som utvärderar deras prestationer. Oktogonens lönsamhetsmått är på en övergripande nivå, 

vilket kan försvåra för de anställda att kunna koppla sin prestation till det slutgiltiga utfallet. 

Respondent 4 menar att eftersom Handelsbanken jämför sig kontor för kontor och har 

kontinuerliga uppföljningar innebär det i förlängningen att det går att härleda sin prestation till 

en framtida belöning, då Handelsbanken avsätter pengar när de lyckas nå sina mål. 

Respondent 5 hävdar dock att det inte är rimligt att man som enskild anställd ska kunna 

påverka hela företagets prestation då dennes arbetsinsats är liten i relation till företagets. 

Resultatet stärks av en tidigare undersökning som gjort på vinstandelssystem av Poole & 

Jenkins (1988) som visade resultat i samma riktning. Av detta kan utläsas att det råder delade 

meningar hos de intervjuade på Handelsbanken kring påverkan av måttet. En tanke som 
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respondent 4 tangerar är att det går att se det som att företagets mål bryts ner till de lokala 

kontoren. När uppföljning sker kan prestationen inom det lokala kontoret utvärderas och om 

kontoret presterat bra har de anställda inom kontoret på så sätt påverkat Handelsbankens 

övergripande räntabilitet på ett positivt sätt, vilket kan leda till en framtida belöning. Att bryta 

ner målen på individnivå är svårt, vilket kan kopplas till det respondent 5 påpekar angående 

svårigheterna i att som enskild anställd påverka det övergripande räntabilitetsmåttet.  

Räntabilitetsmåttet Handelsbanken använder sig av för att värdera och belöna de anställda har 

påverkan av externa faktorer som exempelvis konjunktursvängningar, både inom landet och 

även globalt. Det kan ge sig i uttryck då trots de anställdas prestationer bidragit till en bra 

räntabilitet inom hela verksamheten, har en extern kris påverkat räntabiliteten negativt. I detta 

fall är det de externa faktorerna som kraftigt influerat till en dålig räntabilitet. De externa 

faktorerna som påverkar ett prestationsmått är viktiga att lokalisera och ha med i 

beräkningarna då en utvärdering genomförs (Merchant & Van Der Stede, 2007). Detta gäller 

även vid jämförelser med andra konkurrenter. Vissa utländska konkurrenter kan exempelvis 

ha påverkats av lag- eller regeländringar i landet som därav påverkat deras räntabilitet och det 

gäller därför att vara medveten om dessa för att på ett bättre sätt kunna utvärdera sin egen 

prestation. Smitt et al (2002) nämner en annan aspekt angående hur belöningssystemet 

påverkas av konjuktursvängningar. Vissa system kan vara mycket fördelaktiga i goda tider, 

vilket kan medföra problem när det blir en konjunkturnedgång. (Smitt et al, 2002) Detta är 

något som Handelsbanken vid grundandet av Oktogonen tog hänsyn till (Wallander, 2002). 

Tidigare vinstandelssystem mötte ofta på problematik i form av negativa reaktioner från 

anställda då utdelning uteblev på grund av sämre tider. Detta eftersom de anställda hade 

anpassat sin livsstil efter de årliga utbetalningarna. Handelsbanken valde därför att utforma 

sitt belöningssystem så att belöningarna utbetalades först vid 60års ålder. Denna utformning 

medförde att de negativa reaktionerna inte alls blev lika påtagliga då en utebliven utdelning 

inte hade någon direkt påverkan på de anställda då deras utbetalning verkställdes långt senare.  

Statistik från år 2008 och år 2009 att Handelsbanken ändå stod sig mycket starkt gentemot 

många av sina konkurrenter och kunde erhålla en räntabilitet på 16,2% för år 2008 och 12,6% 

för år 2009. Det bör påpekas att en djup finansiell kris ägde rum både inom landet och globalt 

under denna period. En anledning till att denna externa påverkan inte drabbade 

Handelsbanken i lika hög grad som många konkurrenter kan vara att företaget fokuserar på att 

endast ingå affärer med kunder som innebär ett lågt risktagande och lönsamhet på lång sikt. 

Ett exempel som skiljer banken från konkurrerande Swedbank var att de inte valde att etablera 

sig på den baltiska marknaden, som får anses som osäker i förhållande till de nordiska 

marknaderna. När den baltiska marknaden drabbades av finanskrisen förlorande Swedbank på 

sin högrisksatsning och erhöll för år 2009 en negativ räntabilitet på 12,5%. En annan aspekt är 

att nyetablerade banker kan tvingas till låga marginaler och kortsiktiga mål för att kunna 

konkurrera på marknaden. Där spelar även ett högt risktagande in för att kunna ta 

marknadsandelar och kunder från andra banker. Detta gör att den genomsnittliga lönsamheten 

på de nordiska bankerna sjunker då dessa nya aktörer introducerar sig på marknaden.  
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Den tidsfördröjning som förekommer mellan prestation, mätning och belöning är intressant att 

studera ur styrningsperspektiv, då tiden mellan de olika faserna påverkar vilka 

styrningseffekter som erhålls. Tidsfördröjningen mellan prestation och mätning är varierande 

beroende på hur ofta uppföljning görs. Från det att mätningen genomförts och ett utfall 

konstaterats dröjer det till nästa styrelsemöte innan årets avsättning till Oktogonen utfästs. 

