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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot hållbar verksamhetsutveckling och 

management, Mälardalens Högskola i Västerås. 

Datum: 2011-06-07 

 

Författare: Yosef Gebretsadkan och Natalie Sepúlveda Moradinassab 

 

Handledare: Peter Selegård 

 

Titel: Belöningssystem- En studie om belöningar och motivation hos Handelsbanken 

 

Problemformulering: Belöningssystem har i dagsläget blivit oerhört modernt och de flesta 

banker använder sig av det. Till följd av detta har studiens problemformulering utformats 

enligt följande: Är belöningssystem en bra motivation för effektivare arbete? Hur mycket 

påverkas de anställda av belöningssystem? 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva vad belöningssystem innebär och vad det har för 

verkan hos organisationer, i detta fall Handelsbanken. Vi redovisar även medarbetarnas 

uppfattning om belöningssystemet och hur de upplever att deras motivation påverkas. 

 

Metod: Informationen har hämtats från vetenskaplig kurslitteratur och artiklar samt 

internetsidor. Undersökningen bestod av ett flertal intervjuer av både ledningen och anställda 

vid olika kontor i Handelsbanken. Intervjuerna bestod av personliga möten och 

karaktäriserade semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Förbättringsförslag för ökad motivation bland anställda i Handelsbanken redovisas, 

där ett av förslagen är en utveckling av variationen på de olika formerna av belöningssystem 

eftersom alla individer påverkas av olika förutsättningar. 

  

Nyckelord: Belöningssystem, bank och motivation. 

 

 



Abstract 

Bachelor’s essay in business studies with the specialization towards management, 

Mälardalens Högskola in Västerås. 

Date: 2011-06-07 

Authors: Yosef Gebretsadkan and Natalie Sepúlveda Moradinassab 

Tutor: Peter Selegård 

Title: Reward system- A study about rewards and motivation in Handelsbanken, Sweden.   

Problem formulation: The reward system has now become extremely modern and most of 

the banks are now using it. As a result of this, the study’s problem formulation has been set 

to: is the reward system a good motivation for effective work? And how much are the 

employed affected by the reward system?  

Purpose: The purpose of the study is to describe what the reward system is and how it affects 

organizations, such as Handelsbanken. We also want to highlight the employee perspective 

through letting them describe their view of the reward system and whether they believe their 

motivation is affected by it or not.  

Method: The information is taken from scientific literature, articles and also websites. The 

study is built upon a number of interviews, with both the board of directors and the employees 

of their different offices in Sweden. The interviews were all semi structured and took place in 

their offices.  

 

Conclusion: An improvement suggestion for increased motivation among employees of 

Handelsbanken has been developed. This suggestion is to develop the reward system to each 

individual because everyone is motivated by different things.  

Keywords: Reward system, bank and motivation. 
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel presenterar först en bakgrundsbeskrivning av belöningssystem. 

Dess betydelse i en organisation för bland annat medarbetarna, samt anledningen till att 

organisationer använder sig av belöningssystem. Vi kommer dessutom ge en kort beskrivning 

av Handelsbanken och de olika belöningssystemen de använder sig utav. Senare följer en 

problemdiskussion som förklarar och leder till ett syfte och frågeställningar. För att vår 

uppsats ska ha hållas inom ramarna och besvara syftet och problemformuleringen har vi 

även gjort vissa avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Medvetenhet, stabilitet och målinriktning av samarbetet mellan människor är definitionen av 

en organisation. För att organisationen ska fungera och uppnå detta fördelas makt, ansvar och 

arbete mellan de samarbetande människorna. (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & 

Rönning, 1998, sid. 9) Huvuduppgifterna för organisationen är att producera, utveckla och 

marknadsföra produkter. För att bli framgångsrika och uppnå detta finns det uppställda mål 

och ramar som den verkställda ledningen ansvarar för. Dessa formas hos ägarna till 

organisationen, i samarbete med styrelsen och den verkställda ledningen. (Olve & Samuelson, 

2008, sid. 23) 

Organisationer blir mer beroende av sina medarbetare för varje del av sin utveckling. De 

behöver medarbetarna för att kunna driva organisationen effektivt framåt och kunna överleva 

på längre sikt. De använder sig av belöningssystem för att styra sina medarbetare i rätt 

riktning. Genom att motivera dem kommer detta att leda till ett önskvärt beteende som i sin 

tur kommer att resultera i ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet. Syftet med 

belöningssystem är att motivera de anställda att komplettera sin kompetens, ta större ansvar 

och påverka värderingarna i en organisation. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 226-230) Därför 

blir det allt viktigare för företag att använda sig av belöningssystem som stimulerar 

medarbetarna och som inverkar på individens beteende och klargör vilka förväntningar som 

finns hos varje medarbetare. Antingen belönas en individuell prestation eller en grupps 

gemensamma prestation, beroende på företag, befattning och arbetsområde. (Landström & 

Löwegren, 2009, sid. 295) 
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Belöningar behöver inte enbart handla om pengar utan även om den uppmärksamheten, 

uppmuntran och de karriärmöjligheterna den anställda har. En belöning ska ge individen 

stimulansen att våga ta risker, uppnå resultat och de uppsatta målen. Det är därför ett 

komplicerat och svårhanterligt system kan leda till många konsekvenser. (Landström & 

Löwegren, 2009, sid. 295)  

En organisation som länge har använt sig av belöningssystem är Handelsbanken. De flesta av 

de befintliga belöningssystemen framtogs under 1970-talet då Jan Wallander var VD för 

organisationen, sedan dess har dessa belöningar varit en viktig del för företaget.  

Handelsbanken grundades år 1871 med namnet Stockholms Handelsbank. Idag är 

Handelsbanken en universalbank som finns i mer än 22 olika länder, främst i de Nordiska 

länderna men även i Storbritannien (Handelsbankens webbsida, Om banken). Handelsbanken 

använder sig av unika metoder för att belöna sina medarbetare dels genom 

vinstandelsstiftelsen Oktogonen. Denna vinstandelsstiftelse är ett belöningssystem som alla 

medarbetare får ta del av. Systemet har blivit känt hos många andra organisationer i Sverige 

som har försökt översätta och imitera metoden. 

 

Förutom denna form av belöningssystem använder de sig av Hjulet, som är ett samspel mellan 

bankens verksamhet och medarbetarens utveckling. Varje medarbetare har ett individuellt 

utvecklingssamtal som är ett led i hur medarbetaren bidrar till verksamhetens mål. (Intervju 

Jan Starck och Peter Bolz) 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationers mål är att uppnå en tillfredställande lönsamhet och effektivitet, samt att 

konstant förbättras. För att organisationen ska kunna överleva långsiktigt och drivas effektivt 

har de anställdas roll en stor betydelse. Anställdas kompetens, ansvar och motivation måste 

därför vinnas och maximalt utnyttjas. För att vinna de anställdas trovärdighet använder sig 

ledningen av belöningssystem. Syftet med detta system är att binda samman de anställdas 

insats med företagets resultat. (Smitt, 2002, sid. 12) Då de anställda är mer engagerade och 

mer motiverade lönar det sig för organisationen i slutändan eftersom deras kostnader kommer 

att minskas, samtidigt som effektiviteten ökar. Kommunikation har därför blivit ett av de 

viktigaste verktygen hos belöningssystem. Enligt Smitt finns inget belöningssystem som inte 

har kommunicerats. (Smitt, 2002, sid. 82) 

 



 ~ 3 ~ 

Ett införande och en fortsatt användbar strategi av belöningssystem kräver analys och 

planering. Ledningen bör alltid ha en bra kommunikation med den lägre hierarkinivån för att 

ha fortsatt lönsamhet och effektiviseringen. Belöningssystem kräver att ledningen tar fullt 

ansvar. De bör alltid förklara, lyssna och övertyga de anställda. Det är viktigt att de anställda 

vet vad företaget har som mål, att de vet vilken prestation som förväntas av dem och att de 

känner till sin belöning vid uppnått resultat. Detta är de grundläggande uppgifterna för 

kommunikationen i ett företag som använder sig av belöningssystem. (Smitt, 2002, sid. 77, 

82) 

 

De flesta företagen har en positiv inställning till belöningssystem. Det finns dock en del 

företag som kritiserar belöningssystem och ser negativt på styrinstrumentet. Dessa antyder att 

den fasta lönen bör vara tillräcklig och en rörlig lön som baseras på varje individ eller grupp 

prestation inte bör mätas på det viset. De anser att prestationsbaserade löner kan få fel intryck 

och dåligt inflytande i ett företag. (Smitt, 2002, sid 82) 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vad belöningssystem innebär och vad det har för påverkan i 

organisationer, som exempel Handelsbanken. Vi redovisar även medarbetarnas uppfattning 

om belöningssystemet och hur de upplever att deras motivation påverkas.  

1.4 Frågeställningar 

 Är belöningssystem en bra motivation för effektivare arbete? 

 Hur mycket påverkas de anställda av belöningssystem? 

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett flertal styrinstrument organisationer kan använda sig av för att motivera sina 

anställda, samt uppnå de uppställda målen. Vi har utifrån dessa valt att avgränsa oss till 

styrinstrumentet belöningssystem. För att komplettera våra teorier kommer vi studera 

Handelsbankens sätt att hantera belöningssystem, samt undersöka de olika perspektiven som 

finns i banken. Dessa specifika perspektiv är ledningens uppfattningar av belöningssystemet, 

samt vilken uppfattning de anställda har. Eftersom belöningssystem är ett känsligt område för 

de flesta organisationerna har vi valt att fokusera på helheten av belöningssystemet hos 

Handelsbanken. 
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1.6 Inriktning av målgrupp 
Studien har tagits fram för att få ge läsaren en större förståelse till vad belöningssystem går ut 

på och hur dessa bör utformas. Vilka effekter som kan förekomma och vad som kan göras för 

att hantera dessa. Belöningssystem är ett riskfyllt ämne i en organisation därav känsliga och 

ibland svår att utforma. Vi har därför valt att ge vår målgrupp, individer som arbetar med eller 

är engagerade i ekonomi och som har belöningar i sitt intresse, en överblick av olika 

belöningssystem. Då belöningssystem används som ett styrmedel i många organisationer och 

bär på många fördelar, anser vi att denna studie kommer att uppskattas av vår målgrupp. 

 

1.7  Disposition  

Kapitel 2 Metod  

I detta kapitel redovisar vi arbetsmetoder vi använt oss av för att genomföra studien. Vi 

beskriver vårt val av företag och respondenter, vår intervjumetod, uppsatsens genomförande 

och den empiriska informationssamlingen. Vi avslutar kapitlet med en metodkritik och en 

sammanfattning av metodavsnittet. 

Kapitel 3 Teori  

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensramen, där vi kommer redogöra vad 

belöningssystemet har för innebörd i en organisation. Hur det används och hur dess betydelse 

förklaras. Dessutom beskriver vi motivationens mening i ämnet. Vi kommer även redovisa de 

olika former som finns samt ge förklaring till effekter. 

Kapitel 4 Empiri  

I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som insamlats. Vi presenterar vårt 

företag och våra respondenter samt företagets belöningssystem. 

Kapitel 5 Analys  

I detta kommer vi analysera och diskutera våra sammankopplingar mellan den teoretiska 

referensramen och den empiriska delen. 

Kapitel 6 Slutsatser  

I detta kapitel besvarar vi får frågeställning som angavs i det första kapitlet av uppsatsen. Vi 

kommer även framhäva våra slutsatser utifrån vår analys.   
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2. Metod 
I detta kapitel redovisar vi arbetsmetoder vi använt oss av för att samla in material för att 

fullgöra uppsatsens syfte och förklara problemformuleringen. Vi beskriver vårt val av företag, 

vår intervjumetod och vårt val av respondenter. Därefter förklarar vi uppsatsens 

genomförande, samt ger en beskrivning på hur vår empiriska informationsinsamling ser ut. 

Frågeställningarna besvaras genom våra framtagna teorier som kompletteras med studier 

från Handelsbankens hantering av deras belöningssystem. Handelsbanken ger oss en 

överblick på ämnet och beskriver deras metoder för att motivera och behålla sina anställda. 

Kapitlet avslutas med en metodkritik, samt en sammanfattning. 

2.1 Val av företag 

Skälet till att vi valde att fördjupa oss i en bank är att bankers belöningssystem idag är ett 

aktuellt ämne, då det har fått en betydande plats inom media. Vi ville få en bättre och mer 

fördjupad uppfattning genom vår studie, där vi kunde få se belöningssystem utifrån ett annat 

perspektiv i jämförelse med debatten inom media. Anledningen till att vi valde 

Handelsbanken var för att vi sedan tidigare haft en personlig kontakt hos banken och vi kände 

till att de använder sig av en unik form av belöningssystem, vilket skiljer sig från de andra 

bankerna. Det unika är ett system där alla medarbetare är delaktiga och engagerade. Många 

andra organisationer brukar begränsa detta system till vissa oftast de högre befattningarna 

inom företaget. Detta ökade vårt intresse och förklarar vårt val av företag. 

