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1. INLEDNING
I detta in ledande kapitel vill vi in troducera läsaren till det undersökningsområde vi va lt a tt
skriva om i denna uppsa ts. Vi kommer a tt b eskriva problematiken kring området och förklara
vårt syfte med det.

1.1 BAKGRUND
Det v ik tiga för varje företag att fortsätta sin verksamhet, och om de kan göra en vinst
samtid ig t är d et ännu b ättre. Det är den sammanlagda prestationen hos de anställda som
sk ap ar resu ltat o ch får företaget att fortsätta sin ak tiv itet. 1

Ett effek tiv t b elöningssystem har två syften som kompletterar varandra. Dels ska det stödja
organ isation ens strateg i och dels ska det motivera d e anställd a i företaget till beteenden som
stöd jer organ isationens mål. Det gäller att ha en förståelse både för organisationens struktur
och för hur de anställd a fungerar och reagerar. Uppfyller belöningssystemet detta har det en
stor potential att g e konkurrensmässig a fördelar.2

Det är v arje företagsledares mål att ha motiverade anställda. Skillnaden är stor och har en
avgörande b etydelse för företaget mellan att ha en mycket bra, en bra respektive en dålig
anställd . Därför är det v iktig t att få de anställd a motiverade om de vill ha ex tra ansträngningar
och på så sätt få u t det bästa från varje anställd. Det finns olika faktorer för vad som motiverar
en anställd mest. Vissa prioriterar bra miljö och trygghet, medan andra hellre vill ha bättre
ekonomisk ersättn ing för utfört arbete. 3

1

Fisher, J. How to run successful incentive schemes, 2000.

2

Rendahl, J. E. Att förändra och leda morgondagens arbete, 1996.

3

Johnsen, L. & Storm O. Avlöna säljare, 1998.
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Pengar kommer alltid vara en motiveringsfaktor. De flesta v ill tjäna mer pengar hur mycket
de än tjän ar idag.4

Ekonomisk a belöningar har sedan långt tillbaka varit den viktigaste stimu lansen för en
anställd , t ex provision o ch bonus. I modern tid h ar däremot detta synsätt ifrågasatts. När
männ iskor id ag b lir tillfrågade om vad som är vik tigast är lönen in te lika högt uppsatt på
listan . Tro ts d etta engagerar folk sig väld ig t mycket kring resonemang som ”rättv isa” löner.5

De flesta som inneh ar ett arb ete kräv er dock någon form av ekonomisk ersättn ing. Ersättning
kan u tg å med o lika löneformer och även med förmåner såsom hälsoförsäkringar och
tjänsteb il. Många som id ag arbetar med fast månadslön har ofta ett komplemen t till denna i
form av en resu ltatb aserad del eller en bonus. Under 80- och början av 90-talet har andelen
säljare som h aft n ågon form av provisionsbaserad lön varierat mellan cirka 20 % till 25 % 6 .

1997 hade ungefär 10 % av de svenska bo lag en någon form av belöningssystem för dem som
arbetade inom företag et, d en siffran h ad e till 2002 stig it till över 70 %7 . Även om många
företag enbart h ar belöningssystem för de högsta ch eferna finns det ett an tal företag som
tillämp ar b elön ingssystemet på samtliga anställda.

Oktogonen är en stif telse som drivs av d e anställd a i Handelsbanken och är även bankens
huvudägare. Handelsbanken avsätter pengar till stif telsen som en pensionsavsättn ing till de
anställd a varje år som Handelsb ankens rän tab ilitet på eget kap ital är bättre än genomsnittet för
de andra bankerna i norden. Ok togonen fungerar som ett kollek tiv t v instdelningssystem för de
anställd a men p engarna kan aldrig röras före den anställde når 60 års ålder.

4

Herman, R. E. Keeping good people, 1999.

5

Johnsen, L. & Storm Olof, Avlöna säljare, 1998.

6

Johnsen, L. & Storm Olof, Avlöna säljare, 1998.

7

Skarin, U. Veckans Affärer. 2002-05-13.
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1.2 P ROBLEMDISKUSSION
Införandet av ett belön ingssystem som omfattar samtliga anställda i ett företag har självfallet
effek ter. Vilk a är d å dessa effekter? Under vår studie vill v i finna samband mellan införandet
av ett kollek tiv t pensions- och belöningssystem och personalens motivation.

Införandet av ett kollek tiv t belöningssystem kan innebära en kraftig pensionsökning för de
anställd a. Är införand et en lik a stor succé för företaget som för de anställda och hur har de
anställd as mo tiv ation påverkats av systemet?

Ytterlig are en mo tivationsaspekt på problemet är om ett v instdeln ingsbaserat belöningssystem
har någon specif ik p åv erk an på d e anställd as mo tivation då det u tlovade beloppet in te tillfaller
den anställd e förrän vid 60 års ålder.

1.3 P ROBLEMFORMULERING
Med prob lemb akgrunden som utgångspunkt b lir vår fråga följande:

Hur påverka r ett kollektivt vinstdelningsbaserat belöningssystem motivationen för de
anställda i en organisation?

1.4 SYFTE
Syftet med d enna uppsats är att:
- få en d jupare in sik t och förståelse för belöningssystem som ett styrmedel
- undersöka o ch analysera belöningssystemets påverkan på motivation .
- u tröna d e effek ter belöningssystemet haft på de anställda

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Vi h ar valt att undersöka om och hur mo tivationen påverkas av ett kollek tiv t
v instd eln ingsbaserat belöningssystem. Vi har gjort undersökningar där de anställda som vi
10

in terv ju at h ar fått rangordna förmåner efter motivationsfaktor, dessa har vi sedan delat upp
efter åld er o ch kön. Vi är medvetna om att det finns en mängd andra demografiska variab ler
som h ad e v arit in tressan t att dela upp motivationsfak torerna i men vi har valt dessa två då det
kan vara in tressan t och se hur olika åldrar uppfattar ett system som in te ger utdelning förrän
v id 60 års åld er och se om kvinnor uppskattar denna typen av belöningssystem på samma
eller annorlunda sätt som männen. Tyvärr är det dessutom nästin till omöjlig t att täcka alla
variab ler o ch indeln ingar som kan vara av in tresse.

11

2. METOD
I detta kapitel beskriver vi hur vi gå tt tillväga under arbetet för att skriva denna uppsats, och
varför. Genom denna b eskrivn ing vill vi g e läsaren möjligh et att kritiskt granska uppsatsen
och därig enom skapa va lid itet och reliabilitet.

2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD
För att få sv ar p å frågan hur motivationen förändrats av införandet av ett belöningssystem har
v i anv än t oss av en kvalitativ ansats med kvantitativa influenser. Vi har valt att använda en
kvalitativ ansats d å den ger en närhet till objek tet v i undersöker och förståelsen och insik ten i
det som undersöks blir djupare8 . En annan fördel med användandet av kvalitativ a in tervjuer är
öppenheten i samtalet o ch användand et av en standardteknik som kan förekomma i
ostandard iserad e kvalitativa

in tervjuer

undviks9 .

Empirin

har

inhämtas

från

ett

Handelsb ankskon tor som i likhet med samtliga Handelsbankskontor är omfattat av
v instd eln ingssystemet Oktogonen ända sedan 1973. Anledningen till att v i valt en
organ isation som har haft ett belöningssystem under flera år är för att undersöka ifall det
fortfarande h ar mo tivationshöjande effekter trots att systemet är väl inarbetat.

2.2 P RIMÄRA KÄLLOR
Som ett komp lemen t till litteraturstudierna har emp irin inhämtas v ia in tervjuer med låg
standardiseringsgrad 1 0 . Anledn ing en till att v i har valt att använda en semistandardiserad
in terv jumetod är att belöningssystem är föränderliga i sin form och olika organisationer har
o lik a system. Dessutom kommer den semistandard iserade metoden att genom fördjupande
frågor finna den anställdes medvetenhetsgrad av belön ingssystemet under arb etet.

8

Holme, I-M & Solvang, B.K. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997.

9

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997.

10

Lundahl, U & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer,1999.
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In terv ju erna h ar huvudsakligen kretsat runt arbetet och arbetsförhållanden utan att i detalj
nämna ämn et b elöningssystem. Vår förhoppning var att valet av fri in tervjuform skulle locka
fram v ärderingar och attityder till arbetet och genom detta to lka belöningssystemets roll för
den anställdes prestation 1 1 . För att få så p ålitlig empiri som möjlig t har vi använt oss av
processfrågor för att ge respondenten utrymme att berätta fritt om arbetssituation och vad som
motiverar under arbetet1 2 .

En grundläggande tanke under hela in terv ju andet har varit att g enom allmänna frågor få svar
på v ilk a effek ter b elöningssystemet har för arbetssituationen som helhet och om situationen
varit annorlunda om in te belöningssystemet funnits p å arbetsp latsen.

För att öka lönsamh eten i en organ isation med hjälp av ett belöningssystem måste
medarbetarnas beteende ändras 1 3 . Intervjuerna har byggt på beteende och tankegångar mer än
prak tisk a resu ltat. Då det är svårt att praktiskt jämföra motivationen i dagsläget med
motiv ation en innan belöningssystemet infördes om det funnits där i många år så har våra
in terv ju er koncen treras på andra ämnen än belön ingssystem. Av svaren där, har vi tolkat
belöningssystemets betydelse för arbetsprestation och motivation.

2.3 SEKUNDÄRA KÄLLOR
Data som redan finns tillg äng lig k allas sekundärdata och dessa uppg ifter har samlats in av
någon annan vid ett annat tillfälle o ch för n ågo t annat ändamål1 4 . Sekundärdata som vi
kommer att använda oss av är i huvudsak gamla examensarb eten som är g jord a inom ämn et
belöningssystem.

11

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999.

12

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999.

13

Rendahl, J. E. Att förändra och leda morgondagens arbete, 1996.

14

Eriksson L. T. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda, forska och rapportera, 1997.
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2.4 T ILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Vi h ar g enomfört v åra in tervjuer på ett lite mindre bankkontor så att v i hade möjligheten att
in terv ju a samtlig a anställda. Frågorna delades upp i tre delar där det först och främst
fokuserad es p å mo tivationsaspekten och vi nämnde aldrig något om belöningssystemet för att
in te styra in terv jun mot belöningssystem 1 5 . Frågorna i denna d el inrik tade sig på trivsel i
arbetet och vad de anställd a anser att organ isation en gör för att öka mo tiv ation en på
arbetsp latsen . Under denna del ställdes det även frågor om bakgrundsvariab ler som senare
använd es för att b edöma hur belöningssystemet uppfattas som motivationsfaktor utifrån kön
och ålder. Som avslu tn ing på d el ett h ar samtliga in tervjupersoner fått rangordna max fem
förmån er som d e anser höja deras motivation. De åldersin tervall som använts är, 20-34, 35-49
och 50-65. Vi h ar använt dessa specifika åldersin tervall för vi anser att de ger en tydlig
sk iljelin je mellan o lika skeden i livet.