Dock ligger belöningen latent i vinstandelsstiftelsen Oktogonen tills det att den anställde går i 

pension. Ur det hänseendet är belöningsformen långsiktig då den realiseras långt efter att 

prestationerna genomförts. Flera forskare hävdar att de anställda behöver konsekventa och 

kortsiktiga prestationskrav för att prestera på topp (Merchant & Van Der Stede, 2002, s.34; 

Agarwal, 2010). Kortare utbetalningsperioder i koppling till belöningssystem nämns även 

som en framgångsfaktor av flera andra forskare (Bullocks & Tubbs, 2000; Bowy & Thorpe, 

2000; Towers Perrin, 2000). Respondent 4 och respondent 5 ser båda till sin nuvarande 

livssituation med familj och mycket utgifter när de argumenterar för att behovet av att pengar 

finns i nuet och att framtiden är osäker. Respondent 3 föreslår en kombination av långsiktig 

och kortsiktig belöning, där en viss del av den anställdes andel betalas ut på kortare sikt. Detta 

förslag kan kopplas till vad Agarwal (2010) föreslår som en lösning på problematiken kring 

långsiktiga belöningar som osäkra och med en hög relaterad risk. Enligt forskaren kan 

systemet vara utformat så att de anställda årligen får ut kompensering utifrån prestation, där 

den årliga planen är en del av en långsiktig plan. Dock tar forskaren inte hänsyn till 

belöningssystemets kontext i resonemanget om vad som förefaller vara den bästa 

belöningsformen sett ur ett tidsperspektiv. Vissa organisationer kan gynnas av enbart lång- 

eller kortsiktiga belöningar. I Handelsbankens fall skulle Agarwals förslag innebära att 

banken skulle dela ut pengar till sina anställda årligen, istället för att avsätta dem till en 

vinstandelsstiftelse för framtida utbetalning. Banken skriver dock i sin bolagsstyrningsrapport 

för år 2008 att de inte anser att det går att kombinera långsiktigt förtroende med kortsiktiga 

belöningar. Problemet med att ha årliga utbetalningar är att de anställda snabbt skulle vänja 

sig vid detta och förändra sin livsstil efter de kalkylerade årliga belöningarna. Nilsson et al 

(2010) menar även att risken finns att tillvanda anställda avvaktar löften om belöningar innan 

de agerar. Vid uteblivna belöningar skulle reaktionerna bli stora och belöningssystemet skulle 

då kunna skapa negativa styreffekter, som Kohn (1993) tar upp. Belöningssystemet kan 

istället minska motivationen, förstöra relationer eller minska intresset för arbetet. Om årliga 

belöningar införs finns risken att kulturen inom företaget förändras mot att bli mer kortsiktig 

och att de anställda tar högre risker för att nå kortsiktiga resultat. Detta skulle inte 

harmonisera med Handelsbankens strategiska långsiktighet och en målkonflikt mellan 

anställdas och organisationens mål skulle skapas. Att anpassa belöningssystemet till de 

strategiska målen samt företagets situation och särart, är viktigt för att lyckas enligt Lindvall 

(2009). Handelsbankens långsiktiga belöning skulle passa mindre bra i exempelvis säljande 

företag, då målet hos dessa organisationer ofta är att öka försäljningen på kort sikt. Med ett 

långsiktigt och gruppbaserat belöningssystem skulle många säljare känna sig orättvist 

behandlade då en säljare som avsevärt överträffar en annan säljares försäljningssiffror ändå 

får lika mycket belöning som denne.  
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Det är dock viktigt att Handelsbanken gör sina anställda medvetna om avsättningar och den 

finansiella situationen. Även fast den anställde inte får ut sin andel så måste denne motiveras 

och upplysas om hur arbetet i banken fortskrider och hur den anställdes framtida utbetalning 

växer. Detta för att sporra och visa en återkoppling till belöningen. Att visa fram de lokala 

kontorens resultat gör att de på ett bättre sätt kan tolka och utvärdera sin prestation. Att sporra 

de anställda genom att lyfta fram de som presterat bäst och därefter premiera dessa är inte en 

bra väg att gå för att förbättra räntabilitetsmåttet. Detta skulle leda till större risktagande som i 

förlängningen skapar en volatil lönsamhet, då vissa affärer skulle generera bra avkastning 

medan andra skulle uppvisa stora förluster. Detta skulle inte harmonisera med 

Handelsbankens strategiska mål kring långsiktighet och lågt risktagande.  

 

Handelsbankens Oktogon är en monetär belöningsform, eftersom då den anställde bestämmer 

att ta ut sin andel omvandlas kapitalet som förvaltats av stiftelsen Oktogonen genom aktier till 

en monetär utbetalning, enligt Olve & Samuelsson (2008). Oktogonen kan även ses som en 

extremt långsiktig belöningsform då utbetalning sker tidigast vid 60 års ålder. Enligt 

Merchant & Van der Stede (2007) är det huvudsakliga syftet med långsiktiga belöningar att 

belöna anställda då de strävar efter att maximera företagets långsiktiga värde. Dessutom är 

långsiktiga belöningar ofta riktade till en relativt hög nivå i organisationsstrukturen då de har 

det lättare att påverka företagets långsiktiga framgång. I Handelsbanken är belöningssystemet 

inte enbart riktat till högre nivåer utan till alla anställda i företaget. Detta kan ha att göra med 

att Handelsbanken har en långt gången decentralisering inom företaget, vilket gör att anställda 

på lägre nivå får ett större ansvar tilldelat sig och har på så sätt större möjligheter att påverka. 

Om företaget skulle vara toppstyrt hade de flesta kreditbesluten skickats upp till ledningen för 

godkännande. Den anställde på det lokala kontoret har i sådana fall liten påverkan i fall 

kunden värderas som lönsam och innebär ett lågt risktagande. Dock skulle den anställde på 

det lokala kontoret hållas lika mycket ansvarig för att rätt bedömningar görs trots att denne 

inte kan påverka ledningens beslut, eftersom måttet är övergripande för hela verksamheten 

och alla anställda hålls ansvariga och belönas därför lika. Utifrån det kan Handelsbankens 

belöningssystem även anses vara av grupp- eller kollektiv karaktär. Det spelar ingen roll 

vilken grundlön eller position den anställde har inom företaget, det enda som räknas är hur 

lång tid den anställde arbetat inom företaget och om den anställde arbetat hel- eller deltid. 

Gruppbelöningar kan enligt Kessler (2001) skapa ”Line-of-sight”-problem och i 

Handelsbankens fall visar intervjuer med de anställda att denna problematik finns. Då 

belöningen omfattar hela koncernen och dessutom är långsiktig ur det avseendet att 

belöningen realiseras först vid pensionering gör att det blir svårt att se samband mellan 

prestationsfasen och belöningsfasen. Just vikten av att ha belöningar eller mål som de 

anställda kan koppla till sina prestationer är viktigt menar, Zobal (1999). Hon menar att för att 

anställda skall känna motivation måste det finnas en koppling mellan prestation och belöning. 