2.2 Val av intervjumetod 
Vår önskan med våra intervjuer var att få svar på ifall belöningssystem är en bra metod för att 

få de anställda att arbeta mer effektivt, samt hur mycket de anställda påverkas av det 

belöningssystem som Handelsbanken använder sig av. Genom våra svar har vi som mål att 

analysera och ge idéer om åtgärder som banken kan genomföra för att förbättra 

belöningssystemet och därigenom öka de anställdas motivation. 

 

När intervjufrågorna ställdes till respondenterna hade vi som mål att få ett omfattande svar på 

alla frågor som vi ställt. Vår målsättning var att få information om både fördelar och 

nackdelar med det befintliga belöningssystemet som används i banken. Vi valde att våra 

intervjuer skulle utföras genom ett personligt möte eftersom detta är den vanligaste formen av 

intervjuer (Arbnor & Bjerke, 1994, sid. 242-243). De personliga intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebär att vi använde oss av en lista med frågor som berör vår 

studie och som sedan ska besvaras av respondenten. Med semistrukturerad intervju får 
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respondenten chansen att fritt besvara på frågorna utan någon följdordning, det vill säga 

respondenten behöver inte följa frågorna på listan precis som de är ställda (Alan, 2001, 

sid.301). 

 

De frågor vi ställde till ledningen och till de anställda har vi tagit med i arbetet. Dessa är 

namngivna i Bilaga 1 och 2. Frågorna till ledningen var ett sätt för oss att se hur den högre 

hierarkinivån såg på det befintliga belöningssystemet och vilka metoder de använde sig av för 

att motivera sina medarbetare. Frågorna till de anställda var utformade för att vi skulle få en 

så bred information om vilken betydelse belöningssystemet har för varje individ, samt hur 

mycket det påverkade deras motivation i arbetet. Våra intervjuer skedde vid ett flertal olika 

avdelningar på Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. 

 

Under intervjuerna använde vi inte av bandspelare vilket vi tänkt vid vår planering av studien, 

utan istället antecknade vi flitigt. Vi bedömde att en bandspelare skulle kunnat skapa en form 

av rädsla bland våra respondenter och att de då inte skulle svara helt ärligt och öppet utan 

istället försöka få bankens belöningssystem att framstå som det bästa möjliga och inte vara 

objektiva. 

2.3 Val av respondenter  

I Handelsbanken valde vi att intervjua ledningen, som hanterar och/eller är delaktiga i 

bankens befintliga belöningssystem. Vårt syfte med detta var att fördjupa våra kunskaper i 

vilka metoder de använder för att öka de anställdas motivation och även vilka uppsatta mål 

och strategier de använder. Den ledning vi kontaktade var anställda i den högre hierarkinivån 

som arbetar med belöningssystemet dagligen, så vi antog att de kände till belöningssystemets 

för- och nackdelar, samt de förändringar som gjorts genom åren. De visste mer ingående om 

vad belöningssystemet har för syfte och hur detta hittills har uppnåtts. Vi har även valt att 

intervjua ett par anställda hos Handelsbanken för att få en överblick av hur de anställda 

motiveras av ledningen och hur de ser på det befintliga belöningssystemet. Detta ansåg vi vara 

en viktig del för vår studie då det är dem belöningssystemet utformats för. Vi ville veta ifall 

våra svar från ledningen stämde överens med deras uppfattningar om den nuvarande effekten. 

I vår studie kommer dessa anställda benämnas som anonyma eftersom vi strävade efter ärliga 

och obegränsade svar. Troligtvis skulle dessa anställda annars inte ställt upp på intervjuerna. 

Trots (2005) utrycker sig att anonymitet är då respondentens namn inte avslöjas. Han anser att 

det är svårt för respondenterna att vara anonyma vid intervjuer eftersom att intervjuarna alltid 
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kommer att veta vem det är de har intervjuat. Från intervjuerna fick vi en bra överblick av 

företagets belöningssystem, både fördelar och nackdelar, samt en förklaring av den nya 

formen av belöning som ännu inte visat några effekteter då det nyligen införts. 

2.4 Genomförande 

Vid alla våra intervjuer med ledningen och de anställda har vi valt att träffa personerna för att 

få en närmare kontakt med våra respondenter.  

 

Vår första kontakt med Handelsbanken var genom en personlig kontakt, Peter Bolz, som är 

chef över det svenska institutionsmäkleriet. Inför vårt första möte med honom valde han att 

även ta med sig Jan Starck, som är personalman på Handelsbankens Capital Markets. Vår 

första intervju genomfördes i bankens huvudkontor i Stockholm. Under intervjun fick vi en 

mer generell syn på Handelsbanken. En del av frågorna var mer inriktade mot bankkontor. Jan 

Starck ansåg därför att nästa kontakt skulle vara en regionbank. Eftersom vår studie krävde en 

mer fördjupning kring ämnet fick vi hjälp av Jan Starck att få kontakt med Regionbank 

Stockholm och Regionbank Mellansverige. Vi bokade in två separata intervjuer med två 

personer från dessa regionbanker. Tyvärr kunde ingen av dem ställa upp, utan valde att avstå 

från att bli intervjuade, beroende på tidsbrist. Vi tog åter kontakt med Jan Starck och fick då 

ytterligare ett namn, Ola Hedén som arbetar i den centrala personalavdelningen i 

huvudkontoret i Stockholm. Vår intervju med Ola Hedén gick bra då vi kände att vi fick 

djupgående svar på de frågorna vi hade angående det befintliga belöningssystemet. Han 

förklarade detaljerat varje steg i de olika modellerna. 

 

Vi bokade även in möte med Helena Enquist, stiftelsesekreterare för Oktogonen, vilket är en 

viktig del av Handelsbanken belöningssystem. Intervjun med Helena nådde våra 

förväntningar, då vi fick mer än tillräcklig med information av henne, samt lärorikt material 

som vi kunnat använda i vår studie. Förutom dessa har vi intervjuat ett antal anställda från 

Handelsbanken, som vi valt att låta dem vara anonyma, för att få ärligare svar angående 

belöningssystemet. Alla intervjuer har gett oss en tydlig inblick på bankens belöningssystem, 

samt gett oss den fördjupningen vi förväntade oss. 

 

 

 



 ~ 8 ~ 

2.5 Informationssamling 
Vi använde oss av personliga intervjuer för att samla in data för vår empiriska del.  

Detta innebär att det sker en enkel konversation mellan respondenten och intervjuaren. Att vi 

som intervjuar har kontroll över situationen och att information förmedlas på ett kvickt sätt är 

innebörden av personlig intervju (Christensen, Andersson & Haglund, 2001, sid 175). 

 

Källor för en studie delas upp i två olika former, sekundär data och primär data. Dessa åtskiljs 

beroende på hur, när och varför data samlades in (Patel & Davidson, 1998, sid. 61). 

Sekundärdata är data som redan är insamlad och finns åtkomligt för organisationer, samt 

information som finns i allmänna och även affärsmässiga databanker. Primärdata innebär att 

likadana frågor ställs till en viss mängd individer, som till exempel en enkätundersökning. 

(Christensen, Andersson & Haglund, 2001, sid. 69) 

 

Kurslitteraturerna vi använt oss av för studien är hämtade från Stockholm Läns olika bibliotek 

och även Uppsalas olika universitetsbibliotek. Anledningen till att vi använde få artiklar var 

att kurslitteraturerna täckte vår teoretiska insamling. 

2.6 Metod för genomförande av analys 
Vår analys är en sammanställning utav vår teori och empiri, där vi matchar och jämför för att 

finna likheter och skillnader. Utifrån dessa kommer vi att framföra en del diskussioner, samt 

diskutera våra resultat. Dessa likheter och skillnader ger oss en bredare förståelse kring syftet 

med Handelsbanken belöningssystem. Dessutom ser vi teorier och metoder som framtagits av 

olika forskare användas i praktiken. Detta ser olika ut, men i grunden fann vi stora likheter av 

anledning till utformningen av belöningssystemen. 

Genom våra insamlade teorier har vi fått en djupare kunskap i ämnet vilket resulterat i att vi 

kan föreslå förbättringar på de nackdelar som framkommit i Handelsbanken belöningssystem. 

Anledningen till att Bilaga 1 och 2 togs fram efter teorin var för att vi skulle få en trattform i 

vår empiri, där vi tar upp de relevanta områdena och håller oss inom ramarna. Våra ramar var 

tillräckligt breda för att vi skulle få den kunskapen vi behövde för vår analys. 

Analysen har vi använt som ett underlag till vår slutsats, där vi framhäver problemet med 

belöningssystem och besvarar syfte genom en sammanfattning av vår studie.  
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2.7 Metodkritik 

Den kvalitativa forskningen kan vara impressionistisk och även subjektiva, med det menas att 

resultatet av den kvalitativa forskningen för det mesta bygger på författarens egen uppfattning 

om vad som är relevant för studien. (Bryman, 2002, sid. 269)  

De litteraturböcker vi har använt oss av i vår studie anser vi har en hög trovärdighet då dessa 

böcker är skrivna av författare som är väl insatta i ämnet. Dessutom är den största delen av 

vår litteratur producerat efter år 2000, vilket ökar tillförlitligheten. De andra framställda 

metoderna vi använt oss av använde vi för att vi ansåg att det skulle leda oss till det svar vi 

sökte efter för att uppfylla vårt syfte med uppsatsen, vi är medvetna om att det finns andra 

alternativa metoder. 

Vi har undersökt en organisations belöningssystem i studien vilket kan skapa svårigheter för 

vår målgrupp. Då bland annat organisationers strukturer ser olika ut och bär på olika problem 

kan det vara svårt att utifrån vår studie finna lösningar kring belöningssystemen. Däremot är 

vår förhoppning att studien ska skapa en förståelse samt insikt av belöningssystem och dess 

betydelse för en organisation.   

Jan Starck hjälpte oss att finna vidarekontakter inom banken. Vi anser inte att hans val har lett 

till några negativa effekter, då han utgick ifrån våra önskemål. Han förstod vad vi sökte efter  

då han fick se våra bilagor och presenterade oss för lämpliga personer som kunde besvara 

våra frågor. Vi tror inte att detta har haft någon påverkan på vårt resultat, däremot är detta 

något som kan diskuteras. Eftersom det finnas alternativa vägar och metoder i dessa lägen. 

 

2.8 Sammanfattning av metod 
Under arbetets gång har vi försökt bearbeta och analysera vårt insamlade material objektivt. 

Eftersom vi enbart studerat ett företag fick vi se till att vara neutrala i vår empiriskrivning, 

samt få svar på all information som kunde behövas från intervjuerna. Det är inte möjligt att 

vara helt neutrala och objektiva i denna studie, då vi enbart analyserat ett företag och inte har 

möjlighet att jämföra en hel marknad inom liknande bransch. Eftersom vi under vår studie 

även fick en uppfattning av de negativa effekterna av belöningssystemet i banken tolkar vi vår 

insamling som heltäckande och fullt beskrivande i den nivån den bör bestå av, då vi kan 

argumentera objektivt. 
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I analysen har vi kopplat teorin med empirin, där vi studerat och jämfört resultatet av syfte 

och mål med belöningssystem. Vi har försökt finna lösningar till de problem som uppstått i 

samverkan med belöningssystemet i Handelsbanken. Dessa lösningar baserar vi på den 

teoretiska kunskapen vi har fått genom studiens gång. 

Anledningen till vår teorietiska del av studien är för att få en förståelse av syftet vid 

utformning av belöningssystem, så att vår analys och slutsats ska få en starkare tillförlitlighet 

och noggrannhet. 

Skälet till att vi valde att föra den största delen av våra intervjuer vid personligt möte, var för 

att få en närmare kontakt med våra respondenter. Vi anser det viktigt att träffas då även de är 

nyfikna över syftet med studien. Detta gav oss även möjligheten att ställa följdfrågor till de 

svar vi fick. Det blir en bekvämare miljö där vi kan få ärliga svar spontant och som inte kan 

förberedas, vilket är möjligt vid en e-postkontakt. Bilaga 1 och 2 skapades efter vår framtagna 

teori, eftersom vi ville få en djupare kunskap kring ämnet och bredare förståelse till vad vi 

sökte inför empirin. Dock ställde vi inte intervjufrågorna stegvis då vi lät våra respondenter 

svara fritt, då detta skapar en trevligare miljö. Under tiden våra respondenter talade fritt 

besvarade de ett flertal utav våra frågor. Vi fyllde sedan ut med de frågor som inte besvarats.  

Vi använde oss av en varierande metod vid förberedelsen inför intervjun då vi till en del av 

våra respondenter sände ut ett brev med en beskrivning av vår uppsats. Detta för att de skulle 

ges möjligheter att förbereda sig för vilka frågor som vi ville ta upp (Manginoe, 1995, s 83-

84). Till de andra som inte fick detta utskick förklarade vi oftast detta under vår 

telefonkontakt. Bilagorna sände vi ut till en del av våra respondenter. Skälet till att vi inte 

sände dessa till alla var för att de hade olika befattningar. 