Del tv å h ar endast rört de in tervjupersoner som in te nämnde vinstandelssystem eller
belön ingssystemet Oktogonen i del ett. Under denna del har kompletterande frågor ställts för
att försöka ta reda p å an ledn ingen till att d e in te känner sig motiverade av belöningssystemet
eller v arför d e g lömt att nämna det i rangordningen.

Del tre b estår av d irekta och specificerande frågor rörande belöningssystemet där fokus ligger
på hur väl d e anställda känner till belöningssystemet och hur pass väl de anställda själv anser
att d et p åv erk ar deras motivation. Direk ta frågor har in te använts förrän i slu tet för att
in terv jup ersonen d å redan gett sin a spontana svar i ämnet1 6 .

Denna rangordn ing har sedan sammanställts tillsammans med svaren på del ett och redovisas
anonymt p er anställd tillsammans med citat som underbygger deras rangordning. Slu tligen har
v i sammanställt en förteckn ing över de v an ligast förekommande motivationsfaktorerna och
ser hur belöningssystemet p lacerar sig i d en listan . Resu ltatet från den empiriska
undersökn ingen har kopp las samma med d en teori vi samlat på oss för att se hur de anställdas
rangordn ing p lacerar sig i samband med bland annat en tid igare g jord undersökning.
15

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997.

16

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997.
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För att sammanställa resu ltaten från rangordningen har vi analyserat belöningssystemets
p lacering u tifrån demografiska termer som kön och ålder för att till exempel se om
män /kv innor, yngre/äldre rangordnar belöningssystemet o lik a.

Med u tg ångspunkt i rangordningen av motivationsfaktorer har vi även använt de svar vi
samlat in till att sammanställa en lista över hur motivationsfaktorer skiljer sig mellan män och
kv innor då d et kommer till monetära respektive ej monetära belöningar. Uppdeln ingen i
monetära o ch ej monetära b elöningar i de fall där det kan vara tveksamt kommer att göras
u tifrån emp iri o ch sunt förnuft.

2.5 UNDERSÖKNINGENS VÄRDE
Metod en v i anv än t oss av har arbetats fram efter genomläsn ing av metodböcker och i
samb and med handledaren. Vårt mål har hela tiden varit att genomföra en undersökning med
så hög valid itet och reliab ilitet som mö jlig t. Vi h ar i så stor utsträckning som möjlig t försökt
to lk a materialet objek tiv t men vi är samtid ig t medvetna om att v i under arbetets gång skapat
en referensram v ilken säkerligen medfört v iss godtycklig to lkning.

Med v alid itet menas frånvaron av systematiska mätfel. En lig t Lundahl och Skärvad finns det
tv å o lik a typ er av valid itet nämligen inre och yttre. God inre valid itet förekommer när
undersökn ingen mäter det som den ska mäta o ch god yttre valid itet förekommer när
överensstämmelsen mellan svaren och förhållandet man mäter är hög t.1 7 Vårt mål är att mäta
ett specifik t belöningssystems p åv erkan på mo tiv ation och det finns risk för valid itetsfel. För
att h ålla god v alid itet genom vår undersökning kommer vi att använda oss av de olika
fråg ed elarn a som beskriv its ovan för att in te fokusera på belöningssystem u tan mer
koncen trera respondenten till mo tivation. En risk vi är medvetna om är att det kan bli
mätproblem för d en yttre valid iteten då det kommer att genomföras ett begränsat antal
in terv ju er o ch möjligheten föreligger att belöningssystemet påverkar respondenternas
mo tiv ation p å ett v isst sätt u tan att d e själva är medvetna om detta.
17
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Med reliab ilitet men as frånv aron av slumpmässiga mätfel. En undersökning som har hög
reliab ilitet h ar in te påverkats av de som utfört mätn ingen eller på vilket sätt den gjorts.1 8 Vi
ska använda oss av semistand ard iserad e frågor där de vik tigaste grundfrågorna finns i en
in terv jugu id e. In tervjuerna ska alla ske i samma lokal och med bandspelare för att uppnå så
hög reliab ilitet som mö jlig t. Frågorna som sk a användas har testats både hos personer med
god kännedom i in terv ju teknik och hos personer utan denna kännedom för att upptäcka
even tu ell v ärd eladdning i frågorna.

In tervjufrågorna vi ska ställa har alla gemensamt att de berör ett känslig t ämne nämligen
pengar. Vi är därför också medvetn a om att respondenterna kan ge in tryck av att monetära
belön ingar är av mindre vik t än det egentligen är. För att undvika detta i så hög grad som
möjlig t h ar v i försökt skapa en bra och uppriktig miljö under intervjuerna men problemet kan
ändå h a uppstått.
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3. TEORI
Syftet med d etta kapitel är att ge en vetenskaplig grund och skapa en teoretisk förståelse till
vårt undersökn ingsområde.

3.1 BELÖNING
3.1.1 Definit ion a v be löning
Belön ing är ett mångtydlig t begrepp och har ingen enhetlig definition.1 9 Det finns flera olika
defin ition er o ch v i tänkte ta upp vad några o lika författare anser belöning vara.

”Med belöning avses arbetsg ivarens visade ekonomiska och socia la
uppska ttn ing till individer eller ko llektiv u töver vad som antingen betraktas
som en normal ersä ttn ing för en presta tion eller som en allmän förmån som
gä ller a lla .”

20

Belön ingar k an ges till samtliga anställd a inom en organ isation, såsom vinstandelar och
pensionsförsäkring ar.2 1 Pau l & Alm h ävd ar däremot att belöningar avser enskilda individer
eller mindre grupper.2 2

Wilson anser att belöningar kan vara fördröjda, det v ill säga att de utdelas en tid efter
prestationen utförts utan att förlora sitt syfte. Det viktiga är att personen är medveten om att
belön ing kommer att erhållas för en specif ik prestation.2 3
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3.1.2 Syfte med be löning
En d el författare beskriver belöningssystemet som ett effektiv t ledningsinstrument som
används dels som styrmedel och dels som konkurrensmedel. Tittar man ur ett styrande
perspek tiv

b idrar

belöningssystemet

till

organisationens

effektiv itet.

Ser

man

belön ingssystemet som ett konkurrensmedel ger det företaget konkurrensfördelar genom att
b ild a mo tiv ation hos de anställd a o ch samtid ig t öka kunskapen om organisationens resultat
och dess orsak.2 4

Här fö ljer d e fem främsta an ledningarna till ett bonussystem

1. Uppmun tra kreativ itet/innovation
2. Förbättra v inst
3. Engagera anställd a till prestationsförbättr ingar.
4. Uppmun tra fu llbordande av projekt.
5. Förbättra försäljn ingstillv äx t. 2 5

3.1.3 Lönepolitik
Företag satsar p å incitamentlöner för att uppnå konkurrensfördelar, eller för att undvika
konkurrensnackdelar. Med incitamentlöner menar vi styrningsmedel som innebär att de
anställd a får ett tillägg till d en fasta lön en för att t ex arbeta effektivare. Incitamen tlönerna
passar dock vissa anställd a b ättre än andra. Incitamen tlöner införs för att lösa tre
personalprob lem:

1. Tillg äng lighet; rekrytering, frånvaro och omsättn ing
2. Arbetsproduk tiv iteten ; flex ib ilitet, in tensitet och engagemang i arbetsuppgiften
3. Kompetensu tv eck ling

24
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Incitamen tlöner passar särskilt företag där det förekommer t ex :
 förändringar – nya produkter, nya kunder, nya marknader, ny teknologi –
ställer krav på personalens medverkar och engagemang.
 en stor del av personalen har d irekt kontak t med köparna av företagets
produk ter.
 värdet av nyanställd as ingångsmeriter snabbt eroderar
 produk tern a mö ter u tländsk konkurrens från företag med produktivare
löner än d e sv enska slen trian lön erna.

Det är en lig t Persson lättare att införa incitamen tlöner i små och medelstora företag än i stora
företag , p å grund av de in terna trögheter och motstånd mot förändring som kan förekomma. 2 6

3.1.4 Ekonomisk teori för be löningssy ste m
Hög lön befordrar arb etarens flit, lär Adam Smith ha sag t. Detta är en tanke som för övrigt
finns i effek tiv itetslönemodellen , vilken säger att företaget betalar effektiva löner för just de
arbetsuppg ifter v arje arbetsg ivare vill ha utförda. Detta medför i sin tur arbetslöshet. Andra
in citamen t som övervakning och kontroll gör att arbetaren in te maskar. Hög lön gör att även
mer kompeten ta personer söker anställn ing. Detta signalerar till dem som in te uppfattar v ärdet
av kompetensen istället mo tsvara lönen.

När en anställd beslu tar sig för att ta ett om arbete, b eslu tar den anställde dels sig för att
deltag a o ch d els för producera och engagera sig. Hög relativ lön ger ett in citament till
deltagaren, eftersom ett ick e-deltagande då är mindre lockande. Att producera och engagera
sig u tgör d äremo t inget in citamen t i sig av hög lön.2 7
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Formaterade: Punkter och numrering

Kazamak i h ävdar att det är rimlig t att företaget kan vänta sig lägre omkostnader vid en högre
relativ lönen iv å o ch högre kvalitet på arbetskraften via de bättre möjligheterna till urval som
den högre lönenivån medför. Det är dock fel att tro att arbetsinsatserna medför en ökad
effektiv itet på arb etsp latsen om de anställda in te har hög lön. Det är förväntningarna till
löneförbättr ing

som

utgör

det

incitamen t

som

stimu lerar

effektiv iteten .

Låg

arbetsproduk tiv itet kan alltså samex istera med hög lön, hög tillgänglighet och hög kvalitet på
den rekry terad e p ersonalen.2 8

3.1.5 Vad som ska be lönas
Belön ingssystemet som är som ett verktyg för företaget används för att samordna och styra
med arbetarn a i ett företag. Det gäller att få medarbetarna att arbeta mot samma mål som
företag et h ar. För att företaget ska uppnå den önskade effekten behöver de ställa sig frågan:
Vad är d et som ska belönas? För att få svar på frågan måste ett par bakomliggande frågor
besv aras: Vilk a resultat ska uppnås av företaget? Vilka prestationer är nödvändiga för att
resu ltatet sk a uppnås? Dessa frågor som behöver en h el del eftertanke för att kunna ge
användbara sv ar.2 9

Belöningssystemen införs ofta för att höja effektiviteten i företaget. Därför måste företaget ta
red a p å v ilk a prestationer som krävs för att ge den önskade effektiv iteten. För att kunna
fastställa d essa måste även företagets kultur och mål vägas in. 3 0

3.1.6 Hur de anställda ska be lönas
Då företag et iden tifierat den önskvärda prestationen som ska belönas måste de även bedöma
ett v ärde som sammankopplas med en belöning. För att belöningen ska ha en positiv inverkan
på d en anställd es motivation måste företaget ha bra medel för att kunna mäta både kvalitet
och kvantitet. Detta är ofta sv årt, eftersom d e anställdas beteende in te enbart kan mätas i
siffror u tan äv en i t ex kundnöjdhet och flex ib ilitet.
28
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Det finns många sätt att mäta prestationen . Antingen kan detta mätas genom subjek tiva
uppfattn ing ar, eller så kan företaget helt bedöma efter kvantitativ a data som visas v id
resultatet. 3 2