Målen måste också vara möjliga att nå, samt att de anställda känner att belöningarna är värda 

det arbete de anställda lägger ner.  

Gruppbelöningar fungerar bra då arbetet kräver samarbete och då belöningen återspeglar 

grupprestationen, som mäts genom ett eller flera resultatmått (Olve & Samuelsson, 2008). I 
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Handelsbankens fall är resultatmåttet räntabilitet för hela företaget, vilket återspeglar 

prestationen av alla anställdas arbetsinsats i att förbättra densamma. En fördel med att 

Handelsbanken har gruppbelöningar är att företaget minskar risken för suboptimering, då de 

olika kontoren eller anställda inom samma kontor inte tjänar något på att hemlighålla bra 

lösningar eller försvåra för sina medarbetare för att själva visa sig framgångsrika. Denna 

problematik kan uppkomma hos konkurrenterna Swedbank och SEB, då de innehar både 

grupp- och individuellt baserade ersättningar. Fokuserar den anställde på de individuella 

ersättningarna kan det missgynna gruppens resultat och därmed gruppbelöningarna. Olve och 

Samuelsson (2008) nämner problem med en anställd i skydd av gruppen kan undvika att 

prestera och ändå erhålla bonus. Respondent 2 menar att det är svårt att smita undan på de 

lokala kontoren. Om en anställd på ett lokalt kontor inte presterar, syns det på den lokala 

nivån men inte speciellt mycket på den övergripande företagsnivån. Eftersom de lokala 

kontoren gör kontinuerliga uppföljningar över sin ekonomiska situation torde det vara svårt 

att kunna smita undan, särskilt om kontoren är mindre. Situationen skulle ha varit en annan 

om de lokala kontoren hade varit stora med många anställda inom varje kontor eller om 

organisation i högre grad varit centralt styrd. Överskådligheten hade försvårats och varje 

anställda hade istället blivit ”en i mängden”.  

Merchant och Van Der Stede (2007) menar att gruppbelöningar passar in i situationer då det 

finns synergieffekter. Med det menas att införandet av ett belöningssystem kan få effekter 

utöver de som systemet var ämnat att skapa. Därför är det intressant att undersöka vilka andra 

styreffekter belöningsystemet i Handelsbanken skapat. 

 

 

5.2 Oktogonens styreffekter 

 

5.2.1 Belöningssystemet förmedlar vilka faktorer som är viktiga 

Handelsbanken försöker, genom användandet av Oktogonen, att styra sin verksamhet mot en 

större medvetenhet om sina intäkter och kostnader. Enligt respondent 4 och respondent 5 

finns det ett speciellt synsätt inom företaget som influerar alla anställda. Detta handlar om att 

vara ekonomiskt medveten och att ha kostnaderna i åtanke när arbetsuppgifter genomförs. 

Samtidigt menar respondent 4 att belöningssystemet Oktogonen är stark kopplat till denna 

ekonomiska medvetenhet, då det har en påverkan på belöningssystemets utfallsmått. Detta 

överrensstämmer med Merchant & Van der Stede (2007) definiering av belöningssystemets 

ändamål som informativt. Med det menas att genom belöningar fånga de anställdas 

uppmärksamhet och att informera dem om vad företaget anser vara viktigt. I Handelsbankens 

fall är det att sträva efter en bättre lönsamhet än sina konkurrenter. Att genom olika 

styrverktyg förmedla företagets mål och strategi skapar en slags vägledning för hur de 

anställda ska agera. Kopplas en belöning till detta gynnas båda parter av att sträva åt samma 

håll. Företaget når sina mål och de anställda blir belönade för att ha agerat i företagets 

intresse. Dock kan det uppstå problem i de fall då den anställde inte lockas av den belöning 
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företaget utfäster ifall deras mål uppfylls av den anställde. Alla personer behöver inte vara 

drivna av monetära belöningar. I dessa fall kan de anställda sträva efter andra mål, än de som 

genom styrverktyget förmedlas som viktiga. En felaktig belöningsform kan vara orsaken till 

detta.  

 

Det är viktigt att belöningssystemet är en del av företagets gemensamma mål och värderingar. 

I annat fall skulle organisationen uppfattas som spretig med skiftande värderingar och mål 

inom olika delar av organisationen. Ett exempel skulle vara ett företag vars ersättningssystem 

gynnar ett långsiktigt åtagande, medan det i interna utbildningar av personalen fokuseras 

kring kortsiktiga resultat. Målkonflikter inom organisationen skulle även kunna uppstå med 

olika ersättningssystem till olika delar av organisationen. Inom vissa delar belönas högt 

risktagande medan det inom andra delar av organisationen premierar lågt risktagande. Att i 

likhet med Handelsbankens Oktogon inneha ett gemensamt belöningssystem för alla anställda 

oavsett position, kan bidra till att stärka samarbetet mellan anställda och styra dem mot 

gemensamma mål. En indirekt effekt av att formulera mål och utifrån detta utarbeta 

prestationsmått, är att företaget riskerar att åsidosätta vissa områden inom organisationen som 

inte fångas upp av något mål (Greve, 2009). En stark företagskultur som förmedlar viktiga 

värden inom företaget kan vara ett sätt att ändå belysa dessa områden. I Handelsbanken 

beskriver respondent 4 att det finns en stark etablerad företagskultur som påverkar de 

anställda till att agera kostnadseffektivt.  

 

5.2.2 Personalomsättningen kan påverkas 

Att rekrytera eller behålla personal genom att erbjuda belöningar som är likvärdiga eller bättre 

än konkurrenternas samt att koppla utbetalningen till den anställdes fortsatta anställning i 

företaget kan vara en styreffekt av användandet av belöningssystem (Olve & Samuelsson, 

2008 s.230). Olve & Samuelsson (2008) menar dessutom att detta kan kopplas samman med 

syftet att hävda sig mot konkurrenter och bransch. Respondent 1 ger exempel på detta då 

Handelsbanken har sin personal som ett konkurrensmedel. Banksektorn är en relativt 

homogen bransch vilket gör det viktigt att skilja sig från mängden och på så sätt kunna 

rekrytera och kvarhålla anställda inom företaget. Respondent 3 och respondent 4 uppfattar att 

Oktogonen fyller en funktion i att behålla personalen kvar inom företaget. Respondent 4 gav 

exempel på en situation då Oktogonen bidrog till att denne valde att stanna kvar inom 

företaget trots att ett externt jobberbjudande uppkom. Det är kostsamt att rekrytera ny 

personal och när en person med rätt kompetens kommer in i företaget är det eftersträvansvärt 

att försöka behålla denne.
8
 En åtgärd är att ge de anställda belöningar som knyter dem till 

företaget och då framförallt i form av långsiktiga belöningar. Detta anser Andersson & 

Bratteberg (2000) vara exempel på ett syfte med vinstandelssystem.  