 

Anledningen till att de anställda är anonyma är för att vi därigenom förväntade oss ärliga svar, 

vilket inte påverkar vårt resultat så pass mycket eftersom vår frågeställning besvaras under 

slutsatsen, som är syftets ändamål. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi redogöra vad belöningssystemet har för innebörd i en organisation. 

Hur belöningssystem används som ett styrinstrument för att uppnå verksamhetens uppsatta 

mål, förklaring av belöningssystemets betydelse för organisationer. Därefter kommer vi ge 

beskriva motivationens mening i ämnet och de olika teorierna som förklarar 

belöningssystemets tillkomst. Vi kommer slutligen redovisa de olika former som finns hos 

olika belöningssystem, samt ge förklaringar till vilka effekter som förekommer. Denna 

teoretiska del av uppsatsen kommer vara en del av underlaget för analysen. 

3.1 Belöningssystem som målstyrning 

För att organisationer ska kunna använda sig av teorier bör de först och främst skapa en 

förståelse för hur situationen ser ut och sedan anpassa teorierna utifrån detta (Lawrence och 

Lorsch, 1967). Utformningen av belöningssystem tillhör en av dessa teorier som kräver 

anpassning, eftersom belöningssystem är komplicerade och handlar om mycket mer än bara 

bonusar. Syftet med belöningssystem är bland annat att motivera anställda i organisationen till 

önskvärda beteenden för att uppnå effektivitet. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 226) 

 

För att uppnå denna effektivitet och målinrikta samarbetet mellan medarbetarna använder sig 

organisationer av bland annat motivation och målstyrning vilket styr beteendet hos 

organisationers anställda som senare leder till det önskade resultatet som eftersträvas (Flaa, 

et.al, 1998, sid. 104). Genom att arbeta utifrån målstyrning leder det till att medarbetarna 

tillsammans strävar efter ett gemensamt mål som organisationen styrt upp. Målstyrning är 

därför ett verktyg som används för att befrämja effektivitet och inom detta finns det ett flertal 

olika styrinstrument som organisationerna har möjlighet att välja bland. (Flaa, et.al, 1998, sid. 

100) 

 

Målstyrningsmetoderna uppnår både kortsiktiga och långsiktiga mål, där huvuduppgiften är 

att målorientera sina anställda för att förverkliga det förväntade resultatet (Klerk, 1996, sid. 

54). 

 

Anställda strävar efter att bli respekterade, få bekräftelse och bli mer motiverade, vilket kräver 

ett medvetet ledarskap. Förutom detta är det viktigt att de anställda känner att de har friheten 

att själva bestämma kring sina arbetsuppgifter. (Klerk, 1996, sid. 34-36) Detta är en anledning 

till att organisationer bör förstå drivkrafterna till individers beteende, vilket ett flertal forskare 
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har påpekat. Belöningssystemet fungerar enbart om medarbetarna känner sig meningsfulla 

och motiverande. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 231-232) 

 

Det är viktigt för en organisation att ha ett bra medarbetskap där alla får möjligheten att bära 

på ett värdefullt ansvar, samt att de är aktiva i organisationens utveckling. Detta åstadkommer 

medarbetarna genom att de känner sig tillräckligt engagerade och känner meningsfullhet i sitt 

arbete. Det är ledningens ansvar att uppnå detta genom att motivera sina medarbetare vilket de 

kan göra genom olika motivationsteorier. För att kunna använda sig utav dessa 

motivationsteorier är det viktigt att de har en förståelse för varje enskild medarbetare. 

Medarbetarna motiveras genom belöningar som uppnår deras förväntningar med avsikt att 

uppnå en positiv och rättvis belöning. (Jönsson & Strannegård, 2009, sid. 258-260)  

 

3.2 Syftena med belöningssystem 
Det finns flera syften med att organisationer ska använda sig av belöningssystem. Det ena 

syftet är styrning av verksamhetens mål. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 230) Det är viktigt att 

finna den rätta motivationen hos de anställda för att kunna effektivisera organisationens 

verksamhet. I detta fall är det värdefullt att finna en balans mellan individens vilja och 

verksamhetens mål. Genom att använda sig av belöningssystem utförs individens arbete på ett 

sådant sätt att de uppsatta målen i organisationen uppnås. (Arvidsson, 2005, sid. 16)  

Ett annat syfte med belöningssystem är att motivera till önskevärda prestationer (Olve & 

Samuelson, 2008, sid. 230). Det finns flera motivationsteorier som visar vad som motiverar 

anställda i olika situationer, beroende på psykologiska och sociala behov. För att uppnå 

framgång i en organisation bör därför de anställda finna motiv, som leder till ett arbetsintresse 

som ger en psykologisk drivkraft. (Arvidsson, 2005, sid. 17-18) 

Syftet med belöningssystem är även att kunna rekrytera och behålla medarbetarna i 

organisationen (Olve & Samuelson, 2008, sid. 230). För att uppnå detta syfte krävs en bra 

strategi där belöningssystemet används som konkurrensmedel mot andra organisationer. Det 

är viktigt att belöningssystemet ses som attraktivt för medarbetarna och lockar dem att vara 

lojala. Organisationer bör därför ständigt jämföra sig med sina konkurrenters belöningssystem 

för att uppnå bästa resultat. (Arvidsson, 2005, sid. 18-19) 
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3.3 De olika motivationsteorierna 
Ett bra ledarskap utgår från att en ledare motiverar sina anställda, samt stimulerar dem att 

arbeta med samma visioner som företaget har. För att lyckas med detta finns det en mängd 

olika motivationsteorier att använda sig utav, vilka utgår från individens behov och 

tillfredställer dessa. En motivationsteori är att belöna resultaten, vilket har en mycket stark 

styreffekt på individens beteende. (Landström & Löwegren, 2009, sid. 294) 

Motivationsteorierna framhäver påverkan i gruppen och individers uppfattningsförmåga 

jämfört till andra individer i omgivningen (Olve och Samuelson, 2008, sid. 233). 

3.3.1 Maslows behovshierarki, en psykologisk motivationsteori 

Den amerikanske humanistiske psykologen Abraham H. Maslow delade in de mänskliga 

behoven enligt en behovshierarki, som gradvis förklarar vad människor strävar efter och hur 

deras prioritering ser ut beroende på deras tillfredställelse. Behovshierarkin beskriver bland 

annat människors synsätt på trygghet, uppskattning, självbestämmande, meningsfullhet och 

självförverkligande. (Levander, 2003, sid.66-68) För att de övre behoven ska uppfyllas bör 

därför de grundläggande behoven vara utförda vilket bland annat de fysiologiska behoven 

som säkerhet och kontakt (Olve & Samuelson, 2008, sid. 129). 

 

Denna behovshierarki förklarar individers beteenden vid givna situationer och har bland annat 

därför blivit en känd behovsteori. Den förklarar hur effekterna av belöningssystemet påverkas 

beroende på behovet av uppskattning, meningsfullhet och självförverkligande. (Arvidsson, 

2005, sid.17) 
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Figur 1. Maslows behovshierarki, egen bearbetning (Levander, 2003, sid.67) 

 

Första steget i behovshierarkin är de fysiologiska behoven som omfattar de grundläggande 

behoven en människa behöver i livet, så som mat, sömn och sex. Därefter kommer 

trygghetsbehovet. Detta behov består av både psykisk och fysisk trygghet som skydd och 

säkerhet. I tredje steget av behovshierarkin kommer det sociala behovet som inkluderar 

samhörighet, gemenskap, som kärlek och vänskap. Efter att dessa grundläggande behov är 

uppfyllda kan individen sträva efter nästa del av hierarkin. (Levander, 2003, sid.66-68) 

 

Nästa del i hierarkin är behovet av självförverkligande som påverkar belöningssystemets 

inverkan (Arvidsson, 2005, sid.17). Uppskattningsbehovet är då individen blir respekterade, 

berömd och hyllad. Behovet av självförverkligande är då individen får möjligheten att uppnå 

framgång och sina mål. (Levander, 2003, sid. 67) Detta behov uppnås då en anställd får 

utvecklas utifrån sina egna önskemål och ansvara för sin del av organisationen, dock inom 

företags ramar (Olve & Samuelson, 2008, sid. 129). 
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3.3.2 Howthorne studierna, en psykologisk motivationsstudie 

I en studie så kallad Howthorne fanns ett stort intresse för motivationsforskning. Studiens 

syfte och grund var att försöka ge en förklaring till effekter som kan uppkomma på 

produktionsresultatet inom en organisation, beroende på arbetssituationer och 

arbetsförhållanden. I studien försämrades och förbättrades anställdas fysiska 

arbetsförutsättningar, vilket ledde till högre produktionsresultat. Verkan av denna forskning 

var att de anställda i organisationen uppskattade när ledningen intresserade sig för dem och 

deras arbetssituation. Detta intresse ledde till ökad trivsel och ansvarstagande, som ledde till 

resultatet att produktiviteten ökade. (Arvidsson, 2005, sid. 17) 

Denna motivationsteori, samt andra teorier visar betydelsen av att ledningen visar sitt 

engagemang och är delaktiga. Medarbetarna behöver en relation till sina chefer där det ska 

finnas förståelse för varje enskild medarbetare, vilket kommer leda till rätt ansvar med en hög 

motivation. På detta sätt kan chefer fånga upp det medarbetaren tycker är meningsfullt. 

(Jönsson & Strannegård, 2009, sid. 260) 

 

 

3.3.3 Social motivationsteori 

Det finns motivationsteorier som visar och framhäver den påverkan som finns inom grupper 

och hur individers perception ser ut i förhållande till andra i omgivningen. I de sociala 

motivationsteorierna handlar det om att individer får uppleva rättvisa, då ledningen tar hänsyn 

till de sociala processerna i organisationen. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 233) När 

belöningssystemet uppkommer i en organisation kan denna motivationsteori bli aktuell då 

anställdas motivation påverkas beroende på vilken jämlikhet och rättvisa den anställde känner 

(Kaufmann, 2005, sid. 68-70). Arbetsmotivationen kan påverkas beroende på hur individerna 

känner sig behandlade i organisationen. Anställda förväntar sig en jämlikhet och rättvisa där 

balansen mellan till exempel anställdas lön och utbildning ska vara densamma för alla. 

(Arvidsson, 2005, sid. 26) 

”Det är väldigt viktigt med delaktighet och att inte agera som jag gjorde tidigare, 

som ett lok som försöker dra igång en massa vagnar. Man trodde att man satte 

igång ett utvecklingsarbete. Sedan vände man sig om efter ett halvår och tittade. 

Det fanns inte en enda vagn kvar. Alla hade kopplat loss sig. Det var inte deras 

projekt. De var inte delaktiga.” – Bennich Björkman, 2002, sid. 135 
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3.3.4 Kognitiva motivationsteorier 

Dessa teorier är viktiga för motivationen där fokus ligger på samspelet mellan individers 

tankemönster och omgivning. Enligt en kognitiv teori får individerna inse ifall de styrs av inre 

eller yttre faktorer. Vilket visar skillnaden mellan olika individers viljor och drivkrafter, som 

har en påverkan av belöningssystemets utformning. En individ som styrs av de yttre 

faktorerna strävar efter lön och status, medan individen som styrs av inre faktorer strävar efter 

de inre drivkrafterna som utveckling etc. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 233-234) Detta är en 

anledning till att organisationer bör ha förståelse till vilka drivkrafter individerna har och vilka 

faktorer de styrs utav. Eftersom belöningssystemet bara fungerar om individen känner sig 

tillräckligt motiverad är denna förståelse viktig. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 231-232) Om 

organisationer använder sig av fel belöningar till sina anställda utan att ta hänsyn till de olika 

faktorerna kan det enligt vissa forskare leda till konsekvenser (Olve & Samuelson, 2008 sid. 

234). 

3.4 Utformning av belöningssystem 

Belöningssystem måste anpassas till organisationens situation och specifika behov, dessutom 

ta hänsyn till de anställda. Detta är anledningen till svårigheterna och kompliceringen med att 

utforma belöningssystem i en organisation. Organisationer bör dessutom känna till att det inte 

finns specifika effekter av belöningsformer utan måste själva komma fram till dessa. (Olve & 

Samuelsson, 2008, sid. 226-227) Belöningssystem kan beröra alla i organisationen, eftersom 

alla anställda kan påverka de önskade prestationsmåtten för att uppnå verksamhetens mål 

(Arvidsson, 2005, sid. 15). Innan en utformning av belöningssystemet sker bör ledningen 

känna till vilka effekter de vill åstadkomma genom att använda sig av belöningssystem. Dåligt 

utformade belöningssystem kan orsaka mer skada än nytta, det är därför viktigt att de förutser 

vilka önskade beteenden som ska uppnås och hur dessa beteenden ska mätas. Förutom dessa 

faktorer involverar belöningssystem en stor kommunikationsuppgift. (Arvidsson, 2005, sid. 

15) 
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3.5 Grunderna för belöningssystem 
För att ett företag som använder belöningssystem ska fungera finns det sju kriterier de bör 

följa och ha omtankarna vid utformning av belöningssystem (Merchant & Van der Stede,  

2007, sid. 403-404). 