Det är vik tig t att tänk a p å att prestation ern a som företaget ska mäta måste vara observerbara.
Ex emp el p å eg enskaper som är svåra att värdera och därmed belöna är attityder och
samv erk an . Lawler anser att belöningsformen ger ett kvantif ierbart mått som kan kopplas till
belön ing. Det k an därför vara svårt att översätta vik tiga kvalitativa data till kvantitativa mått,
men en lösn ing enlig t Lawler är att dela in sina anställda i tre grupper; enastående, fullt
kompeten ta o ch icke tillfredsställande. Här hamnar ca 80 % vanlig tv is i mittengruppen, men
det g er en bra överblick och en tillräck lig bedömning av prestationens storlek. 3 3

3.1.7 Kollektiva be löningssy ste m
Incitamen t löner kan ges till såväl den enskild e anställde, grupper av anställda eller alla
anställd a i företag et. Det går en lig t Bo Persson in te att g en erellt avgöra v ad som är b äst,
kollek tiv t eller ind iv iduellt. Fördelar med ko llek tiva belöningssystem är att arbetsgruppen får
minskad konkurrens o ch en ökad so cial kon tro ll, dessutom är det lättare att admin istrera. Är
det d äremo t lätt att särskilja de individuella arbetsinsatserna, och detta är önskvärt, är det mer
angeläg et att h a individuella belöningar. Belöningen kan även bestå av en blandning mellan
ett indiv iduellt o ch ko llek tiv t b elön ingssystem. 3 4

Persson men ar v id are att belöningar in te får fullt lika effektiva prestationer om det rik tar sig
till alla i en organ isation. Belöningarna bör vara konsekven ta för att få en önskvärd effekt.
Steers m.fl. ty ck er att företaget ska sik ta in sig p å individuella och grupper med en inre
resp ek tiv e y ttre k arak tär. Med de inre menas här de belöningar som individen själv tilldelar
sig efter en prestation, t ex positiv a k änslor av ett meningsfullt arbete och självuppfyllelse.
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Vid d en y ttre b elöningen är det någon annan som tilldelar individen belöning. Det är allt från
lovord och b eröm till u tmärkelser och belöning. 3 5

3.2 MOTIVATION
3.2.1 Definit ion a v motivation
Begrepp et mo tiv ation används ofta för att förk lara v ad som får anställd a att prestera
någon ting ex tra o ch det som driver en individ att handla på ett v isst sätt. 3 6 Vidare menar
Jacobsen o ch Thorsvik att en individ blir motiverad av att arbeta hårt om de har en subjek tiv
förvän tan om att d et leder till en eftertrak tad belöning.

3.2.2 Motivation är individue llt
För en person är d et d e egna målen som är v ik tiga. Personen tar sällan anställn ing för att
uppnå organ isation ens mål. Istället är det ett medel för att uppnå sitt eget mål. Detta gäller de
flesta fall, dock finns det organisationer som har en sån attrak tionskraft att de egna målen blir
underordnad e organisationens.3 7

En som har forskat my ck et om mo tiv ation är Lawler III och han h ar kommit fram till att
indiv ider i första h and motiveras av känslan att de gör ett bra arbete och av att de belönas för
detta med n ågo t de värdesätter. Trolig tv is är det därför in te särskilt effektiv t att mo tivera
med arbetare med pengar om det istället är mer u tmanande arbetsuppgifter de söker. Detta
inneb är att b elön ingssystem bör utveck las efter indiv idens behov i första hand.3 8
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3.2.3 Den ekonomiska grundmode llen för motivation
Ekonomen ser annorlunda på motivation mot vad t ex psykologen gör. I de flesta situationer
har männ isk an möjligheten att jämföra uppenbarade alternativ och välja det subjek tiv t
fördelak tig aste. Den ekonomiska grundtanken, fundamentet för ekonomisk teori, är att
ekonomen jämför och väljer. Mo tivation att vara tillg äng lig , göra bra ifrån sig o ch förkovra
sig b etrak tas alltså som ett resu ltat av överväganden. Detta är en humanistisk syn på den
väljand e männ isk an . 3 9

Ekonomer brukar anklagas för att de har ett alltför snävt betrak telsesätt på människan, att de
v ill använda modeller i många sammanhang som inte alltid passar. Bo Persson säg er do ck att
det är en missuppfattn ing att ekonomer bara ser incitamen t som ett penningmässig t u tbyte.
Det v äsen tlig a hos de ekonomiska förställn ingarna är att indiv iden ser skäl att agera eller att
in te agera. 4 0

”Det v ik tig a är att inse att den ekonomiska motivationsansatsen bygger, förutom på att
ind iv id er jämför alternativ , på uppfattn ingen att incitamen t är verksamma för valet.” 4 1

3.2.4 Förväntansteorin
Förväntansteorin är en teori som det läggs stor v ikt vid inom forskningen. Denna teori bygger
en lig t Jan E Rendahl på tre grundelemen t:

1) Ansträngning för prestationsförväntan. Här förväntar sig den anställde att en viss
n iv å av ansträngning medför ett v isst resultat. Det är uppfattn ingen om hur svårt det
kommer att vara att nå ett visst beteende. Ett exempel kan vara att en anställd är helt
övertygad om att k lara av att producera 100 enheter, men bara till 60 % säker på att
klara av att producera 140 enheter.
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2) Prestation för belöningsförväntan. Här förväntar sig den anställde att en viss niv å av
prestation medför en v iss b elön ing . Ett ex empel är att en anställd kan vara övertygad
om att få sin lön v id en normal prestation , t ex 100 enheter per dag. Däremot kan den
anställd e in te se något samband med att lönen ökar om han/hon producerar 5 enheter
mer p er d ag. Detta gör att den anställd e inte b lir motiverad att höja sin
produk tionstak t.
3) Ersättning ens attraktionskraft. Den ersättn ing som är mest attrak tiv för den
anställd e v arierar från ind iv id till ind iv id. Det kan vara befordringsmöjligheter,
erkännande o ch monetär b elön ing. Den mest attrak tiva ersättn ingen är den belöning
som är mest motiverande för varje indiv id. Även om dessa monetära belöningar skiljer
sig i attrak tion mellan olika indiv ider så är lönen en av de mest attrak tiva
belöningsformer som företag kan erbjuda sina anställda. 4 2
Figur 1: Motivation och förväntan

Förmåga

Motivation

Ans trängning

Prestation

Belöning

Tillfreds tällelse

Figur 1: Motivation och förväntan, Rendahl, Jan E. 1996. Egen bearbetning

Figuren v isar hur en individ ökar sina ansträngn ingar med hjälp av motivation. Det är
komb in ation en mellan individens ansträngningar och egen förmåga som leder till en
prestation . Mo tiv ationen är också beroende på om individen ser någon uppfattn ing om att
prestation medför en belöning.4 3

3.2.5 Maslows behovstrappa
Några av d e forskare som funderat över människans arbetsmotivation inom psykologin är
Maslow, McClelland, Atknikson, Herzberg och Alderfer. De vanligaste teorierna kan delas
upp i tre grupper: behovsteorier, känslomässiga reak tionsteorier och konflik tteorier. Det är

42

Rendahl, J. E. Att förändra och leda morgondagens arbete, 1996.

43

Rendahl, J. E. Att förändra och leda morgondagens arbete, 1996.

24

dock behovsteoriern a som b l.a. annat är företrädda av Maslow och McClelland som slag it
genom mest. 4 4

Maslow men ar att människan går efter en viss ordning när de tillfredställer sina behov. De
börjar med att tillfredställa sina fysio logiska, kroppsliga behov då mat och dryck är ett
exemp el. Därefter kommer ett behov av säkerhet och trygghet. Om vi tänker på en anställds
situ ation , så v ill h an/hon tjäna tillräck lig t för att överleva. När människan känner denna
säk erh et kommer nästa behov som är samhörighet, då man vill han någon att vara tillsammans
med , t ex arb etsk amrater och chefer. I det fjärde steget har människan ett uppskattn ingsbehov.
Här v ill d enne b li uppskattad för sitt arbete och få en viss status. Dessa behov är olika för alla
indiv id er, b land annat beroende på ålder och erfarenhet. 4 5

Figur 2: Maslows behovstrappa, Johnsen, Lasse och Storm Olof, 1998. Egen bearbetning
Figur 2: Maslows behovstrappa
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3.3 BELÖNING OCH MOTIVATION
3.3.1 Förmåner
I en undersökn ing gjord av Sifo finns det tre förmåner som rankas högt; Tjänstepension,
förstärk t sjukförsäkring och friskvård. 84 procen t tycker det är mycket v ik tig t eller ganska
v ik tig t att arb etsg ivaren b etalar premier till tjänstepensionen.

Här fö ljer sju förmåner i rangordning som framkom av undersökningen:

1. Tjänste – eller av talspension
2. Förstärkt sjukförsäkring
3. Mö jligh et till mo tion och friskvård
4. Lönebonus
5. Lunchförmån
6. Tjänsteb il
7. Hemtjänster

Ju lägre inkomst d e anställd a h ar, d esto v ik tigare är förmånerna, med undantag för
resultatlön.4 6

3.3.2 Motivation för prestation
När företag et u tformar strateg in för ett belöningssystem ska de tänka på vad organisationen
eftersträv ar. Sed an ska de motivera de anställda till rätt beteenden. Forskningen visar att
belön ingssystem kan motivera till bättre prestation, dock ska vissa krav vara uppfyllda:
ersättn ingen måste b indas till det önskad e beteendet; de måste ge ersättn ing på ett sätt som
uppfattas som modernt; och de anställda måste se sambandet mellan deras prestation och
ersättn ingen de får.4 7 Herman anser att, bra prestation är, när en anställd jobbar efter bra
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kvalitet. En anställd som arb etar sn abb t b ehöver inte göra en lika bra prestation som en som
arbetar långsamt. Kv alitet är minst lik a v ik tig t, om in te v ik tigare 4 8 .

3.3.3 Långsiktiga förväntningar av högre lön
I följande figur v isas långsiktiga förvän tn ingar d å den horisontella tidsaxeln är markerad med
år. Ju mer horison tell den förväntade lönelin jen är, desto mindre produktiv blir den anställde
och desto mindre mo tiv ation får d enn e. Längden av tidsaxeln är individuell och varierar
mellan o lik a tillfällen .

Figuren ned an v isar sambandet mellan arbetsinsatser och långsik tig löneutveck ling hos den
anställd es produktiva förväntn ingar.