                                                           
8
 Respondent 3 
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Det kan fastställas att Handelsbanken har en klart lägre personalomsättning än konkurrerande 

svenska bankerna SEB och Swedbank under år 2009 och 2008. En bidragande orsak till detta 

kan vara att banken har ett långsiktigt ersättningssystem i form av Oktogonen och att detta 

system dels skulle attrahera personer som har för avsikt att inleda en långsiktig karriär inom 

banken, dels ha en kvarhållande effekt av befintliga anställda. Detta är något som även Olve 

och Samuelsson (2008) tar upp som en av effekterna med ett belöningssystem. Vid 

undersökning av de olika bankernas ersättningssystem finns många likheter, men även några 

olikheter. Swedbank har ett resultatandelssystem som liknar Oktogonen och SEB har 

långsiktiga aktiebaserade ersättningar till sina anställda. Det som framförallt skiljer bankerna 

åt i ersättningssystemen är att både Swedbank och SEB har kortsiktiga rörliga 

kontantersättningar medan Handelsbanken inte har detta. I förlängningen kan det innebära att 

givet antagandet att personer till viss del drivs av belöningar, söker sig en stor andel av de 

personer med långsiktiga mål och värderingar till Handelsbanken, då de innehar en långsiktig 

filosofi som personerna känner igen. Merchant och Van der Stede (2007) menar att effekterna 

av olika belöningar kan variera beroende på individens personliga smak. Vissa är intresserade 

att tjäna ”snabba pengar” medan andra har ett intresse i att öka sina pensionsförmåner och 

förbättra möjligheterna till att bli befodrad. Att erbjuda ett visst ersättningspaket intresserar 

individer med liknande värderingar, vilket kan innebära att vissa individer som inte 

överrensstämmer med företagets värderingar sållas bort redan i anställningsprocessen. 

Därmed undviks att individer med annorlunda värderingar anställdas, för att efter kort tid 

avsluta anställningen de två aktörerna inte strävar mot samma mål eller har liknande 

värderingar. Handelsbanken kan skapa en bild av att företaget värderar sina anställda högt och 

är beroende av dem för att nå långsiktig framgång. Denna bild kan även vara en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenter i att attrahera sökanden till rekryteringsprocessen. 

Dock är det viktigt att inte förenkla Oktogonens påverkan på personalomsättningen i banken. 

Det finns många faktorer som spelar in och påverkar detta. Respondent 1 samt respondent 4 

nämnde att banken har en väl utvecklad intern rekrytering som gör att personer som vill 

utvecklas och byta inriktning i karriären i stor mån får möjlighet att göra det inom företagets 

gränser. Att arbeta fram alternativa lösningar internt vid personalnedskärningar, att vara 

noggrann vid urvalet av arbetssökanden innan de anställs är andra faktorer som spelar in, 

likaså arbetsklimatet inom organisationen samt hur organisationens verksamhet går rent 

ekonomiskt.  

 

 

5.2.3 Stärkta gruppnormer 

Gruppbelöningar kan även skapa en fördelaktig form av kulturell styrning. Anställda inom 

gruppen kan bevaka och stötta varandras beteende och därmed åstadkomma ett förbättrat 

resultat. (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 406)  

Alla respondenter kunde se kopplingar mellan Handelsbankens arbetsrelaterade värderingar 

och företagets belöningssystem Oktogonen. Flera respondenter menar att det finns en 
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ömsesidig lojalitet mellan de anställda och företaget. Att ha vinstdelning och ökad 

ägarspridning genom att låta anställda bli aktieägare, vilket är fallet med Handelsbankens 

Oktogon, kan det skapas ett företag med lojala och motiverade delägare (Smitt et al, 2002, 

s.28). Att öka ägarspridningen är något som Andersson & Bratteberg (2000) menar är ett 

exempel på ett syfte med vinstandelssystem. Organisationsstrukturen i Handelsbanken är 

decentraliserad vilket innebär att anställda på lägre nivåer tilldelas större ansvar. Med det 

ökade ansvaret följer även en långsiktig belöning. Respondent 2 menar att företaget 

eftersträvar samma tänkesätt som de anställda har mot sina kunder, det vill säga att det är de 

långsiktiga affärsförbindelserna som ska prioriteras. Ett långsiktigt belöningssystem 

harmoniserar med detta arbetssätt. Ett belöningssystem måste bygga på den rådande kulturen 

företaget har (Smitt et al, 2002, s.77), vilket tydligt är fallet i Handelsbanken. Att ha ett 

belöningssystem som förespråkar kortsiktiga initiativ, samtidigt som företaget har en 

långsiktigt arbetssätt och kultur, innebär att målkonflikter skapas. Smitt et al (2002) tar även 

upp problematiken kring att koppla den rådande kulturen i ett hierarkiskt företag till 

belöningssystemet och dess målstyrning, då de tidigare detaljstyrda anställda har svårigheter i 

att se hur deras arbete bidrar till företagets utveckling. I Handelsbankens fall har de ett långt 

gånget decentraliserat arbetssätt, vilket gör att de anställda har större möjligheter att påverka 

då de inte på samma sätt styrs av anställda på högre nivåer inom företaget. Respondent 5 

säger att förekomsten av toppstyrning är väldigt sällsynt. 