 

Figur 2. Översatt modell. Källa: Merchant & Van der Stede 2007. Management Control 

Systems Performance Measurement, Evaluation and Incentives sid. 403-404 

Det är betydelsefullt för en medarbetare som erhåller en belöning att den har ett värde och att 

den är i betydande storlek. Belöningssystemet bör vara begriplig, ledningen bör ständigt 

kommunicera med de lägre hierarkinivåerna och tydligt klarlägga värdet, men även motivet 

till belöningen. Att belöningen är aktuell i tiden är en betydande faktor, ju mer inverkan den 

har på dagens samhälle desto mer eftertraktad blir den. En belöning som är hållbart och som 

en medarbetare har användning av i en längre period är mer effektivt. En belöning som delats 

ut på felaktiga grunder ska kunna tas tillbaks av ledningen och därför viktigt att 

belöningssystemet är omvändbar. Ett av de viktigaste kriterierna för ett företag är att hitta den 

rätta belöningen som har mest inverkan på de anställda men som samtidigt är det mest 

kostnadseffektiva. (Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A., 2007,sid. 403-404) 

3.5.1 Finansiella och icke-finansiella belöningar 

De finansiella belöningarna består av både fast och rörlig lön, pension och även olika sorters 

bonusersättning som de anställda erhåller vid enastående insats. De icke finansiella 

belöningarna är något som hjälper den anställde på ett icke ekonomiskt perspektiv som till 

exempel en befordran eller nya arbetsuppgifter. (Arvidsson, 2005, sid. 15) Finansiella 

betalningar är den mest effektiva ersättningen, det krävs att företag använder sig av finansiella 

betalningar ifall de vill att medarbetarna ska prestera. De icke-finansiella belöningarna ska få 
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de anställda att arbeta mer effektivt. Ledningen vinner de anställdas motivation med till 

exempel befordran, utveckling för den anställda eller ökat ansvar. (Arvidsson, 2005, sid. 22)  

 

Att företag visar uppskattning och berömmer den som presterar bra ifrån sig är viktigt för den 

anställde. Självförtroendet ökar och den anställde känner sig mer trygg. De anställdas lojalitet 

är dyrbar för företaget. Ledningen borde därför belöna och uppskatta de anställda mer. Många 

anställda känner sig trötta, lite ledighet är ett bra sätt att belöna. En ledig dag utöver det 

vanliga där de får betalt. (Kirkland, 2009, sid. 23) 

Det har kritiserats en hel del angående kort- och långsiktiga prestationer, många individer 

bestämmer sig för att avstå från långsiktiga prestationer och sysslar istället med de kortsiktiga 

för att kunna maximera sin bonus kortsiktigt. En kombination av kort- och långsiktiga 

prestationsmått är vad som önskas uppnås. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 238) 

 

Dessa prestationsmått har analyserats fram genom tre riktningar; 

- En bonusbank utvecklas i företaget, all bonus ledningen samlar på hamnar där och 

det betalas sedan ut över en lång tidsperiod. 

- Företagsledningen ska belönas med aktieoptioner. 

- En kombination av ekonomiska mått som kortsiktiga resultatmått och icke ekonomiska 

mått som kundtillfredsställelse, produktkvalité och innovationsförmåga. 

Källa: Olve & Samuelson, 2008, sid. 238 

3.5.2 Individuella eller gruppbaserade belöningssystem 

Något som ledningar i många företag måste ta ställning till på grund av att det har en stor 

inverkan på individens motivation är om belöningar ska vara baserad på individuell eller 

grupprestationer (Merchant & Van der Stede, 2007, sid. 405-406). Om ett företag använder 

sig av gruppbelöningar kan det betyda att en viss individ inte anser sig ha en stor betydelse för 

gruppens framgång utan anser att den inte behöver prestera för att gruppen ska erhålla en 

belöning. De andra medarbetarna får göra arbetet är den anställdes tanke i detta fall. Om ett 

företag ska använda sig av gruppbelöningar är det bäst att först mäta hela gruppens prestation, 

därefter mäta varje individs prestation gentemot gruppens totala prestation. Sedan ta den 

totala belöningen och dela upp i varje individs prestationsmått. En kombination av grupp och 

individ prestation uppstår. (Arvidsson, 2005 sid. 22) 
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Fördelen med att använda gruppbaserade belöningssystem är att ledningen inte behöver ha en 

så stor uppsikt över de anställda då de själva övervakar varandra, eftersom deras belöning är 

beroende av hur deras arbetskamrat presterar (Merchant & Van der Stede, 2007, sid. 405-

406). 

 

Vill ett företag istället använda sig av individuella belöningar för att få ett rättvist resultat är 

det viktigt att ledningen tänker på att noggrant mäta och urskilja varje individs prestation, då 

det annars kan uppstå konflikt i företaget om de anställda anser att ledningen favoriserat eller 

diskriminerat de anställda (Arvidsson, 2005 sid. 22). Nackdelen med individuella belöningar 

är risken att suboptimering ökar, vilket kan uppstå när en anställd endast ser till sig själv för 

att utöka sin egen belöning. Både de anställda och även ledningen blir då lidande. (Merchant 

& Van der Stede, 2007, sid. 405-406) 

3.5.3 Korta och långsiktiga belöningsmål 

Det finns två valmöjligheter för företag när de vill belöna sina anställda, dels korta eller 

långsiktiga belöningsmål. Att belöningssystemet baseras efter organisationens helhetsmål är 

det grundläggande. (Paul & Ove, 1991, sid. 26) 

 

Långsiktiga belöningsmål har som effekt att förverkliga framtida affärer för ett företag genom 

att skapa förtroende hos marknaden och hos kunden. Målet som ska uppnås med långsiktiga 

belöningsmål är att skapa ett värde för företaget under en längre period. Belöningarna som de 

anställda erhåller är prestationer som är uträttade över en ettårsperiod. Prestationen av en 

individ, grupp eller företag under en ettårsperiod är grunden för kortsiktiga belöningsmål. Ett  

företag som är på jakt efter ökad försäljning och snabba resultat är kortsiktiga belöningsmål 

den rätta metoden. (Paul & Ove, 1991, sid. 26) Kortsiktiga belöningsmål har en tendens att 

inte alltid vara positivt för ett företag. Konsekvenser som suboptimering kan uppstå vilket 

menas att ledningen tänker kortsiktigt, deras handlingar styrs av att maximera sin egen 

belöning istället för att tänka långsiktigt för företagets bästa. Med det tillkommer sidoeffekter 

som utgiftsökningar och nedskärningar. Att använda sig av långsiktiga belöningsmål kan i 

vissa fall vara komplicerat. Många människor arbetar inte på ett och samma företag en längre 

period utan har en tendens att byta eller kanske skifta tjänst i företaget och det blir därför svårt 

för ledningen att fördela långsiktiga belöningar rättvist. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 239) 
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3.6 Olika former av belöningssystemen 
Ändamålet med ett belöningssystem är att det ska motivera, rekrytera och bevara kvalificerad 

personal. Det finns både materiella och immateriella belöningssystem. Belöningssystem kan 

både vara omedelbara och långsiktiga eller individuella och gemensamma. (Olve & 

Samuelson, 2008, sid. 242) Genom belöningssystem kan ledningen ta användning av 

medarbetarnas kompetens och resurser mer effektivt (Frank, Fredholm & Johansson, 1999). 

3.6.1 Löner 

Alla anställda erhåller en lön vilket betraktas som företagens främsta motivationsfaktor. 

Företag inom olika branscher använder sig av olika sorters löneformer. Dagens tre vanligaste 

löneformerna är prestationslön, resultatlön och individuell lönesättning. (Olve & Samuelson, 

2008, sid. 244)  

Prestationslön 

Minoriteten av företagen använder sig av prestationslön idag. Det används oftast bland 

arbetare inom tillverkningsindustrin och inom försäljningsområdet. Prestationslön är något 

som skiftar varje månad, utifrån vad den anställda presterat i kvantitet likaväl som kvalitet. 

Ackord, vilket är den vanligaste formen bland prestationslön består av rena ackord, vilket idag 

många företag har ersatt med premielön eller blandackord. Premielön och blandackord är av 

samma sort. Det är rörlig lön som skiftar utifrån den anställdes prestation som sedan blir ett 

tillskott till grundlönen. (Svensson, 2001, sid. 33) Beting är inte lika vardaglig som ackord 

och används sällan bland företag. Meningen med beting är om arbetstiden för en förutbestämd 

arbetsvolym ändras kan även timvinsten ändras utifrån detta. (Svensson, 2001, sid. 33) 

Resultatlön 

Resultatlön är säkerställt i förväg, då det skiftar utifrån företagets ekonomiska resultat eller 

produktionsresultat (Svensson, 2001, sid. 33). 

Provision är en av de två vanligaste formerna av resultatlön som verksamheter använder sig 

av idag. Ett uppnått resultat ger en viss ersättning som kallas för provision. Inom försäljning 

används provision, där det beräknas som en procentuell del av försäljningsvärdet. (Svensson, 

2001, sid. 33) 

Tantiem är den andra formen som utmärks av belöning i form av lönetillägg, och är vanligast 

bland de högre nivåerna i ett företag, VD och ledningen brukar ofta få en kvot av vinsten eller 

omsättningen, vilket är bestämt i förväg. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 245) 
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Individuell lönesättning 

Individuell lönesättning används idag en hel del ute bland företagen och har fått en enorm 

betydelse i samhället. I den moderna lönesättningen framhävs kompetens och prestation. En 

individuell lönesättning är där lön och ersättningar betalas efter personliga kontrakt vilket 

utgår från uppnådda resultat. Företagets affärsidé måste stödjas av lönebildningen i en 

affärsorienterad organisation. Med det menas att motivation och engagemang ska skapas 

utifrån lönebildningen hos de anställda och insatser ska utföras för att bygga upp företagets 

affärsidé. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 244) Den konkreta lönesättningen av personalen är 

den mest betydelsefulla uppgiften. Ledningen har som uppgift att skapa goda möjligheter för 

att varje anställd själv ska ha möjlighet att förbättra och stärka sin kompetens för att kunna 

uppnå de målsättningar och resultat som företaget har. (Olve & Samuelson, 2008, sid.244) 

3.6.2 Bonus 

En anställd som utlovas en separat ersättning efter genomförd kvalitet i sitt arbete och andra 

fastställda mål är innebördan av bonus. Bonus utformas genom att de viktigaste 

resultatfaktorerna för företaget urskiljs. Därefter sätts företagens mål och hur resultatet ska 

följas upp och hur stor summa företaget ska lägga ut vid fullbordan av mål. (Svensson, 2001, 

sid. 34) Bonus har på senare tid blivit en del av belöningssystemen. Tidigare har det används 

som utdelning till aktieägare och även som lönetillägg vid enastående utfört arbete. Bonus 

används för att motivera och engagera personal. Vid uppnådda resultatmål belönas 

medarbetarna. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 245) Ledningens bonus mäts efter företagets 

resultat, oftast vad företaget åstadkom jämfört med förra årets resultat. En försäljares bonus 

mäts efter dennes försäljningsprestation. Bonuslönen kan delas upp i två huvudgrupper; 

kollektiv bonuslön och individuell bonuslön. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 245) 

 

Kollektiv bonuslön är en bonus som en grupp erhåller. Ett företag som använder sig av 

kollektiv bonuslön får medarbetarna att arbeta ihop. Medarbetarna sammanförs och resultat 

uppstår som tillit och lojalitet vilket har en stor inverkan på företaget. (Olve & Samuelson, 

2008, sid. 244-245) 

 

Individuell bonuslön är en bonus som en enskild individ erhåller baserad på dennes 

prestation. För säljare är oftast denna bonus majoriteten av den totala ersättningen. Det 

positiva med individuell bonuslön är att det är lättare att beräkna vad varje medarbetare ska 

erhålla. Även att det ger en verifikation på varje individs prestation om ledningen till exempel 
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skulle vilja granska vart de anställda befinner sig och hur mycket de åstadkommer i företaget. 

(Olve & Samuelson, 2008, sid. 244-245) 

 

För alla företag, främst nystartade kan det vara fördelaktigt att ha en koppling mellan intäkter 

och kostnader. Om den fasta lönekostnaden begränsas och den anställdes lön betalas ut utifrån 

företagets resultat kommer detta att löna sig för företaget. En vanlig uppdelning företagen 

använder sig av är 80/20-regeln. 80 procent av den totala lönen är fast och 20 procent är 

rörlig, som betalas ut utifrån individens prestation. För ett företag inom 

försäljningsmarknaden lönar det sig att ha den rörliga delen avsevärt större. (Smitt, 2002, 

sid.15) För alla belöningssystem med rörlig lönedelar är det betydelsefullt att tydligt fastlägga 

och kommunicera om vald belöningsstrategi. Att följa grundprinciper angående detta är 

oerhört viktigt. (Smitt, 2002, sid.15) 

 

 

Figur 4. Egen bearbetning (Smitt, R., Wiberg, Lars., Olwig, B., Riegnell, G., & Sjöstrand, M., 

2002, Belöningssystem- Nyckeln till framgång, sid. 18) 
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3.6.3 Förmåner 

Stora företag med stabil ekonomisk ställning, samt små och stabila företag har förmåner som 

de delar ut till sina medarbetare, på så sätt visar de sin uppskattning och hur betydelsefulla de 

anställda är för företaget. Förmåner för en anställd kan i princip vara vad som helst, den enda 

gränsen som går mellan olika sorters förmåner är ifall de är skattepliktiga eller inte. Innan ett 

företag inför en ny förmån är det nödvändigt att undersöka de skattemässiga följderna.  