Arbetsinsats

Kronor
Lön

År
Figur 3. Samband mellan arbetsinsatser och långsiktig löneutveckling. Persson, Bo, 1994. Egen bearbetning
Figur 3. Samband mellan arbetsinsatser och långsiktig löneutveckling

Den långsik tiga mo tiv ation en är att lön en kommer att växa som ett resu ltat av att
arbetsin satsern a ökar i värde. 4 9

Eftersom o lik a människor har olika ambitioner, varnar Herman för vissa amb itionsnivåer.
Somlig a männ iskor är drivna att tjän a så mycket pengar som möjlig t, de bryr sig in te så
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myck et om annat, de kan nöja sig med en lägre position, lägre status o.s.v. bara de har en bra
inkomst. Anställd a som bara tänker på pengar kommer trolig tv is in te stanna i företaget så
läng e, d å d e h ela tiden v ill ha mer pengar. 5 0

3.3.4 Vad yngre och äldre tycker om rörliga löner
Johnsen och Storm skriv er att en d el h ävdar att det bara är den yngre delen av de anställda
som v ill h a rörliga löner. Detta pga. att de fortfarande har mater iella behov kvar att
tillfredsställa. Däremo t är de äldre in te beredda på att satsa på rörlig lön, eftersom de redan
har det mesta (sommarhus, b åt, andrab il etc.). Dock håller Johnsen och Storm in te med om
detta, då de tror att en ökad förtjänst för de äldre genom rörlig lön gör att de kan behålla sin
höga lön en iv å o ch på så sätt behålla sin levnadsstandard efter pensioneringen. 5 1

”Pengar är en mycket v ik tig motivationsfaktor för säljare i alla åldrar” 5 2

3 .3 .5 Effekterna av olika be löningssyste m
Det finns o lik a slags belöningssystem i o lika organisationer. Michael Armstrong tar upp vilka
o lik a effek ter v arje belöningssystem ger, t ex motivation, engagemang, kvalitet och
flex ib ilitet.

De olika belöningssystemen finns uppdelade i indiv iduella, grupp och

organ isatorisk a k ategorier. 5 3

I tabellen (figur 4) visar Armstrong att incitamen t, bonus o ch kommission är d e typer av
belöningssystem som g er mest mo tiv ation för de anställda. Vinstdeln ing har däremot en
neu tral mo tiv ationseffekt och påverkas inte av systemet. Däremot har det en stor
engag emangseffek t på de anställd a, något som även Ann-Sofie Pau l håller med om. Hon
men ar att v instd eln ing framförallt syftar till att stärka företagets förmåga att rekrytera och
behålla sin personal. 5 4 Övrig a effek ter i tab ellen är annars till största del neutrala till
belöningssystemet v instd eln ing .
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Individuell

Grupp

Organisatorisk

TYP

DEFINITION

Incitament

Betalningar relaterade till måluppfyllnaden
läggs till baslönen

♦♦

Bonus

Belöning för framgång betalas som en
klumpsumma

♦♦

Kommission

Betalning till säljare baserad på en procent av
försäljningen de bidrar till

♦♦

Prestations
relaterad lön

Betalning satt i proportion av prestation

♦

Kompetens/
Skicklighets
relaterad lön

Betalning efter den kompetens och skicklighet
utvecklar

♦

Grupp bonus

Grupp utbetalning relaterad till resultat eller
tidsaspekt

♦

Team lön

Betalningar till personal team relaterat till
måluppfyllelse

♦

Vinst delning

Betalning relaterat till företagets vinst

Framgångs delning Betalning till anställda relaterat till ökat
mervärde

Skala

Motivation

=

Engagemang

♦♦

Kulturella skillnader

♦

Kvalitet

=

Laganda

=

Kompetens/Skicklighet

Flexibilitet

=

=

♦

Vinst relaterat

Statligt sponsrade betalningar
med skatte fördelar relaterat till vinst

=

Optioner

Utdelning av optioner

♦

** Hög * Måttlig = Neutral - Negativ

Figur 4 Effekterna av olika belöningssystem

Figur 4 Effekterna av olika belöningssystem, Armstrong, M, 1999. Egen översättning
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4. EMPIRI
I d etta kap itel presen terar vi det empiriska materia l som vi samlat in från Handelsbanken
genom våra in tervjuer. På grund av in tegritetsskä l är materia let b earbeta t så att de
in tervjuad e in te ska kunna identifieras. Alla de cita t som fö ljer under empirin och analys är
från våra respondenter. Avsn ittet in leds med en kort in ledning om företaget med de fakta och
historik som vi kan redogöra för. Därefter presen teras företagets nuvarande bonussystem.

4.1 FORSKNINGSOBJEKT
Det b elön ingssystem v i tittat närmare på är Handelsbankens vinstandelsstif telse, Oktogonen .
Det finns ett an tal o lika belöningssystem på o lika företag och även i o lika branscher. Vårt
in tresse för just Ok togonen har väck ts av att detta system har varit så pass framgångsrikt för
de anställda och att Hand elsb anken under perioden dessutom har tillhört en av branschens
lönsammaste b anker.

4.2 BESKRIVNING AV H ANDELSBANKEN
Svenska Handelsbank en grundades 1871 när Karl XV den 12 maj fastställde bolagsordningen
för den nyb ild ad e Stockholms Handelsbank, som längre fram skulle få namnet Svenska
Handelsbanken.

Början v ar b lygsam och banken hade först endast 12 anställda. De arbetade i Sch inkelska
palatset, Kornhamnstorg 4, i Gamla Stan, Stockho lm. Det första avdeln ingskon toret i
Stockholm tillkom 1874. Banken had e stor framgång under sin första verksamhetstid och
balansomslu tn ingen steg kraftig t. Men mo t slutet av 1870-talet in träffade en allmän
ekonomisk kris som äv en drabbade banken. Utveck ling en stod stilla ända fram till 1893 då
konjunkturen svängde och b anken fick en ny chef, Lou is Fraenckel. Under hans ledning
u tv eck lad es rörelsen alltmer o ch banken kom på ett h elt annat sätt än tid ig are att ak tiv t
medverka v id fin ansieringen av de snabbt framväxande industrierna, särskilt skogsindustrin.
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På så sätt kom verksamh eten att v äxa även i andra delar av landet. Samtid ig t började företaget
ta kon tak ter med b anker och bankirer i u tlandet. 5 5

4.2.1 Hande lsbanken blir storbank
I början av 1900-talet hade Handelsbanken ryckt upp i jämnhöjd med de två äldre
storbankerna, Sto ckholms Enskilda Bank och Skand inaviska Banken. Fraenckels efterträdare,
Carl Frisk, genomförde en omläggn ing av bankens organisation. Trots att Handelsbanken
b liv it en storbank med en landsomfattande rörelse, hade banken varit organiserad som en
lokal huvudstadsb ank. Kontak terna med landsorten hade upprätthållits genom samarbete med
ett stort an tal lokalb anker. Mång a av d essa mindre banker började dock få svårigheter och det
b lev allt v an lig are att de slog sig samman med en större bank. Genom en serie sådana fusioner
omdan ad es Handelsbanken till en verk lig t landsomspännande storbank.5 6

4.2.2 Utbredningen idag
Handelsbanken har ca 540 kon tor i Norden och sju dotterbolag : Handelsbanken Fin ans,
Handelsbanken Fonder, Handelsb anken Hypotek, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek och
Stadshypotek

Bank. Utanför Norden är banken represen terad

i nära 20 länder.

Antalet ak tieägare uppgår till drygt 85 000. En av de största ak tieäg arn a är d e anställd a genom
sina andelar i p ersonalstif telsen Oktogonen. 5 7
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4.3 OKTOGONENS HISTORIA
Oktogonen tillhör de få pensionsstiftelser som k larat börsraset. I stället för minus finns det
fortfarande ett överskott på flera miljarder i portföljen. Visst, portföljen har gått ner en del till
fö ljd av kursraset i Handelsbanken, men de anställda kan trösta sig med att portföljen gått
betyd lig t b ättre än index. År 2001 avsattes 780 Mkr till stif telsen, vilket var nytt rekord, och
b lir omräknat 82 500 kronor per heltidsanställd.5 8 Enligt Oktogonens ordförande Tommy
By lund finns d et i dagsläget omkring 15 000 andelsinnehavare. 5 9

Oktogonen grundad es 1973 av dåv arande b ankd irektören Jan Wallander då banken hade
genomlid it n ågra sv åra år med stora kreditförluster o ch framtid en verkade dyster 6 0 .

Idén till Oktogonen kom efter Handelsbankens 100-årsjubileum 1972. Det var personalen som
var missnö jd a eftersom de inte fått någon bonus v id deras jubileum, som det ryktades att
Skand in av isk a b ankens personal hade fått v id sitt jub ileum.6 1

Stiftelsen ägs in te av b anken utan ko llek tiv t av personalen. Totalt förvaltar Oktogonen 17
miljard er, v arav hälften är p lacerat i Handelsb anksaktier, v ilket gör stif telsen till bankens
största ägare med tio procent av ak tierna. 6 2

Vinstbonusen går till stif telsen alla de år som Handelsbankens räntab ilitet på eget kapital är
bättre än g enomsn ittet för bankens nordiska konkurrenter 6 3 . Detta har alltså Handelsbanken
g jort d e 30 sen aste åren med undantag för ett år, 1992 64. Vinstandelssystemet har för d en som
varit anställd i Handelsb anken sedan 1973, oavsett om den anställd e är vaktmästare,
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analy tik er eller chef, idag bliv it v ärt run t 4 Mkr. Dock kan pengarna in te tas u t förrän de
anställd e fyller 60 år. Pengarna b eskattas som inkomst av tjänst. 6 5

I en intervju som tidn ingen Personal o ch Led arskap h ar g jort med Mats Alm som jobbar på
Handelsbankens p ersonalavdeln ing, säg er h an att belöningssystemet skapar en större känsla
av delak tighet b land de anställd a, o ch en större kostnadsmedvetenhet, eftersom alla vet att ju
lägre kostn ad er d e har desto mer pengar går till Oktogonen.6 6

4.4 HANDELSBANKENS KONTOR I RONNEBY
Kon toret i Ronneby öppnades red an under 1930-talet men då under namnet Södra bank AB.
Banken som blev Handelsbanken under 1960-talet har alltid varit p lacerat cen tralt i samma
lokaler precis runt torget i Ronneby. I d agsläg et arbetar 12 personer på banken och de delar
to talt p å ca 10 heltidstjänster. Handelsbankskontoren har som helhet tre arbetsuppgifter vilka
är fin ans, p lacering och betalförmedling.

De anställd a p å kontoret beskriver det själv som ett flex ibelt bankkontor där arbetsuppgifterna
kan sk ifta sn abb t efter konjunktur och kundernas behov. Till exempel arbetade banken förr
myck et med ak tieh andel då kunderna efterfrågade det men på senare tid har intresset varit
större för fastigh etsaffärer varför då mer resurser ägnats åt detta.