För att ett företag ska lyckas med att inneha ett långsiktigt arbetssätt och tankesätt, är det 

viktigt att företaget har en tilltro till de anställda. Anställda och chefer måste ha en frihet i att 

få arbeta mot långsiktiga mål utan att de måste uppvisa kortsiktiga individuella prestationer. I 

företag där anställda ständigt måste påvisa framsteg och prestationer för att visa sin betydelse 

för verksamheten, kan det finnas risk att långsiktigheten undervärderas. (Laverty, 2004, s.958) 

Handelsbanken har förutom Oktogonen som en långsiktig belöning, inga andra belöningar 

förutom grundlönen. Att införa en belöning som grundar sig på mer kortsiktiga prestationer, 

som föreslagits av respondenterna i vår studie, kan därför innebära problem. Risken finns att 

de kortsiktiga belöningarna prioriteras och därmed läggs inte tillräcklig vikt vid de långsiktiga 

målen.  

Ett belöningssystem kan påverka organisationens kultur då systemet kan ses som ett verktyg 

för att kommunicera ut vad som anses viktigt inom företaget (Smitt et al, 2002, s.77). 

Respondent 5 menar att långsiktigheten är något som genomsyrar alla delar av 

Handelsbankens organisation. Det är därför relevant att företaget, genom belöningssystemet 

förmedlar ut att långsiktig framgång är något som premieras och är något varje anställd bör 

sträva efter.  

Ett belöningssystem kan även ge en bild av företagets värderingar och arbetssätt till 

utomstående intressenter. Enligt Rynes (1987) kan ett belöningssystem attrahera eller stöta 

bort arbetssökande utifrån den bild av företaget som förmedlas genom systemet. I 

Handelsbankens fall kan det innebära att arbetssökande som strävar efter kortsiktiga 

belöningar och ”snabba pengar” redan i rekryteringsprocessen stöts bort, då företaget och dess 

belöningssystem ger en bild av långsiktig framgång och belöning. De arbetssökande som kan 
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identifiera sig med Handelsbankens långsiktiga profil och arbetsrelaterade värderingar är de 

som söker sig till företaget och på så sätt får företaget en personal med liknande värderingar 

och mål. Dock menade flera respondenter att kortsiktiga belöningar var mer användbart i 

deras nuvarande livssituation och något som skulle kunna vara ett alternativ till det långsiktiga 

belöningssystemet Oktogonen. Trots att det fanns en strävan efter mer kortsiktiga belöningar 

var alla respondenter överens om att Oktogonen som en långsiktig belöningsform var en 

trygghet för framtiden och skapar lojalitet och en bra arbetsmiljö för personalen. 

Merchant & Van der Stede (2007) menar att gruppbelöningar kan vara till fördel till att stärka 

kulturen inom företaget. Anställda inom gruppen kan bevaka och stötta varandra vilket kan 

generera ett förbättrat resultat. (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 406) Detta är något som 

stämmer överens med Handelsbankens belöningssystem. Företagets lönsamhet är i stor 

utsträckning ett resultat av den kollektiva prestationen alla lokala kontor åstadkommer 

tillsammans. Att hjälpa och stötta varandra inom organisationen blir därför extra relevant, då 

alla anställda tjänar på detta. 

5.2.4 Motivationseffekt 

Att motivera de anställda till ett ur företagssynpunkt önskvärt beteende eller önskvärda 

prestationer är ett annat syfte till att ha ett belöningssystem (Olve & Samuelsson, 2008 s.230).  

Merchant & Van Der Stede (2007) menar att koppla en belöning till ett prestationsmått kan 

innebära ett en motivationseffekt uppnås hos de anställda. Respondent 2,3 och 4 ansåg att de 

kontinuerliga avsättningarna och framtida utbetalningarna från Oktogonen till viss del 

motiverar dem i deras arbete. Dock ansåg ingen av respondenterna att belöningssystemet inte 

hade någon större påverkan i det dagliga arbetet. Utifrån genomförda studier drog Minderman 

(1991) slutsatsen att vinstandelssystem inte var en effektiv motivationsfaktor i de anställdas 

dagliga arbete då studien inte kunde påvisa något förändrat beteende som följd av systemets 

införande. Oktogonen är en vinstandelsstiftelse med lång fördröjning mellan avsättning och 

utbetalning, vilket borde innebära att den direkta motivationseffekten uteblir. För att erhålla 

en direkt motivationseffekt krävs belöningar av kortsiktig karaktär där den anställde direkt 

kan relatera sin prestation till den efterföljande belöningen.   

En sidoeffekt som respondent 2 nämner är att denna framtida belöning även kan ses som en 

trygghet inför kommande pensionering. Detta kan med andra ord även ses som en icke-

monetär belöning på så sätt att den anställde erhåller en trygghetskänsla för framtiden. Både 

Brown (1995) och Merchant och Van Der Stede (2007) menar att vinstandelssystem likt 

Handelsbankens Oktogon inte ger en stark individuell motivationsfaktor. Endast i de fall där 

individen i betydande omfattning kan påverka prestationen kan en stark motivationseffekt 

uppstå. De anställda inom Handelsbanken kan inte anses kunna påverka i en betydande 

omfattning då lönsamhetsmåttet är övergripande för hela företaget. Dock menar Brown 

(1995) att belöningarna genom vinstandelssystem istället kan bidra med att uppmärksamma 

de anställda och öka förståelsen för verksamheten. Detta är något som Wallander (2002) 

menar var syftet med införandet av Oktogonen. Detta kan ses som att belöningssystemet 

Oktogonen istället har icke-monetära effekter i form av att de anställda känner sig behövda, 

mer engagerade och får ett ökat intresse för verksamheten. Att ha en stark motivationseffekt 
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som påverkar resultatet på kort sikt är heller inte relevant i Handelsbanken då branschen 

företaget är verksamt inom snarare fokuserar på stabil tillväxt än att vara lönsam på kort sikt. I 

exempelvis en bransch med stark säljkultur är situationen en annan, då företagen ofta strävar 

efter att deras anställda ska prestera och uppnå kortsiktiga säljmål som ofta sträcker sig 

veckovis. Att anpassa belöningssystemet till den bransch den ska verka inom är viktigt för att 

erhålla positiva styreffekter. 