(Svensson, 2001, sid. 38) 

Skattepliktiga förmåner 

Förmåner som inte ges ut i kontanta medel ska värderas till marknadsvärdet. Vissa undantag 

gäller för bostad, kost, bil och förmånliga lån. (Svensson, 2001, sid. 38) En anställd som 

riskerar att bli utan jobb på grund av personalavveckling eller liknande har rätt till en fri 

utbildning som inte är skattepliktig. En fri utbildning för att få medarbetarna att arbeta mer 

intensivt och effektivt är skattepliktigt. Dessa utbildningar är vanliga bland företagen idag där 

många inte är medvetna om de skattemässiga konsekvenserna. (Svensson, 2001, sid. 39)  

Icke skattepliktiga förmåner 

Det finns en hel del förmåner som inte är skattepliktiga. Det viktigaste för arbetsgivaren att 

tänka på när de delar ut dessa är att vara rättvis mot alla de anställda, att alla har samma rätt 

att kunna erhålla förmånerna och att ingen favoriseras eller någon diskrimineras. 

 Gruppliv och gruppsjukförsäkring 

 Tjänstereseförsäkring 

 Sjukvård 

 Arbetskläder 

 Personalvårdsförmåner 

 Fri dator, arbetsgivaren ska ha äganderätten över datorn eller hyresrätten. 

(Svensson, 2001, sid. 38) 
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3. 7 Kritik mot belöningssystem 
Genom att använda sig av belöningssystem lyckas organisationer uppnå verksamhetens mål. 

Det är däremot komplicerat att utforma ett väl fungerande belöningssystem i en organisation. 

Under vissa tider har belöningssystem debatterats mycket i media, då de dels kritiserar höga 

ersättningar till de ledande befattningshavarna, samt andra ersättningsskandaler där företagens 

finansiella överlevnad har påverkats negativt. (Olve & Samuelson, 2008, sid. 226-227)  

Det finns konsekvenser hos både långsiktiga och kortsiktiga belöningssystem som används i 

organisationer. Långsiktiga belöningssystem är oftast komplicerade, där inte alla är delaktiga 

under hela processen vilket gör det svårt för ledningen att fördela belöningarna rättvist. Vid 

kortsiktiga belöningssystem kan suboptimering mellan medarbetarna förekomma, vilket är en 

svår effekt att förändra i efter hand. (Olve & Samuelson, 2008, sid 239) Medarbetaren tar inte 

hänsyn till hela gruppen utan enbart sina egna prestationer vilket kan leda till ett flertal 

konsekvenser. (Merchant & Van der Stede, 2007, sid. 405-406) 

För att undvika dessa problem och denna kritik bör ledningen vara rättvis och ta hänsyn till 

etiken i organisationen under dessa sociala processer, som perioder då belöningssystemet 

diskuteras, eftersom medarbetarnas motivation påverkas från vad de anser vara rättvist när de 

jämför sina belöningar med andra medarbetare. (Olve & Samuelsson, 2008, sid. 257-258) 

Belöningssystem har varit ett känsligt ämne hos banker och andra finansiella organ då landet 

har drabbats av lågkonjunktur eller andra ekonomiska kriser. Under dessa tider tappar många 

förtroendet för bankerna då deras verksamhet har stor påverkan på människors liv och 

omgivning. För att återskapa ett förtroende inför bankerna incitament som ska förbättra 

intressenternas situationer. Genom belöningar kan bankerna motivera sina anställda till en 

fungerande organisation. (Hildebrandt, 2008, sid 33)  

Dessa skandaler har bland annat lett till att strikta lagar och regler stiftats (Olve & Samuelson, 

2008, sid. 227). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som insamlats. Det börjar med en 

presentation av våra respondenter. Därefter följer en beskrivning av organisationen i 

Handelsbanken, deras kultur och hantering av belöningssystem. Vi presenterar även 

utformning av det belöningssystem som de använder för att bland annat motivera sina 

medarbetare. Vidare beskriver vi ett avsnitt om de anställdas perspektiv av belöningssystem, 

deras syn på motivation och hur stor påverkan belöningssystem har på dem.  

4.1 Presentation av respondenter 

Peter Bolz, chef över det svenska institutionsmäkleriet sedan år 2004. Han mäklar aktier till 

större försäkringsbolag, samtidigt som han ansvarar för 10-15 mäklare under dagarna. 

Jan Starck, är personalman på Handelsbankens Capital Markets. Han har varit anställd i 

Handelsbanken sedan år 1988. Han är ett stöd för cheferna på Capital Market som behöver 

rådgivning eller coachning inom personalfrågor. Dessa personalfrågor kan handla om allt 

ifrån rekrytering, dimensionering, kollektiv avtalsfrågor, samt andra samtal. 

Ola Hedén, medarbetare inom området Compensation & Benefits sedan år 2001. Han har 

hand om alla villkor och förmåner inom Handelsbanken. Dessa varierar och kan vara alltifrån 

pension, löner, rörliga ersättningar, personalförmåner, personalkonvertibler. 

Helena Enquist, styrelsesekreterare samt sekreterare för Oktogonen sedan år 2003. Som 

styrelsesekreterare håller hon ihop styrelsearbetet där hon ansvarar för alla ärenden som 

behandlas i styrelsen. Hon ansvarar även för den interna och externa informationen om 

Oktogonen. Där kontrollerar hon värdepappersaffärer, skriver årsredovisningen, hanterar 

informationstexter på Intranätet och Oktogonens hemsida. Förutom detta sköter hon även val 

av utbetalningar för allt som ingår i Oktogonens verksamhet. 

Vi har även intervjuat tre anställda på Handelsbanken, dessa arbetar i Stockholms olika 

bankkontor. De är en viss skillnad mellan deras åldrar och deras arbetsuppgifter, samt deras 

kön. I texten kommer de benämnas som anonyma. 

4.2 Om Handelsbanken 

I början av år 1871 avgick åtta styrelseledamöter från sina befattningar vid Stockholm 

Enskildas Bank på grund av en konflikt. Dessa åtta styrelseledamöter öppnade några månader 

senare Stockholm Handelsbanken första kontor. Verksamheten gick bra redan under det första 

året och efter några år hade Stockholms Handelsbank fått en stark ställning i Stockholm. 
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Stockholms Handelsbank utvecklades och öppnade flera kontor i andra län i Sverige. 

(Handelsbankens webbsida) År 1919 beslöt dåvarande ägaren för banken att ändra namnet till 

Handelsbanken (Svenska Bankföreningens webbsida). 

 

Utvecklingen av banken fortsatte och idag har Handelsbanken blivit en universalbank 

(Handelsbankens webbsida). Att ha en universalbank innebär att banken har ett komplett 

sortiment av finansiella produkter och tjänster (Nationalencyklopedin). Handelsbanken täcker 

även hela bankområdet då den finns både för privatkunder och för företagskunder 

(Handelsbankens webbsida). 

 

Idag har Handelsbanken ungefär 11 000 medarbetare runtom 22 olika länder. Den större delen 

av verksamheten finns i Sverige med sina 461 kontor. Banken har utvecklats de senaste 15 

åren och har etablerat många nya kontor i de Nordiska länderna och likaså i Storbritannien. 

(Handelsbankens webbsida) Handelsbanken består av tolv regionbanker. Sex är placerade i 

Sverige, en vardera i Norge, Danmark, Finland och tre placerade i Storbritannien. Varje 

bankkontor har en kontorschef. Denne person är ansvarig för bankkontoret och kontorets 

verksamhet för sitt geografiska område. (Intervju Jan Starck) Handelsbanken har som vision 

att organisationen ska arbetas utifrån varje kontor och inte utifrån de centrala enheterna, 

kontoren ska anpassa sig efter varje enskild kund. När kontoren arbetar utifrån denna metod 

bygger de upp ett förtroende mellan organisationen och kunderna. (Handelsbankens 

webbsida) 

 

Handelsbanken vill vinna sina kunder genom att alltid ha högre räntabilitet än sina 

konkurrenter, lägre kostnader för sina kunder och alltid ha bra service. Lönsamheten är något 

Handelsbanken anser är oerhört betydelsefullt, något banken satsar enormt på och även 

lyckats med då de har visat goda resultat. Handelsbanken har haft hög lönsamhet, statistiken 

visar att de har haft mer än genomsnittet för konkurrenterna de senaste 38 åren. 

(Handelsbankens webbsida) Visionen i Handelsbanken är idag att ha så nöjda kunder som 

möjligt, samt skapa en stabilitet och trygghet för både anställda och kunder. (Intervju Ola 

Hedén) 
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4.3 Handelsbankens kultur 
I början av 1970 talet, då den dåvarande verkställande direktören Jan Wallander styrde 

Handelsbanken förändrade han mycket inom organisationen, bland annat bankens kultur. Han 

skapade en decentralisering hos varje kontor, med syfte att framhäva deras betydelse för 

verksamhetens resultat. Han gav varje kontor mer ansvar och frihet att finna lösningar och 

hitta vägar för att uppnå resultat och verksamhetens mål. Något som skiljer Handelsbanken 

från andra banker är att de föredrar färre kunder, dock ”rätt” kunder, där de får en närmre och 

starkare relation till kunderna. (Intervju Helena Enquist) 

Att ha nöjda anställda, i en trivsam arbetsmiljö tillhör Handelsbanken kultur. Det är viktigt för 

dem att behålla sina medarbetare, eller få dem att komma tillbaka till banken. En anställd som 

presterar och uppnår de förväntade målen ska känna sig uppskattade, om individen inte 

presterar så bra får chefen tillsammans med medarbetaren komma fram till vad man ska göra 

åt det. Handelsbanken har valt att belöna individer istället för att belöna grupper. Detta ger 

individerna möjlighet att se till sig själva och vilja utvecklas. Det finns många nackdelar med 

att belöna gruppvis vilket är anledningen till att de inte valt detta system. Belöningarna ska 

utdelas rättvist för att behålla den trivsamma arbetsmiljön.(Intervju Ola Hedén) 

Denna kultur har skapat en tryggare långsiktighet för Handelsbanken, där stabilitet är viktigt 

(Intervju Helena Enquist). 

4.4 Belöningssystemens syfte 

Syftet med belöningssystem i Handelsbanken ska motivera anställda att göra ett bra arbete. 

Banken är framgångsrik och stabil, då de har tagit små, säkra steg vid förändringar och 

förbättringar vilket har gjort de medvetna om effekterna vid varje steg. (Intervju Ola Hedén) 

4.4.1 Mål och medel 

Ett par gånger per år kommer från den verkställande direktören ett VD brev till alla anställda. 

Detta material ger möjligheten för anställda att få ta del av visionen och verksamhetens 

uppsatta mål. Det skapar delaktighet då det även beskrivs vilka medel som bör och kan 

användas för att uppnå detta mål. (Intervju Ola Hedén) Även detta startades hos 

Handelsbanken då Jan Wallander kom till ledningen. Syftet var att informera medarbetarna 

om hur det är möjligt att uppnå mål och resultat. Detta ger medarbetarna friheten att lösa 

problem självständigt, där de tar ansvar för sina handlingar, dock har de som många andra 

organisationer ramar kring denna frihet. Utskicket av mål och medel kommer att användas 
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senare i personalens utveckling där medarbetarnas mål balanseras med verksamhetens mål. 