Ronn ebykontoret har historisk t v arit inrik tat mo t privatkunder då Ronneby har en bakgrund
som bruksort men grundandet av Soft Cen ter har till v iss d el ändrat p å d etta d å Soft Cen ter
lockat fler företag till reg ionen . Handelsb anken har fem kontor i Blek inge och storleksmässig t
ligg er Ronneby någonstans i mitten . Kon torens storlek är ganska jämn t fördelat över
fo lkmängd i stad en där de ligger och Karlskrona som är det största kontoret i Blek inge har
cirk a 24 anställd a. Karlskronakontoret har också ett något större företagsfokus än vad som är
fallet i Ronneby d å Karlskrona h istoriskt är en köpmannastad.
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De anställd a p å Handelsbanken i Ronneby har förutom Oktogonen och fast lön även andra
arbetsförmån er. Förmåner som erbjuds till de anställda är:
•

Fri Fika

•

Flex ib la arbetstid er

•

Subven tionerad friskvård

•

Fördelak tig a rän tev illkor

•

Lunchkuponger

•

Massag e under arb etstid

•

Gratis banktjänster

•

Gratis bankfack (vid mån av p lats)

•

Gratis bankkort

De förmån er som nämns ovan

är flera av dem specifika förmåner för

just

Handelsb ankskon toret i Ronneby. En del av förmån erna såsom subventionerad friskvård och
möjligh et till massage under arbetstid har utarbetats efter behov från de anställda och att
bankledningen anser att d et finns ett in tresse för banken att hålla personalen frisk och minska
sjukfrånvaro.

Lunchkupongsystemet

h ar

v äld ig t

många

likheter

med

d et

mer

rikstäckande

rikskupongsystemet men sk iljer sig p å så sätt att det i Handelsbankens fall mo tsvarar en lunch
och in te k an by tas u t mot kontan ta medel. Banken har av tal med ett an tal restauranger i
regionen där personalen kan by ta u t kupongerna mot lunch. Banken erbjuder gratis fika till
samtliga anställda o ch i samb and med den flex ib la arbetstiden är detta en uppskattad förmån
och p aus i arb etet.

De anställd a p å Handelsbanken i Ronneby erbjuds äv en gratis banktjänster som fri tillg ång till
bankfack i mån av p lats o ch fördelak tig a rän tev illkor vid tecknandet av lån i banken. Dock är
de fördelak tiga rän tev illkoren b etrak tad e av sk atteförvaltn ingen som en ränteförmån och skall
därför tas upp till förmånsbeskattn ing.
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4.4.1 Be skrivning a v våra intervjupersoner
Intervjuperson 1 , kön: man, ålder: 40-49
Har arb etat i Handelsbanken sedan april 1989.

Han fick anställn ing efter att h a jobbat ett an tal sommar på Handelsbanken som vikarie.
Föru tom Handelsb anken i Ronneby har h an äv en v ikarierat i Karlshamn och i Olofström, och
även ett par veckor i Lund och i Malmö för att se hur det fungerar på andra kontor. Sedan har
han jobbat 5 år i Laholm på ett litet 5-manna kontor, för att sedan återvända till Ronneby igen.
Han trivs bra p å kontoret och planerar att jobba kvar i Handelsbanken i framtiden.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Ok togonen
2. Försäkringar
3. Friskvård
4. Utbildning

Intervjuperson 2 , kön: kvinna, ålder: 30-39
Har arb etat i Handelsbanken i 2 år, och har tid igare jobbat på Nordea.

Hon tog anställn ing för att hon ty cker att Handelsbanken är den bästa banken, med ett bra
ryk te o ch bra in ställn ing. Hon trivs bra i banken och planerar att jobba kvar i framtiden.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Subven tionerad ränta
2. Ok togonen
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Intervjuperson 3 , kön: kvinna, ålder: 50-59
Hon h ar arb etat i Handelsbanken i 37 år

När hon sök te jobb var det slumpen som gjorde att hon fick anställn ing i Handelsbanken.
Efter h enn es u tb ildning fick hon relativ t enkelt arbete, då Handelsbanken erb jöd henne en
tjänst.

Som kv inna v ar d et in te så vanlig t att göra karriär när hon var i 20-årsåldern, berättar hon.
Familjen v ar v ik tig, men hon tyckte att hon kunde göra nytta i företaget och det var ett rolig t
arbete. Hon förk larar att Handelsbanken hade ett modernt tänkande och lät henne avvara tid
till att läsa.

Hon h ar äv en arbetat i Uppsala, på Uppsala City Handelsbank under 6 år, vilket var en nyttig
upp lev else för h enne

Hon trivs bra o ch p lanerar att jobba kvar på Handelsbanken i framtiden

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
Formaterade: Punkter och numrering

2.1 .Frihet
2. Ok togonen

Intervjuperson 4 , kön: kvinna, ålder: 50-59
Hon h ar arb etat i Handelsbanken i 6 år.

Hon jobbade tid ig are på Stadshypotek inom banken . Men då Stadshypotek blev uppköpta av
Handelsb anken fick hon nya arbetsuppgifter. Då hon tycker Handelsbanken är ett bra bank
och är mycket positiv till sitt arb ete h ar hon för avsik t att arbeta kvar i Handelsbanken i
framtid en .

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Trivsel
2. Ok togonen
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Intervjuperson 5 , kön: man, ålder: 40-49
Han har arbetat i Handelsb anken sed an 1991. Han började i Sölv esborg och jobbade där i ett
år för att sedan jobba i Ronneby i tv å år. Sed an har han även varit på kon tor i Helsingborg,
Malmö o ch i Karlskrona, men jobbar nu alltså åter på kontoret i Ronneby.

Han berättar att banken gärna v ill att d e anställda rör på sig för att skaffa erfarenheter från
andra kontor, även fast de säljer samma produk ter så jobbar alla kon toren o lik a. Detta är ett
u tveck lingssteg som han är glad att banken möjliggjort. Skillnaden mellan olika kontor kan
vara att en anställd b lir mer sp ecialist p å stora kontor, men på de små är en anställd mer
generalist.

Det v ar en tillfällighet som gjorde att han började arbeta på Handelsbanken. Efter sin
ekonomiex amen fanns det en led ig tjänst på Handelsbanken. Han planerar idag att jobba kvar
på kontoret.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Arbetstid er
2. Friskvård
3. Städh jälp i hemmet
4. Rän tor (Subventionerade)
5. Ok togonen

Intervjuperson 6 , kön: kvinna, ålder: 40-49
Hon har arb etat p å Handelsbanken i 6 år. Hon jobbar i vanliga fall som placeringsrådgivare i
Karlskrona, men d å marknaden för p lacering ar är liten i dagsläget tog hon tillfället att jobba i
Ronn eby i ett år o ch inrik tar sig här på företagssid an. Efter detta år kommer hon att fly tta
tillbaka till Karlskrona.

Hon jobbade tid ig are på stadshypotek, som blev uppköpta av Handelsbanken. Hon tycker det
är en bra b ank och är nöjd med sina nya arbetsuppg ifter, då hon lärt sig mycket nytt och fått
gå bra u tb ildningar.
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Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Friskvård
2. Arbetstid er
3. Försäkringar
4. Rän tor (subventionerade)

Intervjuperson 7 , kön: kvinna, ålder: 30-39
Hon har arb etat i Handelsbanken i 6 år, och har innan det jobbat i Stadshypotek i Karlskrona
från 1987 tills d e b lev uppköpta 1997. Har jobbat på Ronneby kontoret i alla 6 år.

Hon ty ck er om sin a arbetsuppgifter efter att de har breddats och trivs med sitt arbete, och
p lan erar för tillfället att jobba kvar i Handelsb anken.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Jobba lok alt
2. Lunch (Subventionerad)
3. Trivsel

Intervjuperson 8 , kön: man, ålder: 40-49
Han har arbetat i Hand elsb anken sed an 1975, v arav 10 år i Olofström och sedan 18 år på
kontoret i Ronneby.

Att han tog anställn ing på Handelsb anken v ar en tillfällighet, då han efter sin
militär tjän stgöring sökte led iga jobb. Det v ar då banken i Olofström som tillsatte hans tjänst.

Han trivs bra med sitt arbete och tycker det är in tressan t, och planerar att arbeta kvar på
kontoret.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Trivsel
2. Miljö
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3. Bra information om ekonomi
4. Ok togonen
5. Subven tionerade rän tor

Intervjuperson 9 , kön: man, ålder: 50-59
Han har arbetat i Handelsb ank en i 33 år. Han började arbeta i Ronneby 1979 –1984 för att
sed an fly tta run t på andra kontor under 6 år. De andra kontor som han jobbat på är
Karlsh amn , Hässleholm, Markaryd och Malmö. Sedan 1990 har han varit på kontoret i
Ronn eby.

Han fick anställn ing av en tillfällighet, och trivs idag mycket bra, då banken är en bra
arbetsg iv are. Han är glad över den utbildning han fått av banken och planerar att arbeta kvar
på kontoret.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Frihet
2. Ok togonen
3. Friskvård

Intervjuperson 10, kön: kvinna, ålder: 60-69
Hon har som en del andra in tervjupersoner tid igare arbetat på stadshypotek, men då de blev
uppköp ta av Handelsbanken 1997 kom hon till kontoret i Ronneby.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Kundkontak t
2. Frihet
3. Lokalt Jobb
4. Arbetstid er
5. Ok togonen
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Intervjuperson 11, kön: Kvinna, ålder: 50-59
Hon har arbetat i Handelsb anken sed an 1972, d .v.s. i 32 år. Innan hon kom till kontoret i
Ronn eby had e hon jobbat på Handelsbanken i Karlskrona i 20 år. Under dessa 32 år har
arbetet för henn e förändrats väld ig t mycket. Hon poängterar vik ten av att vara generalist för
att k lara d ag ens b ankarbete i d e mindre kontoren.

När hon v ar ung så började hon som prao på Handelsbanken, när det sedan blev ett jobb led ig t
i Karlskrona fick hon den tjänsten . Hon trivs med sitt arbete och uppskattar kontak ten med
kunderna. I framtid en p lanerar hon att arbeta kvar på kontoret.

Rangordnar d e max 5 förmåner som motiverar bäst:
1. Trygghet
2. Frihet
3. Ok togonen
4. Kundkontak t

Intervjuperson 12, kön: Kvinna
Tyvärr v ar in te in tervjuperson 12 närvarande under den tid då v i samlade in vår empiri.
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4.5 DE ANSTÄLLDAS UPPFATTNING OM OKTOGONEN
Som nämn t ovan i metoden ska det tas i åtanke att in tervjuer är känslig t och att svaren i v issa
fall kan vara omedvetet styrda av oss eller p å annat sätt in te helt överensstämmande med
sann ingen .

4.5.1 Oktogonen är positivt
”Oktogonen, jag tycker ju in te det är tråkig t, det kan jag in te säga.”

När företag et u tformar strateg in för ett belöningssystem ska de tänka på vad organisationen
eftersträv ar. Sed an ska företaget motivera de anställda till rätt beteenden.6 7 För att
belön ingssystem k an mo tivera till bättre prestation måste de ha ett system som äv en passar de
anställd a. Därför ställde v i frågor till d e anställda om deras uppfattn ing om Ok togonen:

”Jag tycker det här är ett gen ia liskt belöningssystem.”

”Vår Oktogon är en fan tastisk sak.”

Oktogonen är ett mycket uppskattat belöningssystem av personalen. Eftersom det är ett
ko llektivt b elön ingssystem påverkar det alla i organisationen vilken en anställd förklarar:

”Det fina med d et här är att a lla i verksamheten oavsett om du är städerska eller vad du är så
får du samma del”

Eftersom Oktogonen finns h ar de anställd a en bra måttstock för hur de presterar. En anställd
säg er:

”Oktogonen är ett bevis på a tt vi g jort nåt bra.”
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Oktogonen g er o ckså en ekonomisk trygghet den dag de anställda blir pensionärer. Oavsett
om d e p ensionssp arar eller in te så skulle de in te känna samma trygghet om de in te hade
Oktogonen .