 

5.2.5 Negativa styreffekter 

Merchant och Van Der Stede (2007) nämner att resultatstyrssystem ibland kan ge negativa 

effekter. I vissa fall kan det innebära att det kan vara svårt att avgöra i vilken utsträckning 

resultatmåttet påverkats av de ostyrbara faktorerna i förhållande till de anställdas egna 

prestationer. Handelsbanken valde år 2008 att inte avsätta några pengar till Oktogonen, på 

grund av sänkt utdelning till aktieägarna. Detta var en följd av den finansiella kris som rådde i 

den globala ekonomin. Detta skulle kunna innebära att negativa styreffekter skapades då de 

anställda inte kunde påverka utfallet, oavsett hur bra de själva presterat. De anställda kan ha 

känt sig mindre motiverade att prestera då de i detta fall inte kunnat påverka utfallet, trots att 

de har ansvar för att räntabilitetsmåttet uppnås. Att Handelsbanken inte avsätter några pengar 

till Oktogonen har dock bara inträffat ett fåtal gånger (se tabell sidan 27) och det i 

kombination till att belöningsformen är långsiktig gör att de negativa konsekvenser en 

utebliven avsättning eventuellt skulle kunna innebära, minimeras. Skulle däremot utebliven 

avsättning inträffa i högre grad än vad som varit fallet skulle problem kunna skapas. 

Anställdas motivation till att prestera skulle kunna minska då de inte får någon belöning 

oavsett arbetsinsats samt att jobberbjudanden från konkurrenter skulle ses mer attraktivt ifall 

deras ersättningssystem förefaller mer gynnsamt för individen. Försämrad arbetsprestation 

samt ökad personalomsättning skulle kunna vara två negativa styreffekter av kontinuerlig 

utebliven avsättning.  

Kohn (1993) ifrågasätter belöningssystem och dess funktion och menar att belöningar leder 

till att fokus riktas mot kortsiktiga mål, på bekostnad av långsiktiga mål. Handelsbanken har 

endast ett långsiktigt belöningssystem och arbetsrelaterade värderingar som utgår ifrån ett 

långsiktigt tankesätt, vilket gör att ett kortsiktigt fokus undviks. Att ha ett belöningssystem 

med fokus på vissa fastställda mått gör dock att de anställda arbetar för att nå dessa mål. 

Skulle belöningssystemet missa att mäta vissa viktiga områden inom organisationen kan dessa 

förbises då de anställda inte ser någon vinning i att prestera bra inom dessa områden. 

Belöningssystemet kan skapa negativa effekter i att anställda inväntar löfte om belöningar 

innan de arbetar mot att uppfylla målen organisationen fastställt. Detta är något Nilsson et al 

(2010) menar kan inträffa om ledningen vänjer sina anställda vid belöningar. I Handelsbanken 

finns endast en belöning som grundar sig på ett specifikt mått. Det finns en risk i att de 

anställda därför negligerar andra delar då det inte täcks in av någon belöning. Flera av 

respondenterna menar dock att Handelsbanken har en väl etablerad företagskultur där andra 

viktiga styrningsområden anses som viktiga. Exempelvis är bra och långsiktiga kundrelationer 
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ett område som de anställda fokuserar på, trots att det inte fångas upp av belöningssystemet 

Oktogonen.  

Kohn (1993) menar att belöningssystem är ineffektiva då det gäller att skapa varaktiga 

förändringar i attityder och beteenden hos de anställda. Respondenterna menade att 

Oktogonen inte påverkade dem i det dagliga arbetet och ur det hänseendet kan 

belöningssystemet ses som ineffektivt i att påverka arbetsprestationerna. Dock kan 

belöningssystemet förstärka ett redan etablerat arbetsklimat och på så vis skapa förändringar i 

attityder och beteenden hos de anställda.  
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6. Slutsatser 
 

Handelsbanken Oktogon innehar de delar som nämnts i ett resultatstyrsystem. Handelsbanken 

mäter lönsamheten inom verksamheten objektivt vilket bidrar till en ökad medvetenhet hos de 

anställda, vad gäller företagets mål och värderingar. Subjektiva bedömningar samt komplexa 

prestationsmått skulle öka risken för att målkonflikter skapas.  

Ett individuellt anpassat ersättningssystem, som konkurrerande Swedbank strävar efter, är 

svårt att implementera i Handelsbanken. Prestationsmåttet i Oktogonen baseras på hela 

företaget och att härleda i vilken grad varje anställd bidragit till resultatet skulle vara 

komplext. Dessutom kan suboptimering uppkomma då ersättningssystem anpassas 

individuellt. Dock går det inte att frånse att gruppbaserade ersättningssystem har svårare att 

tillgodose anställdas skiftande behov och intressen än individuellt anpassade system, något 

som kunde påvisas i studien då alternativa utformningar av ersättningssystemet i form av 

individuella belöningar och kortsiktiga belöningar föreslogs av respondent 2,3 och 4.  

Att som enskild anställd genom sin arbetsinsats ska kunna påverka Oktogonens 

prestationsmått får anses vara försumbar i sammanhanget. Dock kan måttet brytas ner till det 

lokala kontorets prestation, vilket gör det lättare att kunna relatera sin prestation till utfallet då 

den anställdes arbetsinsats utgör en större del av resultatet. Problematiken i att kunna koppla 

prestationen till belöningen påverkas även av Oktogonens långsiktiga karaktär. Ett kortsiktigt 

belöningssystem skulle ge mer direkta effekter och därav göra det lättare att koppla 

prestationen till belöningen. Att införa kortsiktiga belöningar i Handelsbanken är dock inte ett 

sätt att komma runt den problematik som finns i att de långsiktiga belöningarna. Att införa 

kortsiktiga belöningar kan innebära högre personalomsättning och en förändring i kulturen 

med högre risktaganden som inte harmoniserar med företagets övergripande strategiska mål. 

Det är därför viktigt att Handelsbanken genom kontinuerliga uppföljningar lokalt gör de 

anställda medvetna om lönsamhetsutvecklingen samt vilka beslut som fattas angående den 

årliga avsättningen. Att visa på detta gör att Line-Of-Sight problem kan dämpas genom att de 

anställda upptäcker att deras handlingar genererar resultat. 