(Intervju Helena Enquist) 

4.5 Vinstandelsstiftelsen Oktogonen 
En vinstandelsstiftelse som grundades 1973 av Jan Wallander är idag det viktigaste 

belöningssystemet de använder sig av. Det är många andra banker som har försökt översätta 

och imitera idén utan att ha lyckas lika bra som Handelsbanken. (Intervju Peter Bolz) 

 

Syftet med Oktogonen är att skapa ett lojalitetssystem, där de lojala medarbetarna som har 

ställt upp för organisationen och presterat bra för att uppnå verksamhetens mål får ta del av en 

lojalitetssumma, en belöning. Detta system skapades för att få Handelsbanken personal att 

känna en ”vi-känsla” där alla medarbetarnas arbetsuppgifter är lika viktiga och med det ska 

deras belöningar bestå av lika stora storlekar. Oktogonen stärker även målbilden inom 

företaget där alla medarbetarna samarbetar för att uppnå verksamhetens mål. (Intervju Helena 

Enquist) 

 

Stiftelsen Oktogonen har aktier som ägs av personalen hos Handelsbanken (Intervju Peter 

Bolz). I början av året jämförs avkastningen på det egna kapitalet med förgående år med 

genomsnittliga lönsamheten för övriga banker och överträffar Handelsbanken sitt mål det vill 

säga då de ligger högre än genomsnittet, uppstår ett ”merresultat”. En tredje delen utav denna 

vinst går vidare till vinstandelsstiftelsen som senare delas ut rättvist till alla medarbetarna i 

Norden och även i Storbritannien. Syftet med Oktogonen är att alla medarbetarna ska få lika 

mycket utav vinsten då de har varit delaktiga med att uppnå verksamhetens mål. (Bylund, 

2005, sid. 10-11) 

 

Jan Wallander skapade alltså en strategi för Handelsbanken som är oerhört viktig idag och 

används fortfarande. Banken uppdaterar sig endast genom att anpassa sig efter omgivningen 

där strategin får olika inriktningar. Förutom detta decentraliserade han organisationen, där alla 

medarbetare får vara delaktiga i banken och arbetar självständigt. Genom att skapa detta 

system får organisationen ett starkt samarbete. (Intervju Ola Hedén) 

 

Utbetalning av Oktogonen sker efter att en medarbetare fyllt 60 år, eller går i pension. Detta 

baseras på syftet att få medarbetarna att stanna kvar hos banken så länge som möjligt, samt få 

dem att fördjupa kontakten med sin arbetsgivare. Personer som har arbetat i Handelsbanken 
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från år 1973 då Wallander startade Oktogonen tills de blir 60 år beräknas tilldelas en 

utbetalning på 10 miljoner kronor. Handelsbanken har gett medarbetarna friheten att välja ifall 

de vill ta ut pengarna efter sin pension i en klumpsumma eller delvis. Dessa alternativ varierar 

men har olika effekter på Handelsbanken. Eftersom de måste vara förbereda på att tilldela 

denna summa till sina medarbetare, säljer Handelsbanken ibland sina värdepappersinnehav i 

övriga områden. Så småningom kommer de kanske bli tvungna att sälja deras egna 

värdepapper inom banken, då många medarbetare väljer att ta ut sin del ur Oktogonen i 

klumpsummor.(Intervju Helena Enquist) Något som bör påminnas om är att Oktogonen inte 

är någon pension, utan en belöning till de anställda för deras prestation under arbetets gång i 

Handelsbanken. Den enda negativa effekten som kan förekomma med Oktogonen är om en 

anställd stannar i företaget enbart för att ta del av denna belöning och inte presterar som den 

anställde borde. I dessa fall är det den närmsta chefens ansvar att se över alternativ och 

lösningar. (Intervju Ola Hedén) 

 

Målet som eftersträvas för närvarande med Oktogonen är att denna ska finnas tillgänglig för 

alla länder där Handelsbanken finns. Det har hittills begränsat av lagar och regler inom 

länderna, där belöningssystem har olika utformning. (Intervju Helena Enquist) 

 

Sedan Oktogonen grundades har de nästan alltid gått med vinst, som alla medarbetare har fått 

ta del av. Under år 1992 och år 2009 gick det inte lika bra för banken, på grund av dåvarande 

kriser, vilket drabbade alla banker i Sverige. På grund av detta utdelades inget till Oktogonen 

dessa år. (Intervju Helena Enquist) 
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Handelsbanken och Jämförda bankers lönsamhet 

 

 

Figur 5. Bylund, T. 2005, Oktogonen – under tre decennier 

 

Handelsbanken har under alla år som oktogonen existerat legat över genomsnittet av 

lönsamhet jämfört med övriga banker, som framgår av figuren ovan. Från år 1973-2003 har 

det endast varit under två år då bankens lönsamhet inte varit som förväntat men även då låg 

lönsamheten över genomsnittet. (Intervju, Peter Bolz) 

4.6 Utvecklingsmodellen Hjulet 
I Handelsbanken finns effektiviteten för organisationen hos medarbetarna och deras 

kompetens. Ansvaret för kompetensutvecklingen bär varje medarbetare där de även bör se till 

att de delar med sig av sina kunskaper och sin kompetens inom koncernen. (Handelsbankens 

webbsida) Därför använder sig banken av utvecklingsmodellen ”Hjulet”, där syftet är att 

underlätta verksamhetsplaneringen och utveckla varje medarbetare hos varje kontor. (Intervju 

Jan Starck) Dessutom skapa delaktighet bland de anställda för organisationen (Intervju Ola 

Hedén). 

 

Första steget i utvecklingsmodellen är att presentera verksamhetsplaneringen för året, vilket 

sker olika beroende på avdelning. Denna planering är grunden till Hjulet då de andra delarna 

baseras på vad som planerats och vad som ska uppnås. Det är under verksamhetsplaneringen 
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som bland annat Mål och medel tas upp, vilket alla medarbetare fått ta del av tidigare. Detta 

för att informera och uppmärksamma medarbetarna på vad de strävar mot. (Intervju Helena 

Enquist) Därefter kommer Planerings- och utvecklingssamtalet, PLUS, som sker en gång per 

år då medarbetarna tillsammans med sin närmsta chef diskuterar samspelet mellan 

verksamhetens mål och medarbetarens mål. De skapar utifrån detta en individuell 

handlingsplan där de tillsammans kommer fram till vad medarbetaren behöver utveckla och 

vilket stöd som kan ges. (Intervju Jan Starck) Under detta samtal tas verksamhetsplaneringen 

ännu en gång upp. Det är på detta sätt banken låter sina medarbetare vara delaktiga i 

verksamhetens mål eftersom de får en överblick på hur de ska uppnå uppsatta mål baserat på 

utskicket kring Mål och medel som förklarar vad som gäller (Helena Enquist). 

Handlingsplanen som utformas under planerings- och utvecklingssamtalet följs ständigt upp, 

då den dessutom är underlaget för lönesamtal, ansvar och befogenheter (Handelsbankens 

webbsida). Denna uppföljning ses individuellt då den närmsta chefen tillsammans med 

medarbetaren går igenom resultat, samt lösningar till förbättringar. Detta är en viktig 

uppföljning, sker flera gånger under året för allra bästa resultat. Detta är dock den närmsta 

chefens ansvar, som bör se till att deras medarbetare följer handlingsplanen och 

verksamhetsplaneringens mål. (Intervju Helena Enquist) Kärnan av utvecklingsmodellen är 

kunden, som alltid är i fokus för bankens arbete (Intervju Jan Starck). Kunden har en viktig 

roll i Handelsbanken där en bättre förklaring av kundens betydelse kan vara då de talar om 

kyrktornsprincipen, där det är viktigt att alltid kunna se kunden från tornet för att aldrig tappa 

greppet om dem. Detta uppskattas av bankens kunder då de får starkare tillit till personalen. 

(Intervju Helena Enquist) 
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Figur 6. Utvecklingsmodellen Hjulet från Handelsbanken 

  

Den närmsta chefen har tillsammans med medarbetaren ett lönesamtal. Den närmsta chefen 

och medarbetaren har även ansvaret att ha ett individuellt utvecklingssamtal utifrån 

utvecklingsmodellen Hjulet. I utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare diskuterar de 

tillsammans utvecklingsbehovet hos den anställde. Språket kan i vissa avdelningar vara 

viktigt för att medarbetaren ska arbeta med en hög kvalité. Därför kan då den närmsta chefen 

välja att som exempel ge medarbetaren en kompetensutveckling i engelska. (Intervju Jan 

Starck och Peter Bolz) 

4.6.1 Utveckling och utbildning 

Handelsbanken erbjuder sina anställda både vidareutveckling och utbildning. Det är oftast 

under det individuella samtalet detta tas upp och bearbetas. Vid vidare utveckling får 

medarbetaren i vissa fall pröva på något nytt område. Detta innebär något som får dem att 

vidareutvecklas i organisationen. Den närmsta chefen ska stödja medarbetaren i detta fall med 

att finna den rätta lösningen och vägen till utveckling. (Intervju Ola Hedén) 

Handelsbanken har egna utbildningar där medarbetarna har möjlighet att få utbildning vid 

behov. Däremot finns det vissa specifika utbildningar som måste ske utanför banken. Genom 
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att ge medarbetarna möjligheten att utvecklas och utbilda sig finns förutsättningar för 

Handelsbanken att behålla sin personal. (Intervju Jan Starck och Peter Bolz) En annan 

anledning till att Handelsbanken erbjuder dessa olika kurser är för att förstärka de anställdas 

självsäkerhet. Kursutbudet varierar och kan vara alltifrån ledarskapsutbildningar till 

språkutbildningar. 

Det är både på kort och långsikt lönsamt för Handelsbanken att erbjuda sina anställda 

utvecklingar och utbildningar då de senare använder sina kunskaper i företaget (Intervju Ola 

Hedén). Däremot strävar banken efter att lära sina medarbetare i sitt eget arbete, där de får 

möjlighet att utbildas och utvecklas på plats. I vissa fall är det möjligt att få praktisera på 

annan avdelning med en annan befattning inom banken, vilket beslutas vid den individuella 

handlingsplan som ingår i Hjulet. (Intervju Helena Enquist) 

4.6.2 Förmåner 

Det finns ett flertal förmåner som de anställda kan ta del av via ett system som kallas 

Personalportalen där anställda kan boka olika förmåner som senare dras av deras inkomster. 

Det är lockande för många anställda med dessa förmåner, enligt olika mätningar. 

Handelsbanken försöker hålla sig uppdaterad med vad som erbjuds på marknaden, eftersom 

de vill erbjuda det bästa möjliga för sina anställda. (Intervju Ola Hedén)  

Några exempel på Handelsbanken förmåner: 

 Banktjänster 

 Gymkort 

 Personalbil 

 Lån med en förmåns ränta 

(Intervju Ola Hedén) 

4.6.3 Personalkonvertibler 

Lönen och förmåner anses vara kortsiktiga belöningar inom Handelsbanken, där Oktogonen 

är den långsiktiga belöningen. För att kunna motivera sina anställda ännu mer har ett nytt 

system startats år 2008. Med syfte att motivera och behålla de yngre medarbetarna som inte 

tänker lika mycket på Oktogonen som de äldre. Genom att ha personalkonvertibler ges det 

möjlighet för personalen att köpa konvertibler som senare kan bytas ut till aktier hos 

Handelsbanken efter fem år till ett givet pris. (Intervju Helena Enquist) Då systemet är nytt 

har inga mätningar av effekten kunnat genomföras ännu, men engagemanget är högt, vilket är 

en god effekt som eftersträvas. (Intervju Ola Hedén) 
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4.7 Anställdas syn på Handelsbanken belöningssystem 
Alla individer är olika och strävar efter olika inom organisationer. Vissa anställda vill ständigt 

ha nya utmaningar, där de får vidareutbildas och möjlighet att utvecklas. Medan andra strävar 

efter stabilitet. (Intervju Anställd 1) Något som uppskattas av de anställda är hantering av 

belöningssystem där alla får lika stor del av vinsten. Det finns inga bonusar som tilldelas till 

de högre befattningarna, vilket skapar en känsla av rättvisa på arbetsplatsen, då alla har lika 

stor betydelse för organisationen. (Intervju Anställd 2) Handelsbanken belöningssystem 

Oktogonen har inte bara medfört rättvisa i organisationen utan även fått anställda att fortsätta 

arbeta i banken. Det har däremot förekommit att en del anställda valt att stanna kvar i banken 

trots att de inte trivs, istället för att söka efter andra utmaningar. (Intervju Anställd 3)  

 

Handelsbanken belöningssystem Hjulet påverkar alla anställda, oavsett befattningar, vilket 

skapar en jämlikhet som uppfyller belöningssystemets syfte. Däremot finns det fall där Hjulet 

inte följts upp på ett sådant sätt som den borde. Detta har resulterat i ouppnådda mål och 

försämrat individuellt resultat. Det är den närmsta chefens ansvar att se över handlingsplanen 

som skapas under Hjulets process, men detta kan i vissa fall brista. Det kan vara svårt att ta 

hand om effekterna som uppstår, men det kan åtgärdas. (Intervju Anställd 3) 

Det är många anställda i banken som uppskattar det nya systemet personalkonvertibler, 

eftersom det ger dem möjligheterna att få ta del av en kortsiktigare belöning i jämförelse till 

Oktogonen. Engagemanget och delaktigheten ökar genom dessa konvertibler, vilket även ökar 

motivationen som är konvertiblernas syfte. (Intervju Anställd 1) Konvertiblerna är tillgängliga 

för alla anställda, däremot kan det vara svårt för en del anställda i Handelsbanken att förstå sig 

på dem och nyttja belöningssystemet. (Intervju Anställd 3) 

Anställda i Handelsbanken känner en samhörighet och gemenskap dels tack vare 

belöningssystemen som finns i banken. Det är en organisation med många anställda, där 

många håller med om att Jan Wallander har haft en stor inverkan på banken. Det var främst 

genom hans decentralisering samhörigheten och gemenskapen förstärktes. Detta har slutligen 

blivit en del av bankens kultur, där arbetstrivseln har en stor betydelse. (Intervju Anställd 2) 

”Oktogonen är nog inte lika motiverande på mig som den är hos den äldre 

generationen av anställda i banken. Det är dels för att jag motiveras mer av 

kortsiktiga belöningar, där bland annat våra förmåner och Hjulet lockar mig” 

(Intervju Anställd 1) 
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En del från den yngre generationen skulle föredra mer kortsiktiga motivationer och 

belöningar, eftersom de flesta strävar efter att uppnå kortsiktiga resultat där de ser en tydlig 

utveckling. (Intervju Anställd 1) Majoriteten av Handelsbankens anställda är överens om att 

det befintliga belöningssystemet uppnår sitt ändamål, däremot bör förändringar ständigt ske. 

