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Syfte:  Syftet med denna uppsats är att studera om Handelsbankens 
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anställda samt om Oktogonen och bankens låga 

personalomsättning har ett samband. 

   

Metod: Studien bygger på en fallstudie. Datainsamling har skett genom 

främst intervjuer och tidigare forskning i form av böcker och 

artiklar.  

 

Slutsats: Resultatet har visat att viktiga faktorer för att uppnå en låg 
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arbetsgivare. Oktogonen påverkar i begränsad utsträckning, dock 
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Purpose: The purpose of this paper is to study if Handelsbanken’s profit- 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Därefter följer en problemdiskussion, 

problemformulering, syfte, perspektiv samt avgränsningar för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Många företag lägger ned stora resurser vid nyanställning av personal. Dessutom tillkommer 

ofta utgifter i form av internutbildningar för att de anställda ska utvecklas inom företaget. För 

att undvika att lägga ned kapital som inte gynnar företaget är det viktigt med lojala anställda. 

Det vill säga att de anställda har för avsikt att arbeta inom företaget under många år framöver. 

Ett sätt för företag att skapa lojalitet hos de anställda är att få dem motiverade i sitt arbete 

genom att exempelvis delegera ansvar till dem eller erbjuda utvecklingsmöjligheter inom 

företaget.
1
 Att därtill även belöna medarbetarnas prestationer har visat sig vara framgångsrikt, 

då många företag uppmärksammat att det leder till att prestation och motivation bland de 

anställda ökar.
2
 

Banksektorn är en homogen bransch där många olika aktörer erbjuder likartade tjänster. För 

de som arbetar inom branschen innebär det även liknande arbetsuppgifter oberoende av vilken 

bank man är anställd hos. Det är således effektivt för de olika bankerna att anställa personal 

från konkurrerande företag och på så sätt komma undan en stor del av utbildningskostnaderna 

för denna person. Medarbetare som är knutna till en organisation och dess kultur emotionellt 

har oftast mindre avsikt att sluta än de som inte har samma känslomässiga band. Det har att 

göra med att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Även arbetstrivsel är 

avgörande för personalomsättningen, detta hänger ihop med hur arbetet är utformat. Arbetets 

utformning blir således en av de viktigaste faktorerna när det gäller för företag att behålla 

viktiga personer.
3
  

I slutet av 1800-talet la Taylor grunden till dagens Scientific Management. Taylor menade att 

ledningens främsta uppgift var att skapa välstånd för arbetsgivare och anställda.
4
 Uppgifter 

som ledningen delegerar till de anställda är starkt förknippade med belöningar. De anställda 

ska alltså belönas utefter sin prestation i företaget.
5
 För att företag ska överleva på lång sikt är 

de allra flera beroende av kompetenta medarbetare som känner ansvar, motivation och delar 

                                                 
1
 Arvonen, J. (1989, s. 144) 

2
 Hemsley, S. (2004, s. 47-48) 

3
 Jacobsen, D I. & Thorsvik, J. (2008, s. 287) 

4
 Taylor, F. W. (1911) 

5
 Taylor, F. W. (1995, s. 4-32) 
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företagets värderingar. Ett belöningssystem kan hjälpa till att skapa det önskade beteendet 

genom att premiera de anställdas beteenden och arbetsprestationer.
6
 

Först ut bland Sveriges banker att införa ett belöningssystem som omfattade samtliga 

anställda var Handelsbanken. Handelsbankens dåvarande VD Jan Wallander föreslog 1972 att 

företaget skulle använda sig av en resultatandelsstiftelse. Förslaget innebar att det skulle leda 

till ett kollektivt ägande för de anställda och som gav dem ägarinflytande i företaget.
7
 

Styrelsen beslöt att säga ja till förslaget. Bankmannaförbundet menade dock att det var 

onaturligt av banken att införa ett sådant system. De menade dessutom att det bryter mot 

solidaritetsprincipen när anställda i Handelsbanken får en förmån som inte bankmän i övriga 

banker får ta del av. I slutet av 1970-talet hade dock trycket från fackförbundsmedlemmarna 

blivit så pass stort att förbundet istället ställde kravet att alla banker skulle införa ett 

vinstandelssystem.
8
  

Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen har sedan 1973 avsatt kapital till sina 

medarbetare.
9
 Oktogonen skiljer sig från övriga bankers resultatandelssystem genom att 

pengarna som placeras i Oktogonen ligger låsta tills den anställde fyller 60 år eller går i 

pension, vilket inte är fallet i övriga banker.
10

 Swedbanks resultatandelsstiftelse 

Kopparmyntet är den som är mest lik Oktogonen vad gäller beräkning av avsättning samt att 

alla medarbetare får ta del av avsättningarna. Vad som skiljer Kopparmyntet från Oktogonen 

är dock att anställda hos Swedbank kan välja att plocka ut pengarna redan efter fem år. Vill 

man dock inte plocka ut pengarna då kan man välja att stiftelsen förvaltar dem ytterligare fem 

år.
11

 En annan skillnad mellan de olika bankerna är deras storlek på personalomsättningen. 

Handelsbankens externa personalomsättning i Sverige är runt 3 %,
12

 till skillnad från 

Swedbanks externa personalomsättning i Sverige som befinner sig omkring 8 %.
13

 Även SEB 

ligger över, för hela deras bankrörelse ligger personalomsättningen på ungefär 11-12 %.
14

  

  

                                                 
6
 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 226) 

7
 Wallander, J. (2005, s. 9) 

8
 Ibid. (s. 10) 

9
 Ibid. (s. 8) 

10
 Ibid. (s. 11) 

11
 Cervenka, A. (hämtad  2011-05-04)  

12
 Handelsbankens årsredovisning (2010, s. 42) 

13
 Swedbanks årsredovisning (2010) 

14
 SEB årsredovisning (2010, s. 13) 
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Av ovan framgår att det för företag är dyrt att anställa personal, vilket leder till att företag vill 

uppnå lojala anställda. Lojalitet skapas genom att medarbetarna känner sig motiverade. Ett 

sätt att motivera de anställda är genom belöningar. Det framgår också att bankbranschen är 

homogen vilket gör att medarbetarna relativt enkelt kan byta arbetsgivare. För företagen kan 

detta bli dyrt, vilket gör att det, för dem, är viktigt att personalen trivs på sin arbetsplats och 

kan identifiera sig med organisationen, för att därigenom minska företagets 

personalomsättning. Slutligen framgår att ett belöningssystem kan vara viktigt även för ett 

företags överlevnad. Belöningar hjälper bland annat till att öka motivation hos anställda och 

få dem att känna ansvar. Trots att Handelsbanken inte belönar sina anställda förens vid 

pension är deras personalomsättning lägre än hos övriga banker. 

1.2 Problemdiskussion 

Många företag eftersträvar en låg personalomsättning för att behålla kompetenta medarbetare 

inom den egna organisationen.
15

 För att uppnå detta kan ett belöningssystem vara en 

framgångsrik hjälp efter vägen.
16

 Eftersom Oktogonen utbetalas så sent i livet är min hypotes 

att det eventuellt kan ha ett samband med företagets låga personalomsättning. Jag tror att en 

del människor som arbetat i Handelsbanken sedan Oktogonen startade, och därmed sett sina 

pengar växa, blir mindre benägna att byta arbetsgivare. Men självklart kan det vara så att 

personalomsättningen även beror på andra faktorer. Yngre medarbetare däremot kan 

förmodligen vara i större behov av ersättningen tidigt i livet, men bevisligen fastnar även dem 

hos Handelsbanken av någon anledning. Detta tycker jag är ett intressant ämne att gräva 

djupare i. Säkerligen kan det vara så att Handelsbankens organisationskultur utmärker sig på 

något sätt, att det skapar ökad trivsel för medarbetarna. Därmed inte sagt att det enbart finns 

fördelar med en låg personalomsättning. I denna undersökning ställs personalomsättningen 

mot belöningssystemet för att se eventuella samband. 

  

                                                 
15

 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2008, s. 287) 
16

 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 226) 
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1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen lyder: 

Vilka faktorer är viktiga inom bankbranschen för att anställda ska arbeta kvar inom företaget? 

Två delfrågor följer: 

Motiverar bankens ekonomiska belöningar den anställde att bli lojal gentemot arbetsgivaren? 

Skiljer sig detta mellan olika grupper inom banken? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera om Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen 

ger upphov till motiverade anställda samt om Oktogonen och bankens låga 

personalomsättning har ett samband. 

1.5 Perspektiv 

Denna uppsats avser att behandla ämnet utifrån ett företagsperspektiv, med fokus på de 

anställdas syn på sin varaktighet inom företaget vid givet undersökningstillfälle.  

1.6 Avgränsning 

Denna undersökning avgränsas till att fokusera på Handelsbankens vinstandelsstiftelse 

Oktogonen.    
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området samt valda teorier. Teorierna och 

den tidigare forskningen är indelade under rubrikerna belöning, motivation och lojalitet för 

att en enklare överblick ska kunna göras. 