En styreffekt som Oktogonen genererar är att styrverktyget åskådliggör vad som värdesätts 

inom Handelsbanken. Det är viktigt att dessa värden inte strider mot andra värderingar inom 

organisationen. Då skapas målkonflikter och ökar risken att anställda inom organisationen 

motarbetar den egna organisationen. En annan styreffekt som kan konstateras är att 

Oktogonen och organisationens gruppnormer har ett ömsesidigt beroende då 

belöningssystemet kan stärkas och belysas normerna samtidigt som systemet måste bygga på 

den rådande kulturen. I Handelsbankens fall är Oktogonen en långsiktig belöning till de 

anställda som bygger på lönsamhet, något som även organisationens normer bygger på. 

Styrverktygets innehåll signalerar även externt vad företaget värdesätter vilket kan locka till 

sig individer med egenskaper som främjar företagets långsiktiga strategi. Någon stark 

motivationseffekt kring Oktogonens belöningar var svår att fastställa då belöningsformens 
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långa tidsfördröjning mellan prestation och belöning innebar att dessa effekter minskades. 

Dock kan det konstateras att en omstrukturering av belöningen till att bli mer kortsiktig inte är 

önskvärt i Handelsbanken, då deras affärsmodell bygger på långsiktig lönsamhet. Det bör 

dock nämnas att respondenterna till viss del kände sig mer motiverade vid de årliga 

avsättningarna samt att en respondent kände en trygghet i att Oktogonen fanns. 

Handelsbanken har lägre personalomsättning än konkurrenterna SEB och Swedbank. Alla 

bankerna har liknande ersättningssystem, dock visade det sig att Handelsbankens avsaknad av 

kortsiktiga belöningar i säg kan vara en orsak till den låga personalomsättningen. Anställda 

får incitament att sluta när en kortsiktig belöning realiseras. Att endast erbjuda en långsiktig 

belöning i form av Oktogonen kan innebära att individer som har för avsikt att stanna inom 

organisationen under lång tid söker sig till banken, samt att befintliga anställda kvarhålls inom 

organisationen då ersättningen utfaller först vid pensionsålder.  

Några negativa styreffekter kunde inte fastställas, dock skulle upprepade uteblivna 

avsättningar kunna frambringa dessa effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenslista 

Tryckta källor 

Andersson, L & Bratteberg, J. (2000) Incitamentprogram – Belöningsformer för anställda: 

vinstdelning, optioner, försäkringar m.m., Björn Lundén Information AB, Uddevalla  

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. (2009) Metodpraktikan, Nordstedts 

Juridik, Vällingby. 

Greve, J. (2009) Ekonomistyrning – Principer och praxis, Studentlitteratur, Lund s.301 ff. 

Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur, Lund.  

Kessler, I. (2001) Human Resource Management – A Critical Text, Thomson Learning, 

Cornwall, Kap. 11, s.206 

Lindvall, J. (2009) Controllerns nya roll : om verksamhetsstyrning i informationsrik miljö, 

Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm 

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Studentlitteratur, Lund. 

Merchant, K. & Van der Stede, W. (2007) Management Control Systems, Prentice Hall 

Nilsson, F., Olve, N-G., Parment, A. (2010) Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Liber, 

Malmö. 

Olve, N-G & Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken, Liber AB, Malmö, Kap. 9, s.226 

Ruane, J. (2005) A och O i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund. 

Smitt, R., Wiberg, L., Olwig, B., Riegnell, G., Sjöstrand, M. (2002) Belöningssystem – 

nyckeln till framgång, Nordstedts Juridik, Stockholm 

Wallander, J. (2002) Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag, 

SNS Förlag, Kristianstad 

 

Vetenskapliga artiklar 

A de Waal, A. (2007) Successful performance management? Apply the strategic performance 

management development cycle, Measuring Business Excellence, Vol. 11, No 2, pp. 4-11. 

Agarwal, A.S. (2010) Motivation and Executive Compensation, The IUP Journal of 

Corporate Governance, Vol. 9, No.1 & 2, pp-27-46. 



 

 

Appelbaum, S. & MacKenzie, L. (1996) “Compensation in the year 2000: pay for 

performance?”, Health Manpower Management, Vol. 22, No. 3, pp. 31-39. 

Banker, R, Potter, G., Srinivasan, D. (2000) ”An Empirical Investigation of an Incentive Plan 

That Includes Nonfinancial Performance Measures”, Accounting Review, Vol. 75, No 1, pp 

65-92. 

Belfield, R. & Mardsen, D. (2003) “Performance pay, monitoring environments and 

establishment performance”, International Journal of Manpower, Vol. 24, No 4, pp. 452-471. 

Brown, D. (1995) “Team-based reward plans”, Team Performance Management An 

International Journal, Vol. 1, No 1. 

Cacioppe, R. (1999) “Using team - individual reward and recognition strategies to drive 

organizational success”, Leadership and Organizational Development Journal, Vol. 20, No. 

6, pp. 322-331. 

Kohn, A. (1993) “Why Incentive Plans Cannot Work”, Harvard Business Review, Vol.71, No 

5, pp 54-63 

McCarthy, D., Reeves, E., Turner, T. (2010) “Can employee share-ownership improve 

employee attitudes and behaviour?”, Employee Relations, Vol. 32, No. 4, pp. 382-395. 

Minderman D. (1991) Why Incentive Plans Fail (And How to Avoid It), Credit Union 

Management, Feb. Vol 14., No 2, pg. 12 

Poole, M & Jenkins, G (1988) “How Employees Respond to Profit Sharing”, Personell 

Management, July, Vol. 20, No 7. 

Randle, K. (1997) “Rewarding failure: operating a performance-related pay system in 

pharmaceutical research”, Personnel Review, Vol. 26, No. 3, pp 187-200. 

Rynes, S.L. (1987), “Compensation strategies for recruiting”, Topics in Total Compensation, 

Vol. 2,Winter, pp. 185-96. 

Sprinkle, G. (2000) “The effect of incentive contracts on learning and performance”, 

Accounting Review, Vol. 75, No. 3, pp. 299-326. 

Stewart, T. (1994) “Rate your readiness to change”, Fortune, Vol.129, iss.3, s.106 

Van Der Stede, W. (2009) ”Designing Effective Reward Systems”, Finance & Management, 

October 2009, Vol.170, pp. 6-9. 