”Att ett företag har bra pensionsavsättn ing tror jag är viktig t på längre sikt i och med
samhället in te kan på samma sätt ta samma ansvar med urholka t ATP och så vidare.

”Oktogonen är sjä lvklart en trygghet.”

”Oktogonen är jä ttebra att ha för man slipper pensionsspara själv.”

Att d e anställd a ty cker Oktogonen är ett bra belöningssystem och en bra förmån är helt k lart,
men alla ser d et dock in te som en förmån:

”Vi sliter o ch arbetar ihop och systemet är ing en förmån utan vi förtjänar det här.”

”Har man kört i g enom ett år och det varit jä ttejobbigt och vi har gett järnet och verklig en
ansträngt sig borde man få känna av det lite.”

4.6 OKTOGONENS EFFEKTER PÅ DE ANSTÄLLDA
4.6.1 Oktogonen motiverar och engagerar
”De gånger man varit lite less på banken, och funderat på att sn irkla på nåt annat arbete, då
poppar d et där upp med Oktogonen.”

För att få red a p å hur Oktogonen egentligen påverkar de anställda, ställd e vi frågan om de
anställd a tänk te p å Oktogonen medan de arbetar och på v ilket sätt d et berör deras motivation:

”Vi d eltar mer o ch jag tror vi engagerar oss mer i vårat företag tack vare detta system och
det leder till a tt man tycker d et är ro lig t a tt jobba, man ser a tt vi har ju ändå en extra slant.”
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”Man har ett engagemang i banken som är bättre på grund a v a tt vi har vinstdeln ing än om vi
in te hade haft vinstd eln ing.”

”Ju du ktigare vi ä r och ju mer vi jobbar på och engagerar oss i våra jobb ju bättre går det
för banken och ju bättre u tdeln ing får vi.”

”S jä lvklart är d et så att b elöningssystem är en motiva tionsfa ktor, får du lite bättre beta lt för
det du presterar och det är en morot så är den viktig.”

När d e anställd a för utdeln ing till Oktogonen betyder det in te att den summan kommer vara
densamma n är d e g år i pension. En anställd förklarar att det är v iktig t att banken går bra för
att Ok togonen sk a gå bra.

”Det b ygger ju på att halva placeringen är Handelsbanksaktier och skulle det gå dålig t för
banken sku lle d et gå rasande dålig t för Oktogonen också va så det vill ju till a tt vi skö ter
banken på ett riktig t sä tt va .”

De anställd a ser också fördelar med b elöningssystemet, eftersom de själv a kan påverka
banken:

”En sa k som jag tycker är bra med Oktogonen är att personalen är en stor ägare till banken
genom Oktogonen så banken kan in te göra vad som helst eller sä ljas till vem som helst u tan
att p ersona len godkänner det, och det ser jag som en positiv grej a tt personalen är så starka
ägare till banken där vi jobbar.”

Oktogonen h ar många effekter på anställd a. Motivation är naturlig tv is v ik tig t för att de
anställd a sk a prestera bättre. Men frågan är om Oktogonens största effekt verkligen är att
motiv era d e anställd a. Två anställda säger:

”Tid igare har man låst in mycket p ersonal på det sä ttet o ch man har få tt behålla sin personal
i Handelsbanken, jag tror det kan vara den största effekten av systemet.”
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”De gånger man varit lite less på banken, och funderat på att sn irkla på nåt annat arbete, då
poppar d et där upp med Oktogonen.”

Tankarna går in te rik tig t ihop hos alla anställd a. En anställd tänker helt mo tsatt de andra:

”Jag tror in te man blir trogen Handelsbanken på grund av det systemet längre, det har varit
så förr men in te nu längre.”

4.6.2 Oktogonen är inget de anställda alltid tänker på
Trots att de flesta säg er att Ok togonen är en mo tivationsfaktor är det in te något de anställda
alltid tänk er p å medan de arbetar:

”Det är ingenting man tänker på varje dag hur man ska göra för a tt gynna Oktogonen.”

”Man är lönsamhetstänkande hela tiden och det är in te bara Oktogonen som bara är en liten
del av det hela.”

”Det är ing en ting man går och tänker på hela tiden, det gör man in te men visst vet man att
den finns och att d et är en positiv sak för en som anstä lld .”

”Jag kan in te säga att jag jobbar bättre för a tt jag vet a tt jag har Oktogonen.”

En an ledn ing till att de anställd a in te tänker på Oktogonen tros vara:

”Framförallt funderade man in te på systemet när man var yngre för när man var 25-30 år då
visste man a tt man får u t pengarna när man är 60 år och då är det inget man funderar på.”

”Det är ingen ting jag tänker på det här systemet för d et är ju så pass lång t fram.”
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4.7 OKTOGONENS NEGATIVA SIDOR
4.7.1 Vill ha tidigare utbetalningar…
”Klappa hunden eller hästen eller ka tten när de g jort något bra, eller ge dem morötter, men
du kan ju in te g e dem morötter en vecka efter, för då vet de ju in te vad de har gjort för
någon ting …”

Wilson anser att belöningar kan vara fördröjda, det v ill säga att de utdelas en tid efter
prestationen utfärdats u tan att förlora sitt syfte. Det v ik tiga är att personen är medveten om att
belön ing kommer att erhållas för en specif ik prestation... 6 8

... När v i ställd e frågan till de anställda, fick vi dock för det mesta ett annat svar:

”Det ligger så långt i framtiden så man har in te riktig t grepp om det.”

”Jag hade b etra kta t systemet snabbare som en förmån om jag få tt en u tdeln ing tid igare i
livet.”

”Jag hade uppska tta t högre lön, mer än vad jag gör med Oktogonen , i o ch med a tt d et är nu
jag lever, eftersom jag in te vet om jag gör det när jag är 60-65.”

”Det som är på tag lig t i början är a tt det är vä ldig t främmande och väld ig t långt borta, första
året tänkte jag in te på det när 30 000 sa ttes av och 10 000 sattes av.”

Vi fråg ad e d e anställda hur de ville att Oktogonen istället skulle u tformas.

”Det känns vä ld ig t långt bort med den här moroten, det hade kanske varit bättre a tt dela på
avsä ttn ingen a tt man satte en del när man slu tar och en del efter kanske halva tiden, det
känns mer som man behöver pengarna bättre mitt i livet än när man går i pension.”

68

Wilson, T. Innovative reward systems for the changing workplace, 1994.
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”Jag tycker a tt man borde få göra 2-3 frivilliga uttag under livet när man arbetade.”

4.7.2 ... men senare utbetalningar är också bra
Åsik tern a om n är b elöningen ska betalas ut är samman taget o lika v id olika ålder. Vid en ung
ålder v ill d e anställd a hellre ha u t sina pengar direk t efter prestationen utförts. Många vill
använda sina pengar till att köpa b l.a. hus o ch b il. Tankar finns också på att man kanske in te
lev er v id p ension . De äldre har däremot insett en stor fördel med att de får sin utbetalning vid
pensionen . Några av de äldre säger:

”Idag är jag glad att pengarna finns där men när jag var yngre kanske jag tyckte a tt jag
kanske hade behövt byta min bil o ch haft ett tillskott då.”

”Tid igare kände man att det var synd att man in te kunde få del av pengarna då när man
behövd e d em men nu känns det vä ld ig t tryggt a tt ha pengarna därför a tt med banktjänstemans
lönen hade man in te haft möjligh et a tt pensionsspara.”

”Jag tycker det är ett vä ld ig t bra system. Förr tyckte man det vore trevlig t a tt få lite u tbeta lt
under åren men jag tycker detta är helt klart bättre a tt man har det som en
pensionsförsä kring.”

En anställd konstaterar:

”Tendensen på företaget är att ju mindre tid man arbetat i banken desto mer önskar man att
man fick u t d e där pengarna vid tillfä llet medan de som hänger på ett tag börjar inse fördelen
med att det bunkras upp som en pensionsavsättn ing.”
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5. ANALYS
Syftet med d etta kapitel är att analysera det empiriska materia l som vi tid igare presen tera t,
för att besvara vår undersö kn ingsfråga. Den teoretiska referensramen används för att
underlä tta o ch stöd ja to lkn ingen av det empiriska materia let.

5.1 DE ANSTÄLLDAS UPPFATTNING OM OKTOGONEN
Den första motsättn ing en vi stö tte v id uppfattn ingen om Oktogonen var att v issa av de
anställd a in te såg b elöningssystemet som förmån, utan mer som en rättighet.

”Vi sliter o ch arbetar ihop och systemet är ing en förmån utan vi förtjänar det här.”

”Har man kört i genom ett år och det varit jä ttejobbigt och vi har gett järnet och verklig en
ansträngt sig borde man få känna av det lite.”

Vi tror att d etta k an bero på att systemet har funnits i så många år så att det har bliv it en slags
vana Ju längre en anställd jobbat d esto mer känns det självklart att Oktogonen finns. Det kan
äv en bero p å att d et är ett kollek tiv t belöningssystem och då alla är med i systemet, så ser den
anställd e d et själv som en rättighet, då denne vill att det ska vara rättv ist. Vissa anser också att
de h ar så d ålig a lön er, och tycker då att det h är systemet väger upp den dåliga lönen.

5.2 OKTOGONENS EFFEKTER PÅ DE ANSTÄLLDA
Oktogonen h ar många effekter på anställd a. Motivation är naturlig tv is v ik tig t för att de
anställd a sk a prestera bättre. Men frågan är om Oktogonens största effekt verkligen är att
motivera de anställd a. Vi skrev i emp irin om de två anställda sa:

”Tid igare har man låst in mycket p ersonal på det sättet o ch man har få tt behålla sin personal
i Handelsbanken, jag tror det kan vara den största effekten av systemet.”
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”De gånger man varit lite less på banken, och funderat på att sn irkla på nåt annat arbete, då
poppar d et där upp med Oktogonen.”

I figur 4 v isad e v i en teori om effekterna på olika b elöningssystem. Citaten ovan tenderar att
hålla med påståend et att v instd eln ingssystem in te motiverar de anställda u tan engag erar mer.
Detta citat g enomsyrar dock in te alla. En annan anställd säger i sin in tervju något annat:

”Jag tror in te man blir trogen Handelsbanken på grund av det systemet längre, det har varit
så förr men in te nu längre.”

Vi skriver i teorin att Persson menar att belöningar inte får fullt lika effektiva prestationer om
det rik tar sig till alla i en organisation. Här kan vi tydlig t se att Oktogonen in te ger samma
effek t p å alla i Handelsbanken.