2.1 Belöning 

2.1.1 Belöningssystem 

Belöningssystem finns inom alla organisationer i någon form. Belöningarna kan vara 

immateriella, materiella, individuella, kollektiva, medvetna, omedvetna, omedelbara eller 

långsiktiga. Genom att använda belöningarna på ett medvetet sätt kan organisationens 

effektivitet ökas, men också de anställdas arbetstillfredsställelse och motivation.
17

 

Belöningarna som det fokuseras på i denna uppsats är de materiella, kollektiva, medvetna och 

långsiktiga. Det är viktigt att företag frågar sig vad det är som ska belönas. På så sätt kan de 

skapa ett fungerande belöningssystem. För att svara på det behöver företagsledningen fråga 

sig vilka resultat organisationen vill uppnå, vilka handlingar och beteenden som krävs för att 

dessa resultat ska uppnås, samt hur företaget ska arbeta för att mäta de anställdas 

prestationer.
18

 Utformningen av ett system för belöning kan därtill bygga på många olika 

syften. Vanliga syften är viljan att skapa en fungerande verksamhetsstyrning, motivera de 

anställda till önskvärda prestationer eller att behålla anställda inom företaget.
19

  

En del företag vill genom belöningarna skapa en ”vi-känsla” inom organisationen medan 

andra företag skapar belöningssystem för att kompetenta medarbetare ska premieras och på så 

sätt vilja arbeta kvar inom företaget, andra vill öka företagets konkurrenskraft vid 

nyrekryteringar.
20

 Belöningssystem kan kopplas ihop med begreppet incitament. Med 

incitament avses en förväntad belöning. Ett belöningssystem kan ses som ett styrmedel som 

kan leda till incitamentseffekter och därmed motivera till beteenden som är önskvärda för 

organisationen.
21

 

Hos de allra flesta företag idag får de anställda ersättning för det arbete de utför. Ersättningen 

ses som en självklarhet eftersom de anställda gör företaget en tjänst genom att utföra en 

arbetsinsats. Men den ordinarie lönen bidrar inte till en extra god arbetsinsats från arbetarnas 

                                                 
17

 Svensson, A. & Wilhelmson, L. (1988, s. 9-10) 
18

 Smitt, R. et al. (2002, s. 12)  
19

 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 230) 
20

 Svensson, A. & Wilhelmson, L. (1988, s. 9-10) 
21

 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 226)  
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sida, vilket beror på att den inte uppfattas som en belöning. På grund av det är det viktigt för 

företag att använda ett belöningssystem, utöver den ordinarie lönen, som uppmuntrar 

handlingar som gynnar det löpande resultatet i organisationen.
22

 Det är dock viktigt att tiden 

mellan prestation och återkoppling på arbetsprestationen inte är för lång. Lång tid emellan 

leder till att belöning som incitament blir mindre effektivt.
23

 

2.1.1.1 Bolagsstyrning 

För att belöningarna ska vara framgångsrika krävs att individens mål med sin arbetsprestation 

inom företaget stämmer överens med företagets övergripande mål. Tanken med belöningar är 

ofta att motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör att företaget 

kan nå verksamhetsmålen.
24

 

2.1.2 Vinstdelning 

Vinstdelning innebär att företaget avsätter en del av resultatet till de anställda, alternativt till 

en löntagarfond eller liknande. Storleken på denna ska vara bestämd i förväg och variera med 

företagets vinst. Andelens utbetalning kan ske på två olika sätt. Antingen kontant eller att 

andelen placeras i exempelvis en fond. Avsikten med vinstdelning är ofta att påverka de 

anställdas motivation till arbetet eller att öka lojaliteten till företaget och på så sätt även skapa 

ett intresse för företagets resultatutveckling. För att uppnå detta krävs att fördelningen av 

vinstdelarna är rättvisa och att det är enkelt för samtliga som berörs av vinstdelningen att 

förstå dess innebörd och funktion.
25

 

I många fall innebär vinstdelning att de anställda blir delägare i företaget. Oftast står storleken 

på vinstdelarna i proportion till hur stor lön den anställda har, vilket innebär att andelarnas 

storlek blir olika stor för olika anställda.
26

 

2.1.2.1 Vinstandelsstiftelser 

En vinstandelsstiftelse är en stiftelse som under en längre period förvaltar en del av företagets 

vinst. Denna del är avsatt för en bestämd grupp människor, i detta fall de anställda. Den 

anställde kan oftast efter en viss tid välja att plocka ut pengarna, eller välja att låta stiftelsen 

sköta förvaltningen av dem en längre tid.
27

 Andelarna i Handelsbanken, som är relevant för 

denna uppsats, kan dock inte plockas ut förens vid pension. Vinstandelsstiftelser förekommer 

                                                 
22

 Svensson, A. & Wilhelmson, L. (1988, s. 11) 
23

 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 229) 
24

 Ibid. (s. 231- 232)  
25

 Wredén, Å. (1976, s. 19-21) 
26

 Ibid. (s. 28-29) 
27

 Smitt, R. et al. (2002, s. 28- 29) 
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vanligast i stora företag, med många olika nivåer och ett stort antal anställda. Systemet 

används för att de anställdas kollektiva arbetsinsatser ska belönas. Hur mycket som tillfaller 

varje medarbetare varierar beroende på företagets egna regler, men ersättningen kan 

exempelvis baseras på hur länge denne varit anställd inom företaget.
28

  

2.1.3 Reinforcement theory 

Reinforcement theory, eller förstärkningsteorin, utgår från arbetslivet. Teorin försöker 

analysera vad som modifierar och kontrollerar beteenden. Den bygger på att beteenden på 

arbetsplatser styrs av straff och belöningar. Företagsledare använder belöningar för att goda 

prestationer och beteenden ska upprepas. Straff används för att förstärka vad som utförts 

mindre bra, för att genom det få anställda att undvika att göra om samma misstag. Straff som 

verktyg är dock inte relevant för denna uppsats, varför det inte presenteras vidare. 

Förstärkningsmodellen menar att belöningar måste komma i direkt anslutning till handlingen 

för att anställda ska förstå kopplingen mellan handling och belöning. Gäller det vuxna 

människor är dock inte en omedelbar belöning nödvändigt, men de måste förstå kopplingen 

mellan arbetsinsats och vilken belöning det ger.
29

 

De flesta människor arbetar för att generera pengar till det egna hushållet. En del människor 

nöjer sig med en lägre lön jämfört med vad andra människor tjänar. Sannolikt är att arbetet för 

de med lägre lön innebär någon form av tillfredställelse eller glädje att arbeta inom företaget, 

vilket innebär att lönen inte behöver vara speciellt hög. Det är oklart vilken arbetsinsats eller 

vilket beteende som egentligen förstärks i företag som använder bonussystem som betalas ut 

en gång om året eller ännu mer sällan. Utbetalningar som sker sällan kan leda till 

konsekvenser som inte är speciellt positiva för företagen. En konsekvens som 

förstärkningsmodellen tar upp är att ledningen fokuserar på insatser som syns tydligt istället 

för insatser som kan vara större men inte lika synliga. I och med detta belönas då de synliga 

insatserna och inte de mindre synliga, fast det i vissa fall kanske borde vara tvärtom.
30

 

  

                                                 
28

 Olve, N- G. & Samuelson, L. (2008, s. 247) 
29

 Ibid. (s. 155) 
30

 Ibid. (s. 156, 157) 
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2.2 Motivation 

2.2.1 Expectancy theory 

Expectancy theory, eller förväntningsteorin, beskriver individers motivation till arbetet. 

Teorin handlar om interaktionen mellan individ, omgivning och situation. Vroom menar att 

individens motivation är en funktion av förväntan, instrumentalitet och valens, vilka också är 

teorins tre grundelement.
31

 

 Förväntan – är individens egen uppfattning om vad dennes insats kommer att leda till för 

resultat. Ser personen ingen koppling mellan sin arbetsinsats och slutresultatet kommer 

denne helt att sakna förväntan. 

 Instrumentalitet – är personens egen uppfattning om sannolikheten att ett visst mått av 

prestation ger en viss belöning. Tror individen att exempelvis lönen blir högre för att 

någon specifik arbetsuppgift utförs är det ett tecken på att personen visar hög 

instrumentalitet. 

 Valens – är personens egen uppfattning av värdet av ett resultat och vad som ses som 

attraktiv ersättning. Vill personen utvecklas och självförverkliga sig själv uppfattar denne 

krävande arbetsuppgifter med större ansvar som mer motiverande än mindre krävande 

uppgifter. Detta beror på att krävande uppgifter har större valens. 

Förväntningsteorin handlar alltså om att en viss förväntan på resultatet leder till en viss styrka 

i utförandet av handlingen. Individen blir mer benägen att prestera om en rimlig belöning 

utbetalas för det utförda arbetet. Vidare poängteras att viktigt för teorin är att det är 

individens subjektiva uppfattning av resultatet som är relevant, inte det faktiska.
32

 Vroom 

betonar också vikten av att koppla ihop den anställdes motivation och arbetsprestation med 

dels individens egna mål, men även organisationens övergripande mål.
33

 Det som är av störst 

vikt för undersökningen utifrån denna teori är kopplingen mellan prestation och belöning. 

2.2.2 Equity theory 

Equity theory, även kallad balans- eller jämviktsteorin, handlar om hur viktigt det är för 

arbetsmotivationen att god balans skapas. Olika individer reagerar olika på underbelöning och 

överbelöning. Människor jämför sina belöningar med andras belöningar och utifrån det hur 

olika personers arbetsinsatser skiljer sig åt.
34

 Anser personen att ens egna arbetsinsatser är 

högre än den egna belöningen hålls framtida arbetsinsatser tillbaka för att insats och belöning 
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33
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ska mötas i jämvikt. Alternativet är att belöningen måste ökas. Det kan också vara så att 

personen anser att den egna arbetsinsatsen är för låg i förhållande till vilken belöning det ger, 

då ökar personen arbetsinsatsen för att jämvikt ska uppstå.
35

 Relevant för denna uppsats 

utifrån teorin är arbetsinsatsernas storlek i förhållande till belöningarna.  