Zobal, C. (1999) „The ”ideal” team compensation system – an overview, part II‟, Team 

Performance Management, Vol.5, no.1, pp. 23-45 

 

 



 

 

Webbsidor 

Affärsvärldens webbplats, 

a) http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article608138.ece, Hämtad 2011-03-12 

b) http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2570944.ece, Hämtad 2011-05-19 

c) http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article233486.ece, Hämtad 2011-05-19 

d) http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article265339.ece, Hämtad 2011-05-19 

Dagens Industris webbplats, 

a) http://di.se/Default.aspx?pid=93784__ArticlePageProvider&epslanguage=sv, Hämtad 

2011-05-19 

b) http://di.se/Default.aspx?pid=8275__ArticlePageProvider&epslanguage=sv , Hämtad 

2011-05-19 

Handelsbankens webbplats,  

a) 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_bolstyrrapp

_08_sv/$file/bolagsstyrningsrapport_2008_sv.pdf , Handelsbankens Bolagsstyrningsrapport 

2008, s.7, Hämtad 2010-05-03 

b) 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_

ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf , Handelsbankens Årsredovisning 2009, s.49, 

Hämtad 2010-05-03 

c) 

http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev

_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf , Handelsbankens årsredovisning 2009, s.92 och s.132, 

Hämtad 2010-08-20 

d) 

http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_07_sv_ar/$fil

e/hb07sv_medfoto.pdf , Handelsbankens årsredovisning 2007, s.59 och s.98, Hämtad 2010-

08-20 

e) 

http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_05_sv_ar_me

dfoto/$file/hb05sv_medfoto.pdf , Handelsbankens årsredovisning 2005, s.54 och s.93, 

Hämtad 2010-08-20 

f) 

http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_03_sv_ar_me

dfoto/$file/shb2003sv.pdf , Handelsbankens årsredovisning 2003, s.66, Hämtad 2010-08-20 

g) 

http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_01_sv_ar_uta

nfoto/$file/hb01sv_utanfoto.pdf , Handelsbankens årsredovisning 2001, s.59, Hämtad 2010-

08-20 

h) 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article608138.ece
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2570944.ece
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article233486.ece
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article265339.ece
http://di.se/Default.aspx?pid=93784__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
http://di.se/Default.aspx?pid=8275__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_bolstyrrapp_08_sv/$file/bolagsstyrningsrapport_2008_sv.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_bolstyrrapp_08_sv/$file/bolagsstyrningsrapport_2008_sv.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_07_sv_ar/$file/hb07sv_medfoto.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_07_sv_ar/$file/hb07sv_medfoto.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_05_sv_ar_medfoto/$file/hb05sv_medfoto.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_05_sv_ar_medfoto/$file/hb05sv_medfoto.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_03_sv_ar_medfoto/$file/shb2003sv.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_03_sv_ar_medfoto/$file/shb2003sv.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_01_sv_ar_utanfoto/$file/hb01sv_utanfoto.pdf
http://handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_01_sv_ar_utanfoto/$file/hb01sv_utanfoto.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf


 

 

ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf , Handelsbankens Årsredovisning 2009, s.22, 

Hämtad 2010-05-03 

Privata Affärers webbplats, 

a) http://www.privataaffarer.se/nyheter/direkt/telegram/?id=1232960 , Hämtad 2011-03-12 

SEBs webbplats, 

a) http://hugin.info/1208/R/1395369/352186.pdf , SEBs Årsredovisning 2009, s.15, Hämtad 

2010-05-07 

b) http://hugin.info/1208/R/1395369/352186.pdf , SEBs Årsredovisning 2009, s.14, Hämtad 

2010-05-07 

c) http://hugin.info/1208/R/1395369/352186.pdf , SEBs Årsredovisning 2009, s.23, Hämtad 

2010-05-07 

Swedbanks webbplats, 

a) http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942723,00.pdf , Swedbanks Årsredovisning 

2009, s.43, Hämtad 2010-05-07 

b) http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942723,00.pdf , Swedbanks Årsredovisning 

2009, s.44, Hämtad 2010-05-07 

c) http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942723,00.pdf , Swedbanks Årsredovisning 

2009, s.140, Hämtad 2010-05-07 

 

Intervjupersoner 
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2010. 

Respondent 3, anställd på ett av Handelsbankens kontor i Örebro, muntlig intervju den 5 maj 
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Appendix 

 

Frågeformulär till Respondent 1 

1. Vad är syftet med Oktogonen? 

2. Hur fungerar Oktogonen i praktiken? 

3. Vad är tanken med att det är ett så långsiktigt belöningssystem? 

4. Har ni någon mer form av belöningssystem? 

5. Har Oktogonen någon påverkan på kulturen inom Handelsbanken? I så fall på vilket 

sätt? 

6. Finns det något samband mellan Oktogonen och er personalomsättning? 

7. Är utdelningen via Oktogonen procentbaserad på ens grundlön? Om inte, hur fungerar 

det? 

8. Har ni några regler kring belöningssystemet? I form av tak eller liknande? 

9. 60 år vid utdelning? 

10. Delägare?  

11. Aktier?  

12. Påverkan? 



 

 

Frågeformulär till Respondent 2-5 

Berätta lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter. 

1. Hur uppfattar du att Handelsbankens belöningssystem Oktogonen ser ut? 

2. Vad tror du Handelsbanken vill uppnå med Oktogonen? 

3. Påverkar Oktogonen dig i det vardagliga arbetet? Om inte, vad påverkar din 

arbetsinsats? Hur värderar du till exempel karriär, trygghet, status, direkt lön, andra 

materiella belöningar? 

4. Bidrar belöningssystemet Oktogonen till att öka motivationen hos dig i ditt arbete? 

5. Känner du att det du presterar idag kan kopplas till en framtida belöning ifrån 

Oktogonen?  

6. Ser du någon nackdel med Oktogonen som belöningssystem? Skulle en annan 

utformning vara mer lämplig?  

7. Hur skulle du beskriva kulturen på din arbetsplats?  Finns det ett speciellt ”tänk” eller 

arbetssätt? 

8. Ser du någon koppling mellan Oktogonen och Handelsbankens kultur? På vilket sätt? 

 