Dessa förändringar bör vara anpassade till omgivningen och marknaden. (Intervju Anställd 2)  

Fördelar: 

o Rättvist 

o Jämlikt 

o Når ändamålet 

o Behåller anställda 

o Framhäver bankens kultur 

o Ökar samhörigheten och 

gemenskapen 

Nackdelar: 

o Behåller omotiverade anställda 

o Motiverar inte alla anställda på 

banken 

o I vissa fall är det brister i 

uppföljningen av Hjulet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det finns både fördelar och nackdelar med bankens befintliga belöningssystem, 

däremot är det fördelarna som dominerar.” (Intervju Anställd 3) 
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5. Analys/Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat av bland annat våra intervjuer från det 

empiriska kapitlet, där vi senare jämför dem med vår teoretiska referensram. Vi kommer även 

framföra en del egna åsikter utifrån dessa jämförelser och resultat. 

5.1 Inledningen 

Genom belöningssystemet har Handelsbanken lyckats behålla sina medarbetare samt 

motiverat dem i ett effektivare samarbete för att uppnå verksamhetens mål, detta är enligt 

Arvidsson en viktig del av syftet med belöningssystemet där Handelsbanken har funnit en 

balans. Förutom detta syfte använder Handelsbanken sitt belöningssystem som ett 

konkurrensmedel, där de har skapat ett attraktivt belöningssystem som skapar en lojalitet hos 

medarbetarna. (Arvidsson, 2005, sid. 16-19) 

Då de har utformat belöningssystemet Oktogonen har de haft rättvisa och jämliket som 

ledstjärna, vilket är viktigt för medarbetarnas motivation enligt de sociala 

motivationsteorierna (Kaufmann, 2005, sid. 68-70). Arvidsson talar om att de anställda 

förväntar sig en jämlikhet och rättvisa inom organisationen (Arvidsson, 2005, sid. 26). Enligt 

intervjuerna med de tre anställda uppnås dessa förväntningar. 

Ett annat viktigt syfte fås genom utformningen av belöningssystemet Hjulet, där man genom 

styrning och matchning av medarbetarnas mål, den närmsta chefen har möjlighet att fokusera 

på varje individ inom organisationen och anpassa efter verksamhetens mål. Detta är en bra 

metod att undvika suboptimering, då medarbetaren informeras och är delaktig i 

verksamhetens process mot uppsatta mål. I Howthorne studien framtogs betydelsen av att 

ledningen visar sitt engagemang till sina medarbetare. Den motivationen som skapas utifrån 

relationen som skapas mellan en medarbetare och chef. (Jönsson & Strannegård, 2009, sid. 

260) 

Handelsbankens belöningssystem är ett bra exempel på hur dessa bör fungera i praktiken. Där 

de tar hänsyn till motivationsteorierna, samt belöningssystems syfte.  
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5.2 Belöningssystemet 
För att ett belöningssystem ska fungera i en organisation bör de sju kriterierna som Merchant 

och Van der Stede tar upp finnas med i utformningen utav belöningssystemet. Utifrån våra 

intervjuer anser vi att dessa har funnits i omtanken vid utformandet av Oktogonen, Hjulet 

samt deras hantering av utbildning. 

 

Figur 2. Översatt modell. Källa: Merchant & Van der Stede 2007. Management Control 

Systems Performance Measurement, Evaluation and Incentives sid. 403-404 

Oktogonen har blivit värdefullt och betydelsefullt för organisationen, samt medarbetarna 

enligt våra intervjuer med deras anställda. Hjulet är ett begripligt belöningssystem som även 

är kostnadseffektivt. Enligt oss är Handelsbankens belöningssystem hållbara och aktuella för 

deras tid. 

Det finns både kortsiktiga och långsikta belöningssystem i de flesta organisationerna, vilket vi 

även sett hos Handelsbanken. Den kortsiktiga belöningen är bland annat lönen och 

förmånerna. Medan den långsiktiga belöningen är Oktogonen. Vi anser att det är bra att ha 

något mellanting, vilket kanske blir personalkonvertiblerna som nyligen har påbörjats. Ingen 

mätning av dessa effekter har ännu beräknats, men om dessa ger ett positivt resultat är detta 

något användbart. Det är viktigt för organisationer att variera belöningssystemens längder, 

eftersom alla belöningssystem bär på olika konsekvenser som kan förebyggas genom en 

variation av belöningssystemen. Konsekvenserna med kortsiktiga belöningar är att dessa kan 

skapa en suboptimering bland medarbetarna. (Olve & Samuelsson, 2008, sid. 239) För att 

motverka detta bör det även finnas långsiktiga belöningar i organisationen som skapar ett 

värde för företaget och medarbetarna (Paul & Ove, 1991, sid.26) 
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Det är svårt att förutse vilken typ av belöningssystem som passar bäst för Handelsbanken då 

de flesta belöningssystemen bär med sig en del negativa effekter. Vi anser att de trots 

känsligheten vid utformning av belöningssystem har utformat ett brett och rättvist 

belöningssystem. Däremot finns det en del nackdelar vilket dels är att de behåller omotiverade 

anställda i banken som väljer att enbart stannar kvar på grund av Oktogonen, vilket Helena 

Enquist bekräftar. Den andra nackdelen i Handelsbankens belöningssystem är bristen av 

variation av systemet. Det befintliga belöningssystemet täcker vissa målgrupper i 

organisationen, men en del påverkas mindre vilket Handelsbanken bör ha i åtanke.  

Anledningen till att banken främst använder sig av individuellt anpassade belöningssystem är 

för att undvika effekterna som kan uppstå med gruppanpassade belöningssystem. Vilket dels 

är att det kan vara svårt för Handelsbanken att mäta varje individs prestation, vilket kan skapa 

orättvisor (Arvidsson, 2005, sid. 22). För att uppnå Handelbankens kultur är det viktigt med 

en trivsam arbetsmiljö, där alla ska känna sig uppskattade. Denna kultur kan störas vid 

gruppanpassade belöningssystem, där en del kan uppfatta det som om vissa arbetar mer än 

andra vid projekt och liknande. Däremot går Handelsbanken miste om fördelarna kring 

användning av gruppbaserade belöningssystem där medarbetarna övervakar varandra, vilket 

främst är en fördel för större organisationer med många anställda (Merchant & Van der Stede, 

2007, sid. 405-406).  

I Handelsbanken finns kurser tillgängliga för medarbetarna där de får möjlighet att stärka sitt 

självförtroende i arbetet. Däremot försöker Handelsbanken lära sina anställda i praktiken, 

enligt Helena Enquist. Där möjligheten att få praktisera i en annan avdelning är hög är viktigt. 

Det Handelsbanken bör ha i åtanke är de olika faktorer individer påverkas av, en del påverkas 

av inre faktorer vilket innebär att utbildning och utveckling är en viktig del för deras trivsel i 

arbetet. (Olve & Samuelson, 2008, sid 231-234) 

Något som var svårt för oss att komma fram till vid vår studie var om det fanns små 

belöningar inom banken, som veckans ros eller liknande. Då Handelsbanken har 461 kontor 

över Sverige, har detta ansvar tilldelats till varje kontor, där en del möjligen belönar sina 

anställda genom andra modeller än de befintliga belöningssystemen som Mål och medel, 

Oktogonen och Hjulet. 
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Som de flesta belöningssystem följer ett flertal effekter, detta är anledningen till känsligheten 

vid utformning av belöningssystem enligt Olve & Samuelson, 2008. Det är svårt att undvika 

de negativa effekterna, däremot kan dessa förhindras eller förbättras genom små förändringar 

kring problemet som uppstått. Vid Oktogonens fall var det enligt Ola Hedén att en del 

anställda som egentligen vill sluta arbeta hos Handelsbanken, stannar kvar på grund av att de 

vill ta del av Oktogonen. Detta är en effekt som motsäger syftet med Oktogonen vilket är att 

behålla duktiga anställda i organisationen. Problemet som uppstår är att dessa anställda som 

vill sluta arbetar kvar med en sämre drivkraft, dålig motivation och oftast har de tappat lusten 

till arbetet. Vi anser att detta kan långsiktigt negativt påverka kultur och mål. För att undvika 

detta är det dels den närmsta chefens ansvar att se över vilka personer som inte trivs på sin 

arbetsplats och utifrån Hjulet finna en lösning. Detta kan vara en omplacering eller annan 

individutveckling. Dessutom är det ledningens ansvar att finna en lösning till problemet som 

kan uppstå. Vid belöningssystemet Hjulets fall finns det många positiva effekter, där 

medarbetarna får vara delaktiga i deras utvecklingsmodell och föra fram sina åsikter kring 

deras arbete. Här finns möjligheten för dem att utge deras mål och syfte med deras insats för 

organisationen. I vissa fall är det en del anställda som talar om att de vill befordras och bör 

därför utvecklas med chefens stöd och hjälp, som de kan få genom Hjulets individuella 

handlingsplan. Vi, samt medarbetarna i Handelsbanken finner inte några negativa effekter 

med detta system, utan anser att utvecklingsmodellen bör fortsätta. Något de närmsta cheferna 

däremot bör ta hänsyn till är att alla anställda inte alltid vågar tala sanning eller ta initiativet 

att våga utvecklas, därför bör de närmsta cheferna skapa en trygg relation med sina anställda 

samt ge dem positiv feedback vid dessa förslag. Uppmuntra och acceptera deras åsikter och 

mål är viktiga vid utvecklingsmodellen, då detta annars kan skapa ett flertal långsiktiga, 

negativa effekter. 

5.3 Motivationsteorierna 
Enligt Levander, år 2003, förklarar han Maslows behovshierarki som människors synsätt på 

de mänskliga behoven. Människans prioritering av behov byggs på deras tillfredställelse. Där 

dels trygghet, uppskattning, självbestämmande och meningsfullhet har en stor vikt i teorin. 

Handelsbanken uppfyller en del av dessa steg genom sitt belöningssystem, vilket även 

personalen kan samtycka med. 

Jönsson & Strannegård, år 2009, talar om betydelsen av att förstå medarbetarna, deras 

motivation, engagemang och meningsfullhet i sitt arbete. Efter att ha intervjuat ett antal 

anställda på Handelsbanken inser vi att dels Jan Wallander, samt andra delaktiga som 
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utformade det befintliga belöningssystemet har haft detta i eftertanke och tagit hänsyn till vad 

som är betydelsefullt för medarbetarna. Genom att förstå syftet med de befintliga 

belöningssystemen i Handelsbanken, ser vi grunden till denna utformning. 

Kaufmann, år 2005, talar om hur viktigt det är att skapa en jämlik och rättvis arbetsmiljö.  För 

att uppnå denna motivationsteori utformades vinstandelsstiftelsen Oktogonen. Detta 

belöningssystem ger alla medarbetare rätten till lika mycket av vinsten där målet är uppnått. 

Denna metod är i dagsläget ganska ovanlig och var under 1970-talet unikt, där Jan Wallander 

var före sin tid som Ola Hedén förklarade. 

Olve & Samuelson, år 2008, talar om att förstå varje individ inom organisationen eftersom vi 

alla individer skiljer oss åt. Där en del påverkas av de inre faktorerna, dessa individer vill 

utvecklas och utbildas. Medan de individer som påverkas av de yttre faktorerna strävar efter 

en bra lön som ger personen status i samhället. Det är svårt för en organisation att uppnå 

påverkan hos alla individer i verksamheten. Det är därför förståndigt att detta kan vara svårt 

för Handelsbanken då de har omkring 11 000 anställda, eftersom det inte går att uppnå allas 

önskemål i större organisationer. För att reducera detta problem har Handelsbanken utformat 

utvecklingsmodellen Hjulet. Där den närmsta chefen får möjligheten att få en närmare relation 

till sina anställda och chansen att se deras yttre och inre behov. Den närmsta chefen har fritt 

ansvar att göra det som är bäst för banken, samt sina anställda. Däremot har denne inte så pass 

mycket frihet att utforma ett nytt belöningssystem för den anställde, utan får välja bland det 

som redan finns tillgängligt, vilket kan vara förmåner, utbildningar, samt det nya systemet 

personalkonvertibler. 

 

Motivation, engagemang och drivkraft är således grunden till belöningssystem. Vi anser att 

Handelsbanken uppnått dessa egenskaper, vilket vi baserar på vår studie, där vi även fått höra 

medarbetarnas perspektiv. Eftersom de är nöjda med det befintliga belöningssystemet, anser 

vi att banken uppnått det förväntade resultatet. 