2.3 Lojalitet 

2.3.1 Anställdas lojalitet 

För att ett företag ska få lojala medarbetare är det viktigt med en god relation mellan 

medarbetare och chef. Studier har visat att denna relation kan byggas upp på många olika sätt, 

bland annat genom samtal med de anställda i form av exempelvis regelbundna möten. Dock 

kan dessa möten göra det svårt för chefen att skapa en relation till samtliga anställda.
36

 Det är 

också viktigt med ekonomisk kompensation, men forskning har visat att andra faktorer ofta 

väger tyngre. Exempelvis är variation i arbetsuppgifterna samt möjligheten att utvecklas, ta 

ansvar och fatta egna beslut viktiga element för att få lojala anställda inom organisationen.
37

 

2.3.2 Kompetens inom företag 

När företag konkurrerar om kvalificerad arbetskraft är det inte endast den ekonomiska 

ersättningen som har betydelse. Många människor väljer nämligen arbetsplats utifrån faktorer 

som trivsel, utvecklingsmöjligheter och möjlighet att använda sina kunskaper.
38

 Ett problem 

som kan drabba företag är att kompetent personal väljer att lämna företaget. Får ett företag 

svårigheter på marknaden är det vanligt att de mest kompetenta medarbetarna är de som väljer 

att lämna företaget först, även om de personligen inte behöver vara drabbade av krisen. Att de 

lämnar beror dels på att de ofta har relativt enkelt att byta arbetsplats till ett konkurrerande 

bolag, men också på att de oftast sätter ett högt värde på arbetsklimatet och därmed inte trivs 

om det inte går bra för företaget.
39

 För att behålla personalen inom organisationen är ofta en 

öppen företagskultur, utvecklingsmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter allra viktigast för 

den anställde.
40
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36

 Larkin, T. J. & Larkin, S. (2006, s. 40-41) 
37

 Carlson, L. (2005, s. 33-34) 
38

 Hagemann, G. (1990, s. 14) 
39

 Ibid. (s. 19-20) 
40

 Ibid. (s. 29) 



17 

 

2.3.3 Theory Z 

Det finns många olika teorier kring vad en organisation är och varför den existerar. Blau och 

Scott menar att en organisation består av individer som tillsammans arbetar mot ett 

gemensamt mål.
41

 Organisationer kan vara utformade på olika sätt och dess kulturer kan skilja 

sig åt. Vad som skapar ett företags kultur är tradition och klimatet inom företaget.
42

 Typ Z 

företag har en kultur som gör att många medarbetare är anställda inom företaget under långa 

perioder, ofta livet ut. Detta är utmärkande för Japanska företag, men förekommer även i 

andra länder runt om i världen, exempelvis i USA. Dessa företag har ofta anställda som 

utbildats specifikt för att passa det givna företaget och kunskaperna är därmed inte 

applicerbara inom andra företag. Det är också det som gör att medarbetarna väljer att inte byta 

arbetsgivare. En annan faktor som påverkar deras lojalitet till företaget är att företagen som de 

arbetar hos ofta är de mest utmanande företagen att arbeta inom. Med detta menas att 

företagen ofta ligger i framkant vad gäller utveckling, vilket gör att det ständigt sker nya saker 

som också gör att arbetet blir omväxlande för de anställda.
43

 

Karakteristiskt för Typ Z företag är att de är decentraliserade och strävar efter en jämlikhet 

mellan alla anställda. De anställda inom dessa företag kan ofta liknas vid en familj. Beslut 

fattar i en demokratisk process där samtliga anställda får vara med och påverka i viktiga 

beslut. Beslutsfattandet är därmed kollektivt, med det yttersta ansvaret ligger hos individen. 

Genom decentraliseringen bildas en atmosfär av tillit mellan de anställda inom 

organisationen.
44

  

I Typ Z företag kan inte människors beteenden ändras genom prestationsmätning. Här måste 

istället hela företagskulturen förändras för att beteenden ska bli annorlunda. En kultur är 

någonting som tar lång tid att ändra på, vilket beror på att den oftast är djupt rotad i hela 

organisationen. Detta leder i sin tur till att det är svårt och tidskrävande att ändra människors 

beteenden.
45
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver hur datainsamlingen gått till, vilket urval som gjorts samt vilket 

tillvägagångssätt som valts. Metodkapitlet avslutas med metodkritik. 

 

3.1 Datainsamling 

Då undersökningen beskriver ett enskilt fall, det vill säga en fallstudie, har en kvalitativ ansats 

valts. Detta för att generera rikligt med information om det enskilda fallet. Utmärkande för en 

fallstudie är att forskaren vill belysa säregna drag för det specifika fallet
46

. Datainsamling har 

skett genom semi-strukturerade intervjuer och tidigare forskning i form av artiklar och böcker. 

Även årsredovisningar och ett fåtal hemsidor har använts för att samla in data. En semi-

strukturerad intervju innebär att frågor ställs till respondenten enligt en på förhand 

sammanställd intervjuguide, men att personen som intervjuas har stor frihet att på egen hand 

utforma sina svar. Frågorna behöver inte heller ställas i den ordning de har i intervjuguiden, 

men överlag är det den förutbestämda ordningen som följs. Sammanfattningsvis kan sägas att 

intervjuprocessen i en semi-strukturerad intervju är flexibel.
47

 Denna insamlingsmetod har 

valts för att generera så mycket information som möjligt om undersökningsobjektet, vilket är 

av stor vikt vid fallstudier. 

3.2 Urval 

Urvalet till denna uppsats består av en informant och nio respondenter. Ett strategiskt urval 

tillämpades för att kunna besvara studiens syfte och problemformulering. Ett strategiskt urval 

innebär att de respondenter som kan ge bäst information kring undersökningsämnet väljs ut. 

Den första kontakten med Handelsbanken togs med Oktogonens skapare Jan Wallander som 

är pensionär sedan många år tillbaka. Anledningen till att han kontaktades var för att han 

garanterat skulle kunna bistå med mycket intressant och relevant information om både 

Handelsbanken och om Oktogonen. Wallander hade dock själv inte möjlighet att medverka, 

men tipsade om att kontakta Oktogonens sekreterare Helena Enquist. Detta ledde därmed till 

att urvalet förändrades till ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt 

med personer inom den organisation eller det ämnesområde som valts för att sedan använda 

dem för att få kontakt med ytterligare relevanta respondenter
48

. Kontakt med Helena togs och 

ett intervjutillfälle bokades. Hon var till hjälp för att få fram information om stiftelsens 

funktion, uppbyggnad och dess styrelse.  
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I en kvalitativ undersökning är det viktigt att det givna fallet belyses från många olika håll. 

Kontakt togs därför med John de Falck som är chef över marknad och kommunikation på 

Handelsbanken Direkt. Han hade möjlighet att medverka på en intervju och rekommenderade 

även Eva de Falck som nyligen slutat sin anställning i Handelsbanken och gått över till en 

konkurrent, Swedbank. Vidare rekommenderade John tre av sina medarbetare, i varierande 

åldrar, med olika långa anställningstider inom Handelsbanken. Han rekommenderade även en 

kollega, Kristina Ericsson, som arbetar som marknads- och kommunikationschef på 

Handelsbanken Investment Center.  

Kontakt togs även med en av medarbetarna hos Handelsbanken Direkt privat, vilket är 

Handelsbankens telefonbank. Även hon valde att medverka under en intervju och 

rekommenderade i sin tur sin chef, Jimi Flodin, att medverka. 

För att undersökningen skulle belysas från fler infallsvinklar togs kontakt med representanter 

från Oktogonens styrelse. Dock avböjde dessa en medverkan då någon av dem var relativt ny 

i styrelsen och andra hänvisade mig vidare till Oktogonens ordförande Tommy Bylund. 

Tommy Bylund är även kontorschef över Handelsbankens bankkontor i Ljusdal. Tommy 

Bylund medverkade gärna på en intervju och datum för dess genomförande bokades. Då 

ingen möjlighet fanns att träffas på grund av anståndet mellan Stockholm och Ljusdal 

genomfördes intervjun per telefon.  

Respondenterna å sin sida består dels av sju anställda hos Handelsbanken i Stockholm varav 

tre sitter i chefsposition och fyra är medarbetare. De är i varierande ålder och med olika 

anställningslängd inom företaget, vilket är av vikt eftersom syftet med studien är att se om det 

förekommer skillnader mellan olika grupper. Den åttonde respondenten avslutade sin 

anställning i Handelsbanken i september 2010 och valde att gå över till Swedbank. En intervju 

bokades med henne för att se om hennes syn på Oktogonen som incitament skiljde sig från de 

övrigas uppfattningar. De övriga respondenterna har valts är för att de representerar 

Handelsbankens anställda och därmed har varit till hjälp för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Den nionde respondenten är Oktogonens styrelseordförande Tommy Bylund 

som även är chef för ett bankkontor i Ljusdal. 
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3.3 Tillvägagångssätt  

Undersökningen utgår från en fallstudie som avser Handelsbankens vinstandelsstiftelse 

Oktogonen. Datainsamlingen har skett genom semi-strukturerade intervjuer som genomförts 

under april och maj månad 2011. Telefonkontakt med samtliga respondenter togs innan 

intervjutillfället där ämnesområdets fokus presenterades för de potentiella deltagarna. 

Frågorna ställdes utifrån en på förhand sammanställd intervjuguide, dock har viss flexibilitet 

förekommit bland ordningsföljden och ett mindre antal följdfrågor till respondenterna har 

förekommit under själva intervjuerna. Samtliga intervjupersoner samarbetade under intervjun 

och svarade på alla de frågor som ställdes. För att inte gå miste om viktig information från 

respondenterna spelades intervjuerna in vid givet intervjutillfälle.  Ett strategiskt urval 

tillämpades, vilket sedermera övergick i ett snöbollsurval. Helena Enquists kunskap har 

används som referens och informationskälla på hur stiftelsen fungerar och styrs. De övriga 

respondenternas uppgifter har varit aktuella för utfallet av uppsatsens resultat. Då syftet var 

att se om synen skiljer sig åt mellan olika befattningar, har svaren sorterats efter dessa 

variabler. Detta för att eventuella mönster ska kunna urskiljas.  

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats inne i centrala Stockholm. 

Intervjuerna med respondenterna spelades in för att inte viktig information skulle gå till spillo. 

Dock genomfördes intervjun med Tommy Bylund per telefon vilket inte gjorde det möjligt att 

spela in samtalet. Fördelar med telefonintervjuer är att de tar mindre tid i anspråk då ingen 

part behöver förflytta sig till den andra. En annan fördel är att respondentens svar inte i lika 

stor utsträckning riskerar att påverkas av intervjuarens närvaro, vilket kan göra att 

respondenten ibland svarar det han tror att intervjuaren vill höra.
49

   

Intervjuerna med Jimi Flodin och Eva de Falck genomfördes i deras personliga arbetsrum för 

att inte störas av övriga medarbetare på arbetsplatsen under intervjun och dess inspelning. 