5.3 OKTOGONENS NEGATIVA SIDOR
Belön ingssystem h andlar mycket om att skapa motivation hos de anställda. Vi skrev om
Lawler III i teorin och förklarade att han har kommit fram till att indiv ider i första hand
motiv eras av k änslan att de gör ett bra arbete och av att de belönas för detta med något de
värdesätter. Trolig tv is är d et d ärför in te särsk ilt effek tiv t att mo tivera medarbetare med pengar
om det istället är mer utmanande arbetsuppgifter de söker. Detta innebär att belöningssystem
bör u tv eck las efter individens behov i första hand. Handelsbankens belöningssystem kan visa
de n ackdelar d et kollek tiva belöningssystemet har jämfört mot det indiv iduella på den
punkten :

”Jag är in te så fixerad vid pengar och jag tycker så mycket andra saker är viktigare i livet
som a tt man trivs på sitt arbete och att man gör saker som man känner a tt man uträttar
någonting och känner sig nöjd när man går hem för dagen.”
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En återkommande negativ effekt för de anställda som nästin till samtliga uppfattade var att
Oktogonen betalas u t först vid pensionen. Ett bra beskrivande citat kommer från en av de
anställd a:

”Klappa hunden eller hästen eller ka tten när de g jort något bra, eller ge dem morötter, men
du kan ju in te g e dem morötter en vecka efter, fö r då vet de ju in te vad de har gjort för
någon ting …”

Ett syfte med att införskaffa belöningssystem är att mo tivera de anställd a till bättre
prestation er. Vi kan uppfatta att Handelsbankens belöningssystem in te har samma
motiv erande fak tor som då bonusen betalas u t direkt efter prestation. En anställd säger:

”Jag hade b etrakta t systemet snabbare som en förmån om jag få tt en u td eln ing tid igare i
livet.”

Detta gör att d e anställd a in te d irek t kan relatera deras framtida u tbetaln ingar med
prestation en d e gör idag. Vi kan koppla det med teorin där vi beskriver prestation för
belöningsförväntan i förvän tansteorin . Här förvän tar sig den anställd e att en viss nivå av
prestation medför en viss b elön ing. Om d en in te anställde kan se sambandet med att lönen
ökar och att den anställd e arb etar mer, b lir in te d enne motiverad att höja sin produktionstak t.
Eftersom d et in te bekräftas om att de gör ett bra arbete efter prestation, beskriv er detta citat
vårt tänk and e:

”Det ligger så långt i framtiden så man har in te riktig t grepp om det.”

I teorin skriv er v i att Wilson anser att belöningar kan vara fördröjda, det v ill säga att de
u tdelas en tid efter prestationen utfärdats u tan att förlora sitt syfte. Det v ik tig a är att personen
är medveten om att belön ing kommer att erhållas för en sp ecif ik prestation . Den teorin
samty ck er alltså in te alla med.

Det positiva med att b etaln ingen in te kommer förrän vid pensionen tror vi dock är bra för
engag emanget inom organisation en. Ett bra beskrivande citat följer :
49

”De gånger man varit lite less på banken, och funderat på att sn irkla på nåt annat arbete, då
poppar d et där upp med Oktogonen.”

Då d en anställd e kan se att pengar samlas upp till de framtida u tbetaln ingarna blir de mer
trogen banken. De k an k änna en trygghet inför framtiden då de blir pensionär och kan även
känna en trygghet v id att ens b arn kan få ta d el av pengarna. Om de skulle lämna
Handelsb anken skulle denna trygghet försvinna, v ilket vi tror ger ett bättre engagemang.
Tendensen v id in tervjun var dock att det skiljer sig lite v id olika åldrar. Samman taget är det
mest d e äldre anställda som känner detta engagemang, då de yngre ännu inte lär t sig se så
lång t in i framtid en, främst pga. att de ännu in te ”fått grepp om det” en lig t citatet ovan. En
anställd b eskriv er också sk illnaderna mellan o lika åldrar:

”Tendensen på företaget är att ju mindre tid man arbetat i banken desto mer önskar man att
man fick u t d e där pengarna vid tillfä llet medan de som hänger på ett tag börjar inse fördelen
med att det bunkras upp som en pensionsavsättn ing.”

5.4 ÖVRIGA ANALYSER PÅ OKTOGONEN
I teorin skriv er v i att det är de egna målen som är viktiga för en person. Personen tar sällan
anställn ing för att uppnå organisationens mål. Istället är det ett medel för att uppnå sitt eget
mål. Vi uppfattar det som att Oktogonen har en väld igt smart lösning på detta, då ett av
Handelsbankens mål är att göra en så bra v inst som möjlig t. Förutsatt att ett av d e anställd as
mål är att tjän a my cket pengar, går de individuellas och organisationens mål ihop; för att en
anställd sk a få sin bonus måste d e se till att Handelsb anken går med vinst.
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5.5 RANGORDNINGEN
Under de in terv ju er vi genomförde på Handelsbankens kontor i Ronneby så spelade frågan
om v ilk a max fem förmåner som de anställda skulle v ilja rangordna efter i vilk en grad de
motiverade att göra ett bra arb ete, en stor ro ll. Som synes n edan i figur 5 över samtliga svar
som redov isats så förekommer det många o lika förmåner som de anställd a anser motiverande.

De förmåner som presen teras i d iagrammet är hämtad e från rangordn ingen som presen teras
efter varje in terv juperson och är u tan h änsyn till i v ilken ordning respektive förmån
p lacerad es. Ok togonen som är den motivationsfaktor vi tittar på har placerat sig som nummer
ett för att mo tiv era de anställda i Handelsbanken i Ronneby att göra ett gott arbete. Andra
förmåner som placerar sig hög t i listan över motiverande förmåner är friskvård, frihet i arbetet
och rän tesubven tionen som erbjuds de anställd a på banken.

Detta resu ltat k an jämföras med Sifoundersökningen som vi presen terade ovan där de tre
högsta rankade är tjän stepension, försäkringar och friskvård. I samma undersökning
presen terad es äv en att 84 % av de tillfrågade tyckte det var mycket v ik tig t eller vik tig t att
arbetsg iv aren betalad e in pengar till tjänstepension. Oktogonen som i vår empiri hamnar på
topp lacering fungerar till väld ig t stor del som en pensionsavsättn ing till de anställda även om
v issa även hade priv at p ensionssparande. Friskvård är också en faktor som är med bland de tre
mest n ämnda i båda undersökningarna. Även försäkringar som var nummer två i Sifos
undersökning finns represen terat men dock in te nämn t av så många.

I figur 5 syns o ckså att det är ett stort an tal förmåner som har nämnts av de anställda som
motiv erande fak torer. Detta stämmer bra överens med del tre i förväntansteorin som handlar
om ersättn ingens attrak tionskraft där det nämns att varje indiv id motiveras och sporras av
o lik a förmån er.
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5.5.1 Samtligas rangordning
Utbildning
Informationsflödet
Miljö
Lunchförmån
Städhjälp

Oktogon

Trygghet
Kundkontakt

Försäkring

Arbeta lokalt

Friskvård

Arbetstider
Frihet
Trivsel
Räntesubvention

Figur 5 Sammanställning av motivations faktorer av samtligas svar

Vi h ar v alt att d ela upp rangordningarna efter ålder d är v i h ar med k ategoriern a
20-34, 35-49 och 50-65. På Handelsb ankens Ronnebykontor arbetar i dagsläget ingen i
kategorin 20-34 och därför presen teras enbart d iagram för åldrarna 35-49 i figur sex och
åldrarna 50-65 i figur sju.
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5.5.2 Rangordningen hos de i å ldrarna 35-49

Utbildning
Informationsflödet

Oktogon

Miljö
Lunchförmån
Städhjälp
Arbeta lokalt
Räntesubvention
Försäkring

Arbetstider
Friskvård
Trivsel

Figur 6 Sammanställning av motivations faktorer i åldersintervallet 35-49

Precis som i figur fem d är samtliga anställda är represen terade så hamnar Oktogonen överst i
rangordn ing en för de i åld ersin tervallet 35-49. En anställd inom d enna åld ersgrupp säger om
systemet:

”En sa k som jag tycker är bra med Oktogonen är a tt personalen är en stor ägare till banken
genom Oktogonen så banken kan in te göra vad som helst eller sä ljas till vem som helst u tan
att p ersona len godkänner det, och det ser jag som en positiv grej a tt personalen är så starka
ägare till banken där vi jobbar.”

Rän tesubven tionen och friskvård är andra förmåner som värderas högt och motiverar de
anställd a.
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5.5.3 Rangordningen hos de i å ldrarna 50-65

Arbetstider
Arbeta lokalt
Oktogon
Trivsel

Trygghet

Friskvård

Kundkontakt
Frihet

Figur 7 Sammanställning av motivations faktorer i åldersintervallet 50-65

Även inom gruppen 50-65 har Ok togonen tag it en topplacering men inom denna åldersgrupp
så är rän tesubven tionerna inte nämnda o ch friskvård har en mindre motivations höjande
betydelse. Anställda inom denna ålderskategori uppskattar förutom Oktogonen även frihet
och kundkon tak t som motivationsfaktor. Frihet är en faktor som inte alls nämnts av den yngre
delen av personalen utan verkar vara en faktor som blir viktig are med åren. En in tressan t del
här är att v artann at svar på frågan vad som motiverar inom denna kategori har varit an tingen
Oktogonen eller frihet. En anställd i denna åldersgrupp berättar om v ikten av frihet så här:

”Jag är in te så fixerad vid pengar och jag tycker så mycket andra saker är viktigare i livet
som a tt man trivs på sitt arbete och att man gör saker som man känner a tt man uträttar
någonting och känner sig nöjd när man går hem för dagen.”

För att se ifall d et finns skillnader mellan könen så har vi även delat upp svaren från
rangordn ing en i män och kvinnor. Diagrammen är in te jämnt jämförbara då det i våra
in tervjuer ingått 7 kv innor och 4 män . Resu ltaten i figur 8 och 9 är även dessa en
sammanställn ing av samtliga svar som getts från respektive kategori.
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5.5.4 Männens rangordning

Utbildning
Informationsflödet

Oktogon

Miljö

Städhjälp

Försäkring

Arbetstider

Friskvård

Trivsel
Frihet

Räntesubvention

Figur 8 Sammanställning av motivations faktorer av mäns svar

Föru tom Ok togonen som är nämnd flest gånger även i denna kategori så finns friskvård och
räntesubventionerna med ett flertal g ånger i rangordningen. En man ger sin syn på att
Oktogonen är en v iktig motivationsfaktor.