5.4 Löner och förmåner 

I Handelsbanken strävar de främst efter att utgå från marknadsmässiga löner, de använder 

belöningssystemet som en komplettering för att behålla sina anställda, samt rekrytera fler. 

Smitt och Handelsbanken har en del likheter i deras grundprinciper, där dels Handelsbanken 

belöningssystem är utformat för att förenkla vidare styrning av systemet. Det finns en viss 

skillnad som vi finner från Smitts grundprinciper där Oktogonen går ut på att Handelsbanken 
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jämför sin lönsamhet med andra banker för att deras mål är att ligga över genomsnittet, medan 

Smitt menar att lönesystemet ska grundas på att effektivisera de anställda att prestera bättre 

för att uppnå verksamhetsmålen. 

 

Förmånerna banken erbjuder är vanliga förmåner i jämförelse till andra banker, däremot är 

dessa förmåner ovanliga vid jämförelse av andra organisationer. Där till exempel anställda på 

Handelsbanken har tillgång till lån med en lägre ränta, vilket inte är möjligt att tilldela 

personal i andra organisationer. 

5.5 Vid vidare forskning av studien 
Denna studie har potentialen att utvecklas, samt fördjupas i en magisternivå där varje 

belöningssystem inom Handelsbanken kan studeras mer detaljerat vilket kommer att framhäva 

de exakta effekterna som det befintliga belöningssystemet medföljer. I denna uppsats har vi 

enbart fördjupat oss i en kandidatnivå, där vi beskriver överblicken av bankens befintliga 

belöningssystem eftersom vår frågeställning, samt vårt syfte täcker denna överblick. I en 

magisternivå bör även dessa författare se över de olika perspektiven som finns i 

Handelsbanken. Dessa anser vi bör vara ledningen och anställda från olika kontor. Eftersom 

Handelsbanken tillhör de större organisationerna med många anställda finns det säkerligen 

fler perspektiv att studera. Dessa kan vara cheferna för de olika kontoren, de som hanterar en 

del av belöningssystemen för kontorspersonalen. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi sammanfattat förklara vad vi kommit fram till utifrån vår studie, då 

vi har analyserat våra teoretiska och empiriska kapitel. Det är även i detta kapitel vi besvarar 

vår frågeställning som angavs i det första kapitlet. 

 

I denna studie har vi undersökt relationen mellan motivation och belöning. Där vi har kommit 

fram till hur belöningssystemet bidrar till öka motivationen hos de anställda, samt att 

belöningssystem är ett effektivt styrmedel för organisationer som vill framhäva drivkraften 

hos sina anställda. Däremot kan vi enbart dra denna slutsats för organisationer som liknar 

Handelsbanken, eftersom belöningssystem påverkar olika dels beroende på hur den är 

utformad. 

 

Det är viktigt för anställda att ha en bra och tydlig information på vilka belöningar som gäller 

i företaget, samt vad deras syfte är i organisationen. De bör vara en motivation för de 

anställda att sträva efter, en belöning som får de anställda att arbeta med glöd för att erhålla en 

belöning för sin prestation. För att ledningen ska uppnå bästa resultat med belöningssystemet 

bör de ständigt informera och påminna de anställda om vad som gäller i organisationen. Detta 

får medarbetarna att känna sig delaktiga, samtidigt som engagemanget ökar. 

 

Vi har under studiens gång sett många likheter mellan vår teori och empiri. Där 

Handelsbanken belöningssystem passar in hos de olika motivationsteorierna, då de är 

utformade och grundade av liknande syften. Efter att ha intervjuat ett antal anställda i 

företaget märker vi vilken påverkan de olika belöningssystemen har och hur stor betydelse de 

har för motivationen hos de anställda. Handelsbanken belöningssystem Oktogonen är 

utformat på ett sådant vis där alla känner sig uppskattade oavsett befattning. Detta anser vi har 

skapat en mer gemenskap, där samarbetet mellan de anställda har ökat. Medarbetarna är nöjda 

med rättvisan som uppstår genom belöningssystemet där alla behandlas jämlikt. Däremot har 

Oktogonen även lett till negativa effekter där en del anställda känner att belöningssystemet 

överträffar lönen som erbjuds från andra företag, trots att de kanske skulle vilja byta jobb. 

Detta kan motverka syftet med belöningssystemet. 

 

De olika belöningssystem som finns tillgängliga i Handelsbanken informeras till alla 

anställda. Utvecklingsmodellen Hjulet bearbetas varje år, där den tillhör arbetsprocessen 
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under årets gång för alla anställda i banken. Däremot har information om mål och medel 

skickats till alla anställda i företaget några enstaka gånger, vilket sker varje gång en 

förändring av detta förekommer, vilket inte är ofta. Detta anser vi vara för sällan, då 

verksamhetens mål bör ständigt påminnas, samt vilka medel som personal bör använda sig av 

för att uppnå detta. Handelsbanken kan bli bättre på att informera sina anställda om mål, 

medel samt kultur, då det är viktigt att alla är inblandade och välinformerade i organisationer.  

 

Handelsbanken har föredragit att enbart satsa på individuella belöningar, då de anser att de 

negativa effekterna som kan uppstå kan vara negativa för gemenskap och samhörighet. Vi 

förstår deras syfte med denna utformning då gruppbaserade belöningar kan leda till ett flertal 

konsekvenser som vi tar upp i vårt teorikapitel.  Förutom dessa negativa effekter kan 

gruppbaserade belöningar även leda till en närmare relation mellan de anställda om det 

genomförs på korrekt sätt. Däremot bör Handelsbanken tänka på att även individuella 

belöningar kan leda till negativa effekter som suboptimering, där medarbetaren enbart satsar 

på sitt arbete för att nå sina mål. För att undvika detta kan banken belöna anställda som är 

hjälpsamma och som har en bra laganda. 

 

De anställda kan inte påverka belöningssystemet men har ett flertal förmåner som de kan välja 

bland. De har även möjligheten att ta del av personalkonvertibler, vilket gör dem mer 

engagerade i verksamhetens resultat. Förmåner är en vanlig belöning hos organisationer, 

däremot har banker några förmåner utöver det vanliga vilket kan vara lockande för de 

anställda. 

 

Vi fann inga av våra tre intervjuade anställda missnöjda med Handelsbankens 

belöningssystem, däremot fann vi problemet med att belöna den yngre generationen i 

organisationen. Då denna personal för det mesta föredrar förändringar och inte tänker på 

Oktogonens utdelning. Därför bör det finnas något mellanting, som motiverar även dem till att 

finna en drivkraft och styras mot verksamhetens mål. Ola Hedén berättade om det 

personalkonvertiblerna, ett system så pass nytt att de ännu inte kunnat göra några mätningar 

på effekterna. Intressant vilken effekt det kan ha på den yngre generationen och hur denna 

påverkan kommer att se ut. Det är ett nyutvecklat system med syfte att bland annat motivera 

de yngre medarbetarna. Vi anser att personalkonvertibler varken passar in bland de kortsiktiga 

eller de långsiktiga belöningarna, utan vi ser detta system som något mellanting. Under en 

femårsperiod är medarbetarna delaktiga i systemet, där deras engagemang förhoppningsvis 
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ökar. Handelsbanken har som tidigare sagt inte gjort någon utmätning på effekter av detta 

system ännu. Utifrån våra teorier tror vi att de negativa effekterna skulle kunna vara att detta 

belöningssystem inte når ut till alla åldrar inom organisationen, då det kan vara svårt att 

förstå. Det är upp till Handelsbanken att förenkla detta system, så att alla medarbetare kan ta 

del av belöningen. Efter att ha intervjuat en yngre anställd anser vi att detta är en bra och 

efterlängtad motivation för den yngre generationen. 

 

Det vi även kommit fram till i vår studie är att det är allra mest effektivt för organisationer att 

utforma ett flertal belöningssystem eftersom alla individer är olika och påverkas genom olika 

metoder. Genom att ha ett flertal belöningssystem sträcker denna motivationspåverkan sig till 

alla anställda i organisationen. Det är viktigt för Handelsbanken att se över ifall deras 

befintliga belöningssystem påverkar alla medarbetare i banken, om inte bör de utforma fler 

belöningssystem eller utveckla de befintliga. 

 

Något positivt med Handelsbanken är enligt oss att alla anställda får ta del av lika mycket. 

Denna rättvisa är ovanlig i dagsläget och det förvånade oss att de högre chefsnivåerna inte får 

någon högre rörlig ersättning. Detta skapar en jämlikhet som förhoppningsvis uppskattas av 

alla anställda. Emellertid kan en del anställda anse att deras arbete har en viktigare betydelse 

för resultatet. Det de bör påminnas om då är att alla anställda i banken är behövda för att 

uppnå verksamhetsmålet. 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att belöningssystem är ett bra styrmedel som motiverar 

medarbetare till ett effektivare arbete, då en del anställda förklarade glädjen de arbetar med då 

de blir belönade för sin prestation, vilket betyder att motivationsteorierna från den teoretiska 

referensramen stämmer. Det är svårt att mäta hur pass mycket varje individ i organisationen 

påverkas utav belöningssystem, men efter våra intervjuer inser vi att de positiva attityderna 

som medförs överträffar de negativa attityderna. Emellertid finns det möjligheter att minska 

dessa negativa uppfattningar av belöningssystemet.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till ledningen 

 Vad har Du för befattning i organisationen? Hur länge har Du haft denna tjänst? 

 Hur ser bankens vision, mål och strategi ut? 

 Vad anser Du bör belönas? 

 Varför valdes det befintliga belöningssystemet? 

 Hur ser belöningssystemet ut i Er bank? 

o Använder Ni er av finansiella eller icke finansiella belöningar? Eller kanske 

både och? 

o Är de individuella eller gruppbaserade? Vad anser Du vara bäst? 

o Använder Ni er av både monetära och/eller icke-monetära belöningar? 

 Vilka i banken får ta del av belöningssystemet? 

 Efter hur lång tid erhålls belöningen? 

 Vad är syftet med bankens befintliga belöningssystem? (Belöna, locka, behålla 

och/eller motivera kompetenta medarbetare?) 

 Varför och hur har belöningssystemet utvecklats och förändrats de senaste åren? 

 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med det befintliga belöningssystemet? 

 Hur mäter Ni belöningssystemets effekter på bankens medarbetare? 

 Hur ofta följer Ni upp belöningssystem för att utveckla, anpassa och förbättra?  

 Använder Ni er av några andra metoder, förutom ert belöningssystem, för att behålla 

era anställda motiverade? 

 Hur mycket tid ägnar Ni er åt att hantera och följa upp belöningssystemet? Anser Ni 

att belöningssystemet leder till ert förväntade resultat? 

 Har personalen fått vara delaktiga att utforma ert befintliga belöningssystem? 

 Vad är det som motiverar Dig i Ditt arbete? 

 Vad tror Du motiverar bankens medarbetare?  

 Hur stort inflytande har belöningssystemet på motivationen? 

 Vilka beteenden och egenskaper vill Ni stödja genom att motivera era medarbetare? 

 Tycker Du att det befintliga belöningssystemets syfte uppnås eller behöver det 

utvecklas? 

 Hur stor påverkan har belöningar på Din motivation? 

 Hur anser Du att banken kan förbättra belöningssystemet och motivationen idag? 

 Finns det några andra belöningar Du anser Ni borde använda er av för att motivera era 

anställda ännu mer? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till de anställda 

 Vad har Du för tjänst i banken? 

 Hur länge har Du haft denna tjänst? 

 Hur ser bankens vision, mål och strategi ut? 

o Får Du information om bankens vision, mål och strategi? 

o Anser Du att Du får tillräckligt med information angående detta? 

 Hur ser belöningssystemet ut i er bank? 

o Vet Du om ledningen använder sig av finansiella eller icke finansiella 

belöningar? 

o Belönas ni vid grupp eller individ prestationer?  

 Vad är din åsikt angående belöningssystem? 

 Känner du dig delaktig i utformningen av Handelsbankens belöningssystem? Har du 

någon påverkan? 

 Hur påverkas Du av Handelsbankens belöningssystem? 

 Vad anser Du är positivt respektive negativt med belöningssystemet i er bank? 

 Har belöningssystemet utvecklats de senaste åren? 

o Om svaret är Ja; Hur då? Och har det utvecklats till det bättre? 

 Påverkar belöningssystemet Din motivation positivt eller negativt? 

o Och hur stor påverkan har belöningssystemet för Dig? 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig ledningen av för att motivera personalen? 

 Tror Du dina arbetskollegor motiveras av de belöningar Handelsbanken erbjuder? 

 Strävar dina arbetskollegor efter att erhålla belöningarna som finns? 

 Känner Du att det finns någon konkurrens mellan er anställda? 

 Anser Du att ledningen sätter för höga krav på er anställda pga. belöningssystemet? 

 Hur tycker Du banken kan förbättra belöningssystemet och/eller er anställdas 

motivation? 

 Finns det något du skulle önska se förändras angående belöningssystemet? 

 Finns det några andra belöningar Du anser ledningen borde använda sig av för att 

motivera er anställda ännu mer? 

 