Intervjun med Tommy Bylund genomfördes över telefon. Resterande intervjuer genomfördes 

i olika konferensrum på respektive respondents arbetsplats. Efter intervjutillfällena skrevs 

samtliga intervjuer ned till fullo för att inte riskera att information på något sätt skulle 

försvinna. 
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3.4 Metodkritik 

Semi-strukturerade intervjuguider har färdigställts inför intervjutillfällena. De är konstruerade 

på ett sådant sätt att de ska vara fria från ledande frågor och värderingar. En idealisk 

urvalsprocess är att författaren beslutar sig för vilket urval som passar studien och sedan följer 

detta. För denna undersökning vore det ultimata att kunna intervjua Oktogonens skapare Jan 

Wallander, ett antal styrelserepresentanter, facket, chefer, medarbetare och före detta anställda 

hos Handelsbanken i olika åldrar och med olika anställningslängd inom banken. Dock har Jan 

Wallander, facket samt styrelserepresentanter avböjt och istället hänvisat till Oktogonens 

ordförande eller sekreterare, vilka medverkat i studien. Chefer, medarbetare samt en före detta 

anställd hos Handelsbanken har däremot kunnat medverka, vilket gjort att studiens 

problemformulering och syfte kunnat besvaras. Som läsare bör man dock vara medveten om 

att resultatet kunnat bli ett annat om ett annat urval än snöbollsurval gjorts. 
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4. Handelsbanken 

Kapitlet inleds med en bakgrund av Handelsbanken, vilket följs av Handelsbankens styrning. 

Därefter följer en presentation av belöningsformerna som finns inom Handelsbanken. En 

beskrivelse av vinstandelsstiftelsen Oktogonen avslutar kapitlet. 

4.1 Bakgrund Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871 och representeras för närvarande i 22 länder. De har totalt 

runt 11 000 anställda. Sedan början av 1970-talet ligger fokus i verksamheten på kundens 

behov och Handelsbankens organisation är kraftigt decentraliserad vilket innebär att samtliga 

affärsbeslut som har med enskilda kunder att göra tas ute på de enskilda bankkontoren, så 

nära kunden som möjligt.
50

 

4.1.1 Handelsbankens mål och strategi 

Handelsbankens övergripande mål är att ha bättre lönsamhet i jämförelse med övriga banker 

på samma marknad. Detta ska uppnås genom att ha högre kostnadseffektivitet än 

konkurrenterna samt de mest nöjda kunderna. Målet ska även bidra till att ge aktieägarna en 

god och långsiktig värdetillväxt.
51

 Handelsbankens målgrupp är privatpersoner och företag 

som har ett bättre kassaflöde än genomsnittet.
52

 Handelsbanken är en decentraliserad bank 

med en stark företagskultur. För att stärka företagskulturen använder sig banken av ett löne- 

och pensionssystem kombinerat med resultatstiftelsen Oktogonen. Handelsbankens mål är att 

rekrytera människor för en livslång anställning. Detta försöker de uppnå genom att ständigt 

erbjuda utvecklingsmöjligheter för de anställda. Genom det blir de i stort sett självförsörjande 

på chefer och kompetenta medarbetare, i jämförelse mot många andra företag.
53

 

4.2 Handelsbankens styrning 

Handelsbanken tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, vilken uppdaterades från den 1 

februari 2010.
54

 Svensk kods förklaring av begreppet god bolagsstyrning: ”God 

bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt 

som möjligt.”
55
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Det är främst aktieägarna i Handelsbanken som fattar beslut om bankens styrning. 

Aktieägarna utser styrelse, styrelseordförande och revisorer på årsstämman. De beslutar också 

hur valberedningen ska utses.
56

 I valberedningen sitter de största aktieägarna. Var och en av 

dessa erhåller en lika stor röstandel som de äger aktier i Handelsbanken.
57

 Det är styrelsens 

uppgift att ansvara för bankens organisation och placering av bankens angelägenheter. 

Styrelsen fastställer också policyer för detta. Det är också styrelsens uppgift att utse VD, vice 

VD samt chef för internrevisionen.
58

 

Handelsbanken ägs av drygt 100 000 aktieägare. Endast två av dessa aktieägare har en 

ägarandel som överstiger 10 procent; Industrivärden och stiftelsen Oktogonen.
59

 

Tabell 1: Handelsbankens största aktieägare.
60

 

De största svenska aktieägarna 

31 december 2010 

Antal aktier % av 

kapital 

Industrivärden 65 080 106 10,44 

Stiftelsen Oktogonen 64 800 000 10,40 

Swedbank Robur fonder 18 921 038 3,04 

Alecta 18 833 000 3,02 

Lundbergs med flera 14 932 000 2,40 

AMF Försäkring och fonder 11 185 000 1,79 

Handelsbankens fonder 10 297 754 1,65 

AFA Försäkring 8 269 668 1,33 

Nordea Fonder 8 070 788 1,29 

2:a AP-fonden 7 071 783 1,13 

SEB Fonder 6 662 776 1.07 

Folksam/KPA/Förenade Liv 6 307 529 1,01 

1:a AP-fonden 5 636 536 0,90 

3:e AP-fonden 5 505 060 0,88 

4:e AP-fonden 4 122 949 0,66 

 

                                                 
56

 Handelsbankens årsredovisning (2010, s. 46) 
57

 Ibid. (s. 50) 
58

 Ibid. (s. 47) 
59

 Ibid. (s. 37) 
60

 Ibid. (s. 36) 



24 

 

Tabellen ovan visar hur många aktier de olika aktieägarna äger i Handelsbanken. Den visar 

också vad motsvarande procentenhet är på det givna antalet aktier. Det framgår tydligt att 

stiftelsen Oktogonen tillsammans med Industrivärden är de i särklass största ägarna i 

Handelsbanken. 

4.3 Handelsbankens ersättningsformer 

Handelsbankens ersättningsstruktur:
 61

 

 Fast lön 

 Resultatandelssystemet Oktogonen 

 Avsättning till pension 

 Övriga förmåner 

 Rörlig ersättning 

Fast lön utgår till samtliga anställda inom Handelsbanken. Även resultatandelssystemet 

Oktogonen samt avsättning till pension berör samtliga medarbetare. Övriga förmåner är 

exempelvis tjänstebil som utgår till ledande befattningshavare, samt övriga rabatter och 

förmåner som samtliga anställda får ta del av. Den rörliga ersättningen förekommer i mycket 

begränsad utsträckning, och endast inom affärsområdet Handelsbanken Capital Markets.
62

 

Bankens centralstyrelse har från 1 januari 2010 tvingats anpassa sina principer för rörliga 

ersättningar efter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i 

kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag.
63

 

4.3.1 Vinstandelsstiftelsen Oktogonen 

Vinstandelsstiftelsen Oktogonen skapades av Handelsbankens före detta VD Jan Wallander. 

Tanken var att Oktogonen skulle vara motivationshöjande och värdera samtliga medarbetares 

insatser lika mycket, oberoende befattning i företaget. Detta var för Handelsbanken ett sätt att 

konkurrera med övriga banker då de ofta konkurrerar genom personalen. Wallanders tanke 

var därmed att Handelsbanken skulle vara trevligare än andra banker, vilket i sig skulle bidra 

till företagets vinst. Att samtliga medarbetare bidrar till vinsten är också en av anledningarna 

till varför alla anställda ska få en lika stor andel av avsättningarna till Oktogonen.
64
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Oktogonen är en av Handelsbankens största ägare. Det är Oktogonen och Industrivärden som 

pendlar i att äga flest procent. Oktogonen äger drygt 10 % av aktierna i Handelsbanken och 

sitter därmed på en kontrollpost. Det innebär också att de är befriade från utdelnings- och 

reavinstskatt, vilket man blir om innehavet överstiger 10 %.
65

 De goda placeringarna av 

Oktogonens medel har lett till att det ursprungliga värdet som sattes av till stiftelsen har växt. 

Detta har i sin tur gjort att de som varit anställda många år får ut ett mycket stort belopp vid 

pensionering.
66

 Jämför man också med de andra storbankerna är avkastningen inom 

Handelsbanken sedan 1973 några procent högre varje år.
67 

4.3.1.1 Oktogonens avsättningar 

Grunddragen i systemet är detsamma idag som de var vid starten 1973. I början av varje år 

jämförs lönsamheten i banken under föregående år (avkastningen på det egna kapitalet) med 

den genomsnittliga lönsamheten för de affärsbanker man jämför sig med. Är Handelsbankens 

lönsamhet högre uppstår ett merresultat. Merresultatet är skillnaden mellan bankens vinst och 

den vinst man skulle haft om lönsamheten varit densamma som i övriga banker. En tredjedel 

av detta merresultat förs över till stiftelsen Oktogonen. Varje anställd som under föregående 

år arbetat heltid i banken får en andel av detta merresultat. Har man arbetat kortare tid får man 

en motsvarande reduktion av andelen. Bonusen är inte relaterad till lönens storlek, utan är lika 

för alla anställda. Dock krävs att man arbetar heltid för att få ut en hel andel. Arbetar man 

mindre än heltid, exempelvis 50 % erhåller man 50 % av en andel och så vidare. 

Anställningstidens längd påverkar inte utbetalningens storlek.
68

 Tilldelningen sker på 

kalenderårsbasis, vilket innebär att man måste ha arbetat 25 % av kalenderåret för att få ta del 

av merresultatet.
69

 Det kapital som banken fört över till Oktogonen fonderas i stiftelsen och 

utbetalas till de anställda när de går i pension. Vissa väljer att sluta innan de nått 

pensionsåldern. Pengarna kvarstår då i Oktogonen tills de uppnår en, för banken, normal 

pensionsålder. Vid dödsfall sker utbetalningen till dödsboet.
 70
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Det finns dock begränsningsfaktorer för hur mycket som avsätts till Oktogonen. Det anses 

olämpligt att avsätta pengar till Oktogonen om utdelningarna till aktieägarna något år upphör 

eller sänks. Dessutom får avsättningen till Oktogonen högst uppgå till 15 % av utdelningen till 

aktieägarna. Det är bankens koncernstyrelse som beslutar om någon överföring ska ske, samt 

storleken av den. De årliga avsättningarna till Oktogonen ligger dock på omkring en halv 

miljard.
71

 

Det finns också en särskild pensionsstiftelse inom Handelsbanken. Den heter Särskilt 

Kompletterande Pension (SKP). Till den gjordes stora avsättningar under 1989 och 2004. 