”Att ett företag har bra pensionsavsättn ing tror jag är viktig t på längre sikt i och med
samhället in te kan på samma sätt ta samma ansvar med urholka t ATP och så vidare.
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5.5.5 Kvinnornas rangordning

Trygghet
Lunchförmån

Oktogon

Försäkring
Friskvård

Kundkontakt

Frihet
Arbeta lokalt

Arbetstider

Trivsel
Räntesubvention

Figur 9 Sammanställning av motivations faktorer av kvinnors svar

Kvinnorna på Handelsbanken v ärderar o ch mo tiveras mest av vinstdeln ingssystemet tätt följt
av frihet på arbetsp latsen . Friskvård som männen uppskattar stort har enbart en av kvinnorna
nämn t som en mo tiverande faktor. Förmåner som skiljer sig åt mellan könen är städhjälp ,
miljö, informationsflöde och utbildn ing som männen nämnt men som in te finns med bland
kv innornas sv ar. På andra hållet har kvinnorna följande svar som in te återfinns hos männen:
arbeta lok alt, kundkontak t, lunchförmån och trygghet. En kvinna säger så här om Oktogonen:

”Ju du ktigare vi är och ju mer vi jobbar på och engagerar oss i våra jobb ju bättre går det
för banken och ju bättre u tdeln ing får vi.”
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5.6 MONETÄRA RESPEKTIVE EJ MONETÄRA BELÖNINGAR
Med u tg ångspunkt från rangordningen av motivationsfaktorer har vi grupperat in männens
och kv innornas sv ar i kategorierna monetära belöningar respektive ej monetära belöningar.
Oktogonen är ett system som år 2002 kostade Handelsbanken cirka 803 miljoner i
pensionsavsättn ing ar. Vi har tid igare konstaterat att Oktogonen är en väld ig t stor
motivationsfaktor för Handelsbankskontoret i Ronneby men det finns kanske andra åtgärder
som banken kan ta för att ök a mo tiv ation en hos d e anställd a u tan en så stor kostnad som
Oktogonen tro ts allt medför.

Indeln ingen av d e olika förmånerna i monetära och ej monetära förmåner har gjorts u tifrån
emp irin d är tv eksamma förmåner har to lkats till rätt kategori. Miljö kan vara en sådan faktor
som både kan vara monetär d et v ill säg a kosta p engar eller ej monetär det v ill säga gratis för
företag et. I v årt exempel är dock miljö en ej monetär faktor då vi av intervjuerna att döma
uppfattat d et som så att respondenten talat om ej monetär miljö.

5.6.1 Männens motivationsfaktorer uppde lat i monetära och e j monetära

Ej monetära

Monetära

Figur 10 Sammanställning av motivations faktorer av män uppdelade i monetära och ej monetära belöningar

Av de sv ar v i fått från männen på Handelsbanken i Ronneby så är det en tydlig övervikt mot
monetära belöningar. Samtlig a män n ämnde äv en Oktogonen som en motivationsfaktor och
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Oktogonen är en monetär belöning som dessutom årligen kostar Handelsbanken en ansenlig
summa p engar. Friskvård och räntesubvention som var andra vanlig t förekommande svar hos
männen g år äv en d essa under kategorin monetära förmåner och motivationsfaktorer.

5.6.2 Kvinnornas motivationsfaktorer uppdelat i monetära och e j monetära

Monetära

Ej Monetära

Figur 11 Sammanställning av motivations faktorer av kvinnornas svar uppdelade i monetära och ej monetära
belöningar

Kvinnornas indeln ing blir något annorlunda då det här är den ej monetära delen som är störst.
Den monetära mo tivationsfaktorn Oktogonen var visserlig en nämnd mest frekvent även här
men fak torer som frihet och trivsel ansåg också v iktiga. De kvinnor som arbetar på
Handelsb ankskon toret i Ronneby är mindre benägna att mo tiveras av monetära fak torer än
vad männen är.
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6. S LUT SAT SER
I detta a vsn itt fö r vi en diskussion kring de slu tsa tser vi kommit fram till under arbetets gång.

Våra in terv ju er p å Handelsbankens kontor i Ronneby har visat att de anställda upplever
Handelsb anken som en bra arbetsg ivare och att de tr ivs med sitt arbete. Dessa svar upplever
v i som v än tad e men ändock uppriktiga. Som anställd på ett företag i en relativ t dålig
arbetsmarknad är d et n aturlig t att d e är rädda om sitt jobb och kanske omedvetet svarar mer
positiv t än situation en eg en tlig en inb juder. Dock har denna känsla genomsyrat flertalet av de
in terv ju er v i g enomfört och vi uppfattar detta som ett genuint teck en på att Handelsbanken
som helhet, men äv en de lok ala kon toren bedriv er en bra personalpolitik för att öka trivsel och
g läd jen p å arb etsp latsen.

De förmån er som rangordnats som motiverande arbetsfak torer har skiljt sig brett mellan de
anställd a, dock med v issa undan tag . Vinstandelssystemet Oktogonen har fått en topplacering i
samtlig a k ategorier oavsett det rör sig om den to tala rangordningen eller de uppdelade
rangordn ing arna p å kön respektive ålder.

Att Ok togonen påv erkar de anställda på kontoret i Ronneby råder det inget tv ivel om, dels då
det i v issa fall har nämnts som arbetsmotiverande faktor men framförallt dels då det kommer
att ge en välkomn ad pensionsu tb etaln ing till d en dag då de anställda fyller 60. Oktogonens
påverkan p å mo tivation är positiv och vi upplever att systemet är en bidragande faktor till den
goda stämn ing som råder i banken. Vinstdeln ingssystemet som har 30 år bakom sig är väl
rotat b land personalen i Ronneby och samtlig a anställda kände till grunderna för vad som
krävdes för u td eln ing och även viss h istoria för systemet.

Systemet p åv erkar dock in te enbart mo tiv ation en för de anställda i organisationen utan det har
andra effekter med sig såsom trohet till b anken . Några av de anställda har ägnat en ex tra tanke
åt p ensionsavsättn ingssystemet vid tidpunkter då det kändes tungt att arbeta och då har
Oktogonen h aft en positiv effekt för att d e anställda ska arbeta v idare inom Handelsbanken.
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Vår empiriska undersökn ing har dock visat att systemet in te enbart är till godo och
Handelsb anken h ar sedan systemet införts gjort ett an tal uppköp av andra banker och
fin ansinstitu t. Detta har medfört att de anställda som tid igare arbetat inom dessa företag in te
riktig t känner sig som en d el av Hand elsb anken då de in te omfattas av Oktogonen förrän vid
tidpunkten då de formellt b lev anställd a i Handelsbanken . Dessa anställd a anser in te själva att
de borde h a fått del av vinstandelssystemet av vinstdeln ingssystemet under den tid de varit
anställd a v id ett annat företag men d e kan ändå ty cka att det är lite märklig t att de arbetat med
samma arb etsuppgifter i en mängd år men bara varit omfattade av Oktogonen i ett mindre
an tal år.

De d elad e men ingarna som fanns bland de anställda om vid vilken tidpunkt som pengarna ska
betalas u t är i stor grad åld ersrelaterad . De yngre anser att de har större nytta av pengarn a
under den fas i livet då de har stora kostnader för b ildandet av familj och införskaffandet av
bostad . De som är lite äldre skiljer sig dock i d en uppfattn ingen då de börjar se fördelar i
systemet att pengarna förrän tas och in te k an röras fram tills pensionen. Flera av de äldre har
dock v id tidpunk ter under sina år i banken önskat att det fanns möjlighet att p locka ut delar av
det b elopp som var innestående i Oktogonen men tycker nu i efterhand att det var bra att
beloppet är spärrat som en p ensionsavsättn ing .
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7. VIDARE ST UDIER
Belön ingssystem är ett väld igt ak tuellt ämne som har nämnts en hel del i o lika media i
samb and med att olik a direk törer fått u tdelat väldigt stor bonus trots att företaget gått med
förlust. Vi h ar under uppsatsens gång undersökt hur ett v instdeln ingssystem kan användas
som ett styrmed el för att öka de anställd as motivation. Under arbetets gång har vi stö tt på en
mängd

mo tivationsteorier

men

in te

n ågon

större

mängd

företagsekonomisk a

motiv ationsteorier som u tforskar vad vilka företagsekonomiska aspekter som motiverar.

Vi h ar själv a tittat lite på området monetära och ej monetära belöningar och tycker att detta
borde v ara en k ärnfråga för många företag. Finns det sätt att skapa trivsel, god stämn ing, bra
arbetsv ilja o ch god arb etsmotivation på ett sätt som in te kostar företaget pengar? Vi har också
nämnt att det specifik a b elöningssystem som v i undersökt kostar Handelsbanken runt 800
miljon er kronor per år. Hade de pengarna fått en större önskvärd effekt någon annanstans eller
de är p lacerad e i ett gen ialisk t system?

En ann an asp ek t som vi tag it upp i väld ig t liten omfattn ing är olika typer av motivationer
såsom inre o ch y ttre motivation. Forskning finns idag där det har skiljts på de olika typerna
såsom att y ttre mo tiv ation är till exempel bonussystem och yttre påverkan medan inre
motiv ation är inre känslor. Dock så saknar vi forskning om huruvida de utveck lar den inre
motiv ation en på ett kostnadseffektiv t sätt och i så fall kan använda den som ett komplemen t
till den stundtals dyra y ttre mo tiv ationen.

Vi h ar under vår empiriska undersökning kommit i kontak t med att anställda anser att de vill
ha u ttag från sitt p ensionsbaserade vinstdeln ingssystem tid igare i livet då de då är i en fas då
de behöver pengar. De anställd a som har arb etat ett lite längre tag inom banken är dock oftast
av en annan åsik t d å d e id ag anser att d et var positiv t att pengarna stannar kvar i
pensionssystemet för utbetaln ing av en större summa senare i livet. Det hade varit in tressan t
att jämföra motivationsaspekten hos anställda v id system där utbetaln ing sker tid igare med till
exemp el Ok togonen där u tbetaln ing sker först v id 60 års åld er.
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BILAGA 1
Intervjuguide
BAKGRUNDSDEL

Hur mång a arb etar på kontoret?

Har kon toret alltid varit p lacerad i dessa lokaler?

Vilk a är d e anställdas huvudsakliga uppgifter?

Hur stort är kontoret i förhållande till andra Handelsb anken kon tor i Blek inge?

DEL A

Man /Kvinna

Fråg a 1 : Namn ?

Fråg a 2 : Vilk et år är du född?

Fråg a 3 : Hur länge har du arbetat inom Handelsb anken?

Fråga 4 : Varför arbetar du p å just Handelsb anken ?

Fråg a 5 : Hur länge har du arbetat på Ronnebykontoret?

Fråg a 6 : Plan erar du att arbeta kvar på detta kontor framöver?
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Fråg a 7 : Vilk a arb etsförmåner förekommer på din arbetsp lats och med förmåner menar vi allt
ex tra som d in arb etsg ivare erbjuder förutom fast lön?

Fråg a 8 : Rangordna max fem förmåner som höjer din motivation på arbetsplatsen.

DEL B

Fråg a 9 : Hur kommer det sig att du in te nämnde belöningssystem som en arbetsmotivations
höjande förmån?

Fråg a 10 : Varför tycker in te du att belöningssystemet mo tiverar d ig?

DEL C

Fråg a 11 : Du nämnde belöning/bonus i rangordningen menar du då Oktogonen eller du tänkte
på ett ann at system?

Fråg a 12 : Känner du till v instandelssystemet Oktogonen?

Fråg a 13 : Kan du beskriva v instandelssystemet Oktogonen?

Fråg a 14 : Hur p åv erkar vinstandelssystemet Oktogonen din motivation?

Fråg a 15 : Är b elön ingssystemet något du tänker på medan du arbetar?

Fråg a 16 : Sku lle du vilja att belöningssystemet var u tformat på något annat sätt?
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