Resultatandelssystemet omfattar både Oktogonen och SKP.
72

 

4.3.1.2 Oktogonens placeringsstrategi 

Styrelsens strategi för placeringar är att de ska placeras i likvida aktier på den svenska och 

nordiska aktiemarknaden. Placeringar kan däremot även ske i övriga världen och då 

huvudsakligen i fonder eller i strukturerade produkter. Vad som är viktigt är att placeringarna 

sker långsiktigt och i stabila bolag. Stiftelsen har rätt att på egen hand placera de förvaltade 

medlen i aktier, obligationer eller andra värdepapper. Dock måste en betydande del av 

stiftelsens medel vara placerade i Handelsbankenaktier.
73

  

  

                                                 
71

 Wallander, J. (2005, s. 15) 
72

 Intervju Helena Enquist (2011-04-19) 
73

 Stiftelsen Oktogonens årsredovisning (2010, s. 7) 



27 

 

Tabell 2: Stiftelsen Oktogonens placeringar för åren 1994 och 2004.
74

 

Placeringstyp 2004, siffror i mkr 1994, siffror i mkr 

Handelsbanken 11 457 2 115 

Industrivärden   1 102    113 

Ericsson      820    279 

SCA      653    123 

Sandvik      536    180 

Volvo      459      46 

AstraZeneca      438    384 

Getinge      331       - 

SKF      275       - 

H&M      248    248 

AGA       -    136 

Gambro       -    155 

Övrigt aktieinnehav   2 839 1 414 

Andra placeringar *   1 401    343 

Totalt 20 577 5 536 

* Här ingår fonder, aktieindexobligationer, optioner, obligationer, 

penningmarknadsinstrument, reverser och kassa.
75

 

Tabellen ovan visar att 56 % av medlen i Oktogonen 2004 och 47 % av dem 1994 placerades i 

Handelsbankens aktie. Handelsbanksaktien är en av de mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. Handelsbankens policy är att utdelningarna ska vara konkurrenskraftiga i 

jämförelse med övriga nordiska bankaktier. 
76

 De tillgångar som inte placeras i 

Handelsbankens aktier får fritt placeras i andra värdepapper.
77

  

4.3.1.3 Oktogonens styrelse 

Oktogonens styrelse utses av Bankmannaförbundets (numer Finansförbundets) klubbar.
78

 

Varje region har en fackklubb som alla utser varsin styrelsemedlem. I Sverige finns nio 

regioner, vilket innebär att nio styrelsemedlemmar utses från Sverige. Övriga medlemmar 
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kommer från regioner i Finland, Norge och Danmark.
79

 Det är Oktogonens styrelse som 

förvaltar de fonderade medlen. En huvuddel bör dock placeras i bankens aktier, vilket 

bankens centralstyrelse bestämt. Bankens styrelse fattar beslut om systemet för ett år i taget. 

Detta innebär att bankens koncernstyrelse i början av varje år beslutar om systemet ska 

fortsätta eller om några ändringar i konstruktionen ska genomföras.
80

  

Oktogonens styrelse består av två stycken utskott; arbetsutskottet och 

placeringsutskottet.
81

Arbetsutskottet förbereder sammanträden, har hand om frågor som 

kommer från styrelsen samt fattar beslut i andels- och utbetalningsfrågor som blivit ställda till 

styrelsen. Arbetsutskottet ansvarar också för beslut avseende administrativa frågor i stiftelsen, 

exempelvis myndighetsfrågor, rapportering till Finansinspektionen samt förfrågan från interna 

avdelningar, andelsägare eller revisorer. Placeringsutskottet har hand om stiftelsens 

placeringsfrågor och följer löpande stiftelsen Oktogonens värdepappersportfölj. Utskottet har 

även till uppgift att förbereda och analysera placeringsfrågor inför de beslut som ska tas i 

styrelsen.
82

 

Handelsbankens styrelse består av tolv ledamöter. Två av dessa representerar stiftelsen 

Oktogonen. Utöver dessa finns ingen mer representant för de anställda i styrelsen. Det finns 

enligt Svensk kod bestämmelser om att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bank och bankledning. Dessutom ska minst två av de oberoende ledamöterna 

vara oberoende även i förhållande till de aktieägare som sitter på kontrollpost med mer än 10 

procent av aktier eller röster i banken.
83

 Styrelsemedlemmarna sitter två år var, det är facket 

som beslutar om de ska få fortsatt förtroende eller inte.
84

 Representanter från facket har dock 

inte medverkat i denna studie. 

Oktogonen har ingen anställd personal, de hyr personal från Handelsbanken. Helena Enquist, 

Oktogonens sekreterare är dock den enda som arbetar heltid med Oktogonen.
85
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5. Övriga banker 

I detta kapitel presenteras Sveriges övriga storbanker Swedbank, Nordea och SEB samt deras 

olika ersättningsformer. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över de olika 

bankernas belöningssystem där skillnader mellan bankernas system framgår. 

5.1 Swedbank 

Swedbank är en bank som riktar sig till marknadens samtliga kunder.
86

 Totalt har 

Swedbankkoncernen ca 17 000 anställda.
87

 Bankens syn på ersättning är att den ska vara 

konkurrenskraftig samtidigt som den följer företagets värdegrund om enkelhet, omtanke och 

öppenhet. Den ska dessutom stödja koncernens mål, strategi och vision om hållbarhet. Främst 

ska belöningarna vara individuellt utformade i förhållande till arbetet den anställde utför och 

bidrar med till verksamheten.
88

 

Swedbanks ersättningsformer är bland annat fast lön och rörlig lön. Den rörliga lönen är 

kopplad till individens mål och koncernens totala resultat.
89

 Swedbank har dock i augusti 

2010 beslutat att utveckla ett nytt prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram; Program 

2010.
90

 Programmet omfattar totalt ca 6400 personer, som utvärderas utifrån förbestämda 

prestationsmål.
91

 Dels består Program 2010 av rörlig ersättning i form av kontantersättning 

men också av uppskjuten ersättning i form av aktier. Den rörliga ersättningen är kopplad till 

individens mål samt koncernens totala resultat.
92

 

Resultatandelsstiftelsen Kopparmyntet är en av Swedbanks största aktieägare och omfattar 

Swedbanks samtliga anställda.
93

 Alla som arbetat heltid får en andel av beloppet som avsätts 

till stiftelsen. Andelen vägs i procent i förhållande till tjänstgöringsgrad och anställningstid 

inom företaget. För att pengar ska sättas av till stiftelsen krävs att Swedbanks räntabilitet är 

högre än genomsnittet för Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och Dnb NOR. 

Swedbanks räntabilitet måste dessutom uppgå till minst tio % för att avsättning ska ske. För 

maximal avsättning till Kopparmyntet krävs dock att räntabiliteten uppgår till 20 %.
94

 

Ersättningen kan plockas ut av de anställda efter fem år. Vill de inte ta ut sina andelar då 
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fonderas de i 5-års perioder, där medarbetarna efter varje 5-års period erbjuds att plocka ut 

sina andelar.
95

 

5.2 Nordea 

Nordeakoncernen har totalt runt 36 500 anställda.
96

 

Nordeas ersättningsformer:
97

 

 Fast lön 

 Vinstandelsprogram 

 Rörlig lönedel 

 Bonusprogram 

 Engångstillägg 

 Långsiktigt incitamentsprogram 

 Pensions- och försäkringsplaner 

 Förmåner 

Samtliga medarbetare berörs av en fast lön och Nordeas vinstandelsprogram. Avsättning till 

vinstandelsprogrammet bestäms utifrån tre kriterier;
98

 Det ena är att Nordeas totala avkastning 

jämförs med de nordiska konkurrenterna, vilket kan ge maximalt 600 euro. Det andra kriteriet 

är kundnöjdhet som även det kan ge maximalt 600 euro. Sista kriteriet är en förutbestämd 

nivå på det riskjusterade resultatet, vilket kan ge 2000 euro som mest. De anställda kan alltså 

genom vinstandelsprogrammet få maximalt 3200 euro vardera. Syftet med 

vinstandelsprogrammet är att de anställda ska belönas för sina insatser samt att gemensamma 

värderingar ska finnas inom företaget. Målet är att detta i sin tur ska leda till en bättre 

lönsamhet för banken och göra Nordea mer attraktiv som arbetsgivare.
99

  

Till anställda i chefsposition samt specialister erbjuds utöver den fasta lönen även en rörlig 

lönedel för att säkerställa att prestationen och fokuseringen bland dessa personer är hög. Även 

bonusprogram finns till utvalda grupper inom särskilda arbetsområden. Denna bonus delas ut 

på samma premisser som den rörliga lönen, det vill säga i förhållande till prestationen. Utöver 

detta omfattas chefer och nyckelpersoner av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram. För att 

pengar ska avsättas till programmet måste dock Nordeas riskjusterade resultat samt 

totalavkastningen vara högre i jämförelse med konkurrerande nordiska och europeiska 
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finanskoncerner.
100

 Det långsiktiga incitamentsprogrammet innebär att deltagarna blir 

aktieägare i Nordea genom att fördela förvärvade Nordeaaktier till de olika programmen. 

Personen tilldelas därefter en matchningsaktie och upp till tre prestationsaktier för varje aktie 

som binds upp inom ett långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med detta är att generera ett 

långsiktigt värdeskapande för aktieägarna samt stärka Nordeas förmåga att både behålla, men 

också rekrytera, de allra duktigaste personerna för centrala ledningspositioner.
101

 

Nordea använder sig också av engångstillägg. Det är en belöning till medarbetare för att 

belöna specifika prestationer som överträffar de krav och förväntningar som finns på personen 

i fråga. Detta ges dock inte till anställda som omfattas av bonusprogram eller rörlig lön. 

Utöver detta förekommer också pensions- och försäkringsplaner samt övriga förmåner. 

Förmånerna är kopplade till respektive medarbetares anställningsavtal eller nationella 

förhållanden.
 102

 

5.3 SEB 

SEB, eller Skandinaviska Enskilda Banken som den heter, skiljer sig från övriga banker 

genom att den främst riktar sig mot större företag och institutioner. Banken är, i norden, den 

ledande företags- och investmentbanken.
103

 SEB har runt 17 000 anställda över hela 

koncernen.
104

 

SEB:s ersättningsformer:
105

 

 Fast lön 

 Rörlig lön 

 Pension och övriga förmåner 

Det övergripande syftet med SEB:s ersättningsstrategi är att främja företagets interna kultur 

samt på sikt ge bankens aktieägare den bästa avkastningen. För att bankens långsiktiga 

utveckling ska bli positiv krävs att medarbetarna är kompetenta och känner ett engagemang 

för kunderna. SEB belönar därför prestationer och beteenden. SEB eftersträvar också en 

konkurrenskraftig ersättning för att på så sätt kunna behålla, motivera och dra till sig de bästa 

individerna inom branschen.
106
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Den rörliga lönen består av kortfristiga kontantersättningar och långfristiga aktiebaserade 

ersättningar.
107

 De kortfristiga kontantersättningarna baseras på individens, teamets, 

affärsenhetens och hela koncernens årliga prestationer. De långfristiga aktiebaserade 

ersättningarna bygger däremot på att totalavkastningen jämförs med dels konkurrenter, men 

också med den långfristiga riskfria räntan över tre år.
108

 De långfristiga aktiebaserade 

ersättningarna kan delas upp i tre olika program; ett aktiesparprogram som omfattar samtliga 

anställda, ett performance share program för ledning och nyckelpersoner inom företaget, samt 

ett aktiematchningsprogram för särskilt utvalda personer.
109

 Aktiesparprogrammet innebär att 

medarbetarna under en period av tolv månader erbjuds att köpa A-aktier i SEB, en gång i 

kvartalet, för fem procent av den egna bruttolönen. Har medarbetaren kvar aktierna tre år efter 

köpet får han en ny A-aktie i SEB för varje behållen A-aktie, förutsatt att han fortfarande 

arbetar kvar inom SEB.
110

 

Samtliga anställda får alltså ersättning i form av fast lön, kortfristig kontantersättning, SEB:s 

aktiesparprogram samt pension och övriga förmåner.
111

 

5.4 Skillnader mellan belöningssystemen 

En tydlig skillnad mellan dessa bankers belöningssystem är att Handelsbanken är den enda 

banken som inte tillämpar särskilda bonusar till de som sitter i ledande positioner. Endast en 

begränsad grupp medarbetare inom Handelsbanken Capital Markets och Kapitalförvaltningen 

berörs av bonus. Detta beror på att marknaden för de tjänsterna är uppbyggda så vilket gör att 

de annars sannolikt skulle byta arbetsgivare.
112

 För att tydliggöra skillnaderna mellan hur 

Handelsbankens belöningar skiljer sig från övriga bankers belöningssystem följer här en 

sammanfattande tabell över belöningssystemen i respektive företag som utgår till samtliga 

anställda. Där framgår också likheter och skillnader mellan systemen. Då SEB inte har något 

belöningssystem som är jämförbart med de övriga bankernas system representeras inte SEB i 

tabellen. 
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Tabell 3: Översikt belöningssystem.
113

 

 

 Handelsbankens 

vinstandelsstiftelse 

Oktogonen 

Swedbanks 

resultatandelsstiftelse 

Kopparmyntet 

Nordeas 

vinstandelssystem 

Vilka får del i 

belöningen? 

Samtliga anställda som 

arbetat minst 25 % eller 

motsvarande. 

 

Samtliga anställda 

Samtliga anställda som är 

heltids- eller 

deltidsanställda. 

Är belöningen 

lika stor för 

samtliga 

anställda?  

 

Ja, men den varierar i 

procent med 

anställningsgraden. 

 

Ja, men den varierar i 

procent med 

anställningsgraden 

 

 

Ja 

 

Hur bestäms 

belöningens 

storlek? 

 

Räntabiliteten jämförs 

med genomsnittet för 

övriga börsnoterade 

nordiska banker. Är 

SHB:s räntabilitet högre 

avsätts en tredjedel av 

detta ”överskott” till 

stiftelsen. 

 

Räntabiliteten jämförs 

med genomsnittet för 

SHB, SEB, Nordea, 

Danske Bank och DnB 

NOR. Avsättning sker om 

Swedbanks räntabilitet är 

högre än genomsnittet och 

uppgår till minst tio %.  

För maximal avsättning 

måste räntabiliteten vara 

20 %. 

 

Storleken bygger på tre 

kriterier: 

1. En bestämd nivå på 

riskjusterat resultat. 

2. En nivå som bestäms 

utifrån kundnöjdhet. 

3. Räntabiliteten jämförs 

med jämförbara nordiska 

finansinstitut. 

 

Eventuella 

begränsningar 

 

Ingen avsättning sker 

om utdelningarna till 

aktieägarna upphör eller 

sänks. Oktogonen får 

inte överstiga 15 % av 

utdelningen det året. 

 

Vinstandelen kan högst 

uppgå till 1,5 basbelopp 

det året. 

 

Första kriteriet kan ge 

maximalt 2000 euro per 

anställd och år. Andra och 

tredje kriteriet kan ge 

maximalt 600 euro 

vardera per anställd och 

år. 

När får de 

anställda ut 

sin respektive 

del av 

belöningen? 

 

När den anställda fyller 

60 år. 

 

Efter fem år 

 

Efter fem år 
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6. Sammanställning av intervjuer 

I detta kapitel presenteras informationen som framkommit under de olika intervjuerna. De är 

indelade utefter befattningarna chefer respektive medarbetare. Intervjuerna har 

sammanfattats i en gemensam text för att undvika upprepningar. Svaren är sorterade efter 

variablerna belöning, motivation och lojalitet. 

6.1 Chefer 

John de Falck är 55 år och arbetar som marknads- och kommunikationschef på 

Handelsbanken Direkt. Han har arbetat inom Handelsbanken sedan 1977. Han började sin 

karriär i kontorsrörelsen, och det beskriver han som en slump. John hade sökt jobb på 

Handelsbanken, SEB och nuvarande Swedbank. Han blev erbjuden jobb på både SEB och 

Handelsbanken och valde då att börja jobba på Handelsbanken. 1985 flyttade han över från 

kontorsrörelsen till Handelsbanken finans och blev efter sex månader där chef över Svenska 

bilfinans. Sen började han jobba med leasing, (specialfinansiering). 2004 blev det en 

omorganisation i Handelsbanken. Han tog med hela sitt arbetsgäng från finansbolaget till 

Handelbanken och började arbeta med att förpacka företagstjänsterna i Handelsbanken. Idag 

arbetar han med alla 22 länder som Handelsbanken finns i, med att föra ut bankens tjänster.  

Kristina Ericsson är 44 år och arbetar som marknads- och kommunikationschef på 

Handelsbanken Investment Center. Hon har varit anställd hos Handelsbanken sedan 1988. 

Innan hon började sin anställning hos Handelsbanken arbetade hon som kreditbedömare på 

American express. Hon beskriver anledningen till att hon sökte jobb på Handelbanken som en 

slump, hon blev tipsad av en vän inom banken om en ledig tjänst. Kristina har under sina år i 

Handelsbanken haft många olika tjänster. Hon började som kreditbedömare, sen har hon 

arbetat med reklamationer och bedrägerier på kortsidan. Kristina har även arbetat som 

marknadsassistent, kassahandläggare, marknadskoordinator, säljare, gruppchef för en 

marknadsavdelning samt som chef för reklam och kommunikation på Handelsbanken. 

Jimi Flodin är 32 år och arbetar som chef för Handelsbanken Direkt privat (personlig service). 

Jimi har varit anställd hos Handelsbanken sedan 2001. Den nuvarande tjänsten har han haft 

sedan första april 2011. Sin anställning inom banken började han på kontor. Först arbetade 

han mot privatsidan för att senare gå över till företagssidan. Efter några olika bankkontor fick 

han en tjänst som ställföreträdande chef i älvsjö, där han satt kvar i tre år. Därefter började 

han på Handelsbanken finans där han arbetade som produktägare i ett och ett halvt år. Jimi 
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beskriver det som en slump att han arbetar just inom Handelsbanken. Däremot var bank ett 

medvetet val, det visste han att han ville arbeta med. Egentligen var tanken att han bara skulle 

arbeta på Handelsbanken en termin och sedan slutföra sina studier, men han blev kvar sedan 

dess. 

Tommy Bylund är 52 år och arbetar som Kontorschef på Handelsbankens kontor i Ljusdal. 

Vid sidan av det är han ordförande för stiftelsen Oktogonen och representerar även 

Oktogonen i bankens centralstyrelse. Han har varit anställd hos Handelsbanken sedan 1980 

och varit kontorschef sedan år 1992. Mellan 1992 och 1996 var han kontorschef i Delsbo och 

sedan 1996 har han varit kontorschef över kontoret i Ljusdal. Det är egentligen en slump att 

han arbetar inom Handelsbanken, han sökte en tjänst som lät spännande. I Oktogonens 

styrelse har han suttit sedan 1990 och ordförande har han varit sedan 2000. Tommys 

arbetsuppgifter i styrelsen är att leda styrelsen och styrelsearbetet. Han sitter också med i 

placeringsutskottet. I Handelsbankens centralstyrelse finns ett antal kommittéer, han sitter där 

med i kreditkommittén.  

Eva de Falck är 50 år och före detta chefsjurist på Handelsbankens regionbank i Stockholm. 

Hon har arbetat på Handelsbanken mellan 1998 och 2010. 2010 valde hon att sluta på grund 

av ett utmanande erbjudande från Swedbank. Innan hon började sin anställning på 

Handelsbanken arbetade hon som bolagsjurist på exportkreditnämnden med internationella 

affärer. Inom Handelbanken började hon sin anställning som bolagsjurist på Handelsbanken 

finans. Efter fem år där blev hon chef för en central avdelning som hette export och 

projektfinansiering som låg under Handelsbanken international.  Anledningen till att hon från 

första början valde att börja arbeta på handelsbanken var att hon blev tipsad av en god vän 

som var anställd där att dåvarande chefsjuristen snart var 60 år och säkert skulle gå i pension 

snart. Hon sökte då på en internannons till Handelsbanken då hon visste att det fanns bra 

utvecklingsmöjligheter där. 

Tommy, John och Kristina menar att Handelsbankens övergripande mål att ha högre 

räntabilitet är genomsnittet av deras konkurrenter, det vill säga vara mer lösamma. Kristina 

säger att detta ska ske genom nöjdare kunder och lägre kostnader. Jimi formulerar sig lite 

annorlunda, men helheten är densamma. Han menar att Handelsbankens mål dels är att vara 

mer lönsamma än konkurrenterna men också att vara långsiktiga. Dessa två hänger ihop. Jimi 

menar att man inte kan uppnå lönsamhet på lång sikt om man inte har nöjda kunder. Vidare 

berättar John att visionen är att de ska vara det självklara alternativet för kunden. Men till 
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skillnad från andra banker så väljer Handelsbanken sina kunder, Handelsbanken vill bara ha 

lönsamma kunder. John berättar att Handelsbanken har ca 1,2 miljoner privatkunder vilket 

kan jämföras mot Swedbank som har ca 4,2 miljoner privatkunder. Vissa kunder kanske dock 

är kunder till båda bankerna. Vidare förklarar han att över 99 % av Handelsbankens kunder är 

lönsamma för banken, men man måste dock komma ihåg att en kund alltid har rätt att öppna 

ett konto på en bank. Däremot kan banken vägra alla andra tjänster om det visar sig att 

kunden inte skulle bli lönsam för banken. Eva menar att det för Handelsbanken är viktigt att 

känna sin marknad, att inte göra för krångliga affärer. Eva poängterar starkt att 

Handelsbanken är en otroligt decentraliserad bank som har en väldigt stark företagskultur. 

Tommy, Eva, Jimi och John är alla inriktade på mål i sitt arbete. John berättar att det alltid 

finns en verksamhetsplan över vad som ska göras på området, sedan utformar de en 

individuell handlingsplan för varje enskild anställd utefter verksamhetsplanen. Dessa mål följs 

sedan upp av så kallade PLUS-samtal varje år. Även Eva arbetade på samma sätt under sin tid 

på handelsbanken. De anställda Kristina är chef över får dock påverka själva om de vill ha 

uttalade mål eller inte. 

6.1.1 Belöning 

Tommy Bylund som sitter som ordförande i Oktogonens styrelse fick frågan hur han ser på 

Oktogonen. Han menar att det är ett resultatandelssystem eftersom alla anställda får ta del i 

resultaten. Men han menar också att det är en blandning mellan resultatandelssystem, 

motivationshöjande system och belöningssystem. Han påpekar att Jan Wallanders tanke var 

att det som skiljer bankerna åt är just personalen. Därför ville Wallander att personalen skulle 

ha del av resultaten eftersom de alla bidrar. Tommy menar att det är ett väl fungerande, 

genomtänkt och klokt system, som spelar stor roll i bankens kultur i och med att Oktogonen är 

en av de största ägarna i banken tillsammans med Industrivärden. Detta menar han är en stor 

fördel i och med att banken har en stor och stabil ägare samt att personalen representeras, i 

form av Oktogonen. 

 

På frågorna om Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen uppger John, Jimi, Eva och 

Kristina att de inte känner till hur systemet fungerar i detalj. Däremot är de överens om att 

räntabiliteten måste vara högre än genomsnittet för andra banker för att det ska sättas av 

pengar. John, Jimi och Eva vet också att dessa pengar sätts av i en stiftelse och går att plocka 

ut när man fyllt 60 år, samt att delarna fördelas lika till alla anställda.  
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Eva menar att Oktogonen för henne känns så avlägsen, det är många år kvar tills man får 

plocka ut dem. Detta menar Eva också är en nackdel med systemet. Hon tycker inte det blir 

någon stor motivationsfaktor när man får del av pengarna så pass sent. Även Tommy säger att 

en del anställda ser den sena utbetalningen som en nackdel då de hellre vill ha pengarna 

omgående. En annan nackdel som Eva nämner är att avsättningarna varit mycket större 

tidigare år. På så sätt blir det inte heller rättvist. De som arbetat länge får enorma avsättningar, 

men började man när hon började, 1998, är avsättningarna inte alls i samma storlek.  

Nackdelen som John nämner är att han tror att många äldre vill få nya andelar, vilket kan göra 

att banken har svårt med ombyte av personal. Även Jimi är inne på samma bana. Han menar 

att Oktogonen kan bli ett ”klister”. Med det menar han att somliga nog arbetar kvar utan att 

prestera, att de vet att de ändå får del i vinsten i slutändan. Att sitta kvar med mycket personal 

som är äldre menar John kan göra att det är svårt att förändra saker och ting och att få igenom 

ny teknik. Detta är någonting som även Kristina tar upp. Hon menar att en för låg 

personalomsättning kan leda till att nytänkandet inom banken halkar efter, det kan vara bra att 

få in lagom mycket nytt folk utifrån som bidrar med nytänkande och energi till banken. Men 

John är ändå nöjd med hur systemet är uppbyggt i dagsläget och skulle inte vilja förändra det. 

Ett problem han anser att Handelsbanken till trots har är att ombytet av personal är för dåligt. 

Han menar att man på Handelsbanken inte säger upp folk, vilket andra banker gör. När 

Handelsbanken tvärnitar tar de anställningsstopp, då blir det en naturlig avgång ändå. Det 

finns ju alltid folk som går i pension eller en del som går över till andra bolag. Kristina ser det 

dock också som en fördel att man blir lojal till Handelbanken, att medarbetarna stannar länge, 

vilket hon menar bland annat beror på Oktogonen. Hon poängterar att Oktogonen inte är 

någonting man tänker på, men skulle man byta arbetsgivare skulle man räkna in Oktogonen, 

ungefär hur mycket den ger per månad och se det som en del av lönen vid en löneförhandling. 

Både Tommy och Kristina menar att Oktogonen är trygga ägare och bygger upp de anställdas 

pension, vilket också är en stor fördel. Dock menar Tommy att det även kan vara en nackdel 

att Oktogonen är en så pass stor delägare i Handelsbanken. Han menar att det finns vissa som 

menar att om Oktogonen skulle bli större skulle marknaden tycka att det hämmar 

kursutvecklingen.  

En tydlig fördel som samtliga är överens om är att systemet är rättvist, att alla medarbetare får 

lika stor del av vinsten oavsett funktion i företaget. John tycker det är bra eftersom alla är lika 

viktiga för banken och det känns då bra att en som delar ut post får samma avsättning som 
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koncernchefen. Kristina menar att alla medarbetare, och alla roller, faktiskt behövs och är 

viktiga för att Handelsbanken ska nå sina mål.  

Eva berättar att under hennes tid i banken kände hon sig stolt över modellen, det kändes bra 

att inte arbeta i ett företag där bara ledningen får stora bonusar om det går bra för företaget. 

De med högre positioner får ju ändå en grundlön som motsvarar det ansvar de har. Det är bara 

några på Handelsbankens investmentbank som får bonusar utöver Oktogonen, och det sker 

bara för att investmentbanken måste vara i paritet med marknaden för att kunna behålla sin 

personal. 

Andra förmåner de har inom Handelsbanken är i stort sett samma som för alla banker. Det 

finns ett helt paket med personalförmåner som ingår i bankens kollektivavtal berättar Eva. I 

detta ingår förmånsränta på lån, bättre avgifter vid valutaväxling, försäkringsförmåner, 

sjukvårdsgaranti bland annat. Tommy tar även upp att de anställda sedan 2008 kan teckna 

konvertibler i banken. De förmåner Kristina först tänker på är förmånsränta på lån, 

lunchförmåner, friskvårdsbidrag och tjänstebil. Jimi anser att den största förmånen är att få 

arbeta i Handelsbanken. Han menar det finns så mycket utvecklingsmöjligheter, vilket han 

tror Handelsbanken är bättre på att utnyttja jämfört med övriga banker. 

John menar att varken dessa förmåner eller Oktogonen påverkar hans arbetstillfredsställelse. 

De övriga fyra anser däremot att framför allt Oktogonen påverkar deras arbetstillfredsställelse 

i och med att de får ta del av pengarna. Tommy menar att Oktogonen blir som en trygghet för 

pensionen och att övriga förmåner är positiva för arbetsklimatet. Eva menar att det var roligt 

att se hur det gick, hon följde resultatet och räntabiliteten i förhållande till konkurrenterna, 

och det tror hon många andra i organisationen gjorde med henne. Hon menar att de blev 

intresserad för att de var en del av det. Hon tror också att det nog blir viktigare ju äldre man 

blir, idag kan faktiskt pengar avsättas i en egen pensionsförsäkring och resultera i minst lika 

stor avkastning, men det kanske dock inte unga som precis börjat arbeta i banken gör.  

En förändring Eva skulle vilja se med Oktogonen är att pengarna kan plockas ut tidigare, 

kanske vart femte år, det skulle nog motivera framförallt yngre människor mer. Som det är i 

dagsläget är det väldigt långt fram i tiden för många anställda. Även John, Jimi och Kristina 

menar att yngre förmodligen vill ha pengar omgående för att starta upp livet, de har nog svårt 

att se ribban långt borta. Dock är det ingenting som Kristina vill ska ändras. Jimi menar att 

man behöver pengar som yngre till exempelvis att köpa en bostad, vilket man löst ganska bra 
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vid pension då pengarna kommer. Däremot tycker John och Kristina att det är skönt att inte 

behöva pensionsspara, för man får ju dels pension och sen denna ”extraskjuts” med pengar 

förklarar John. Så på det hela taget tycker både John och Kristina att det är bra att pengarna 

kommer vid 60 års ålder.  

Tommy anser att det är bra att utbetalningen från oktogonen sker vid pension, men han 

kommer ihåg att det var mycket tal om att man behövde pengarna nu när han själv var yngre. 

Dock menar han att samhällsutvecklingen har gjort att det blivit viktigt att spara till pension. 

Vidare menar han att om delägarskapet ska fungera så är det viktigt att dessa inlåsningar av 

kapitlet finns. Tommy säger att merparten trots allt vet att det är ett kapital som kommer att 

stå länge och han är nöjd med hanteringen och mätningen av systemet. Däremot menar han att 

man kanske skulle kunna hitta nya beräkningsformer, att man kan räkna in i dem att bankerna 

inte är lika homogena som för 40 år sedan när systemet startades. Tommy förklarar att det är 

centralstyrelsen som fattar beslut om avsättning, om det blir avsättning eller inte. Skulle 

avsättningarna upphöra tror Tommy att det skulle påverka personalomsättningen otroligt 

negativt. Däremot menar han att en ökning av avsättningarna endast skulle påverka 

marginellt. Jimi skulle vilja att man kunde få en delutbetalning tidigare, men att ändå den 

största summan ska sparas till pension. En delutbetalning menar han skulle göra att man 

känner att den är verklig. 

Varken Eva, Kristina eller John anser att Oktogonen är ett incitament som påverkar hur väl de 

utför sina arbetsuppgifter. Eva menar att det nog främst är kortsiktiga incitamentsprogram 

som påverkar sådant. Ingen av dem tror heller att Oktogonen påverkar de anställdas 

arbetsprestation. De ser heller inte att deras egna arbetsinsatser skulle förändras om 

utbetalning skedde tidigare. Jimi däremot tycker att Oktogonen indirekt påverkar hur väl han 

utför sina arbetsuppgifter. Han menar att han hela tiden arbetar för att uppnå Handelsbankens 

mål att vara en lönsam bank och det i sin tur genererar ju pengar till Oktogonen. Jimi förklarar 

att allt de gör utvärderas för att säkra att det ska bli lönsamt för banken och Oktogonen är ett 

begrepp som används i de sammanhangen. Även Tommy är inne på samma bana. Han menar 

att bankens sätt att driva bank är att de ska vara decentraliserade och kostnadseffektiva. 

Kostnadseffektiviteten har en koppling till Oktogonen. Han försöker driva kontoret på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt vilket i sig bidrar till Oktogonen. Men inte heller Jimi eller 

Tommy tror att Oktogonen påvekar de anställdas arbetsprestation. Tommy menar dock att det 

är någonting som ligger latent hos medarbetarna. Jimi är dock ensam om att tro att hans egen 
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arbetsuppsats skulle vara en annan om utbetalningen låg närmare i tiden. Han menar att det 

skulle vara som vilken feedback som helst. 

6.1.2 Motivation 

Vad som motiverar John i hans arbete är att målen hela tiden förändras genom att det 

tillkommer nya saker. Sen har han också haft tur att varje gång han har tröttnat på sina 

arbetsuppgifter har han fått ett nytt arbetserbjudande från banken. Han blir motiverad av att få 

nya arbetsuppgifter och att arbeta med människor. Jimi motiveras av utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter. Eva och Kristina däremot motiveras av att känna att de har ett 

inflytande över organisationen, att ta ansvar och att få arbeta med intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter. Kristina tillägger att det även är motiverande att arbeta mot ett gemensamt 

mål tillsammans med medarbetarna. Tommy säger sig motiveras av arbetet som sådant. Han 

menar att bankarbete är roligt, intressant, spännande och stimulerande. Han motiveras också 

av den decentraliserade organisationen och säger att det är en rolig utmaning att gå till jobbet 

varje dag. 

Eva förklarar att det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga och får ta ansvar för 

att de ska bli motiverade. Därför rapporterade Eva alltid vidare det som sagts på 

ledningsmötena till hennes medarbetare för att de skulle känna att de bidrar på ett högre plan. 

Hon menar att man inte får glömma hur viktigt det är med feedback, både positiv och negativ 

för att hjälpa dem att nå sina individuella mål. John är också inne på att arbeta mot mål. Han 

arbetar alltid målinriktat, men det spelar ingen roll för honom hur de anställda tar sig fram till 

målen, de får använda sin egen kreativitet, bara de tar sig dit. Kristina säger att de motiverar 

medarbetarna genom PLUS-samtal, uppföljningssamtal och lönesamtal utifrån 

verksamhetsplaneringen. Dessa medverkar till att medarbetarna ser sin roll i ett sammanhang 

och på så sätt förstår att de är en viktig del för att verksamhetsmålet ska nås. Jimi menar att 

han försöker motivera sina anställda genom att låta dem ta eget ansvar, att de känner att de får 

vara med och påverka och försöka hitta utmaningar i det de gör. Tommy motiverar sina 

anställda dels genom handlingsplaner. Han försöker också att utveckla medarbetarna i 

affärsmannaskapet. Han menar att Handelsbanken vill utse sina egna chefer och för att kunna 

göra det försöker de stimulera och stötta personalen. 

Varken John, Kristina eller Eva anser att Oktogonen påverkar deras motivation till arbetet. 

Om pengarna skulle kunna plockas ut exempelvis vart femte år tror Eva att hennes motivation 

skulle öka, men det skulle nog däremot inte påverka om man stannade inom företaget eller 
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inte. Tommy och Jimi däremot anser att Oktogonen påverkar deras motivation till arbetet. Det 

menar de beror på att de får ta del av när företagsmålet uppnås genom Oktogonen. Jimi menar 

däremot att hans motivation skulle påverkas ännu mer om en del av Oktogonen utbetalas 

tidigare än vid pension. Han menar dessutom att det troligtvis skulle ha en positiv inverkan på 

hans lojalitet till Handelsbanken som arbetsgivare. 

6.1.3 Lojalitet 

Viktiga faktorer för att John ska arbeta kvar på Handelsbanken är att han har ett omväxlande 

arbete och en utvecklingspotential i banken, Oktogonen spelar inte in. Jimi, John, Eva och 

Kristina är överens om att Oktogonen inte är ett skäl till att de arbetar inom handelsbanken. 

Jimi menar att utbetalningen från Oktogonen är för långt bort. Han vill ha roligt och 

stimulerande nu och det är ingenting som Oktogonen påverkar. För Jimi är det viktigast att det 

hela tiden finns nya möjligheter och utmaningar samt att banken är måna om de anställda och 

lyhörda för åt vilken riktning de vill utvecklas. Eva, som har slutat sin anställning på 

Handelsbanken, såg det som viktigast att man fick de utvecklingsmöjligheterna man ville ha. 

För Eva har inte arbetsgivaren i sig varit viktig, hon slutade helt enkelt för att hon fick ett 

bättre erbjudande. Erbjudandet var för henne bättre både ansvarsmässigt och 

ersättningsmässigt att det även uppvägde Oktogonen. När Eva fick erbjudandet var hon 

tvungen att väga in den ersättning som Oktogonen skulle kunna tänkas ge. Eva kom dock 

fram till att hon kunde göra lika bra placeringar själv. 

För att Kristina ska arbeta kvar på Handelsbanken är det viktigt att det finns 

utvecklingsmöjligheter, att man får förtroende från banken, bra kollegor samt bra ersättningar 

i form av lön, förmåner och även Oktogonen. För Tommy är decentraliseringen viktig samt att 

banken även under turbulenta tider är stabil och skapar trygghet för de anställda. För honom 

är också arbetsmiljön som sådan viktig. 

När jag frågar varför de tror att Handelsbankens personalomsättning generellt är så pass låg 

svarar Jimi att Handelsbanken lyssnar på personalen och tar hand om dem. Han menar att 

handelsbanken är bra på att se personerna och säger inte stopp om man vill utvecklas åt något 

speciellt håll. John tror att den låga personalomsättningen nog inte har så mycket med 

Oktogonen att göra. Han berättar att många liknar Handelsbanken vid en sekt, att 

företagskulturen är otroligt tajt. Ofta anställer banken internt från andra avdelningar eller 

familjemedlemmar. John menar att den högsta ledningen på Handelsbanken troligtvis vill att 

anställda ska känna att banken visar omtanke och att de anställda får känna ansvar, tycka att 
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det är ett roligt arbete och då vilja arbeta kvar inom Handelsbanken. Eva däremot menar att 

det kanske inte är så positivt med så låg personalomsättning. Det leder till att man inte får in 

nytt friskt blod i organisationen som vågar ifrågasätta. Vidare menar Eva precis som John att 

Handelsbankens policy är att tillsätta alla tjänster internt, så det är otroligt sällan man plockar 

någon utifrån. Att rekrytera internt är även enligt vad Kristina tror en bidragande förklaring 

till den låga personalomsättningen. Hon menar att man har möjlighet att prova på många olika 

arbetsuppgifter utan att ha någon utbildning i ryggen, vilket kan krävas av de som rekryteras 

utifrån. Inom Handelsbanken finns nämligen möjlighet att gå många olika internutbildningar. 

Handelsbanken vill gärna att man börjar arbeta direkt efter skolan och stannar hela livet, som 

en livstidsanställning, förklarar Eva. Hon menar dock också att en risk med detta är att de 

kanske inte får den mest kompetenta personen, för den kanske inte finns internt. Tommy tror 

att bankens låga personalomsättning är kopplat till att banken är så pass decentraliserad samt 

att medarbetarna känner en trygghet i banken. Även att medarbetarna kan utvecklas inom 

företaget tror han påverkar att personalomsättningen är så pass låg.  

Dock framgår att Kristina och John tror att Oktogonen är en bidragande orsak till 

Handelsbankens låga personalomsättning bland äldre personer. Dessa har, om de varit 

anställda länge, arbetat upp ett värde och känner att utbetalningstidpunkten närmar sig. John 

menar att de andra bankerna är väldigt lika Handelsbanken arbetsmässigt, men det är inte 

grönare på andra sidan, det finns ingen längtan ut från Handelsbanken för hans del. Detta 

anser han mest beror på att han känner så pass många människor inom Handelsbanken efter 

alla dessa år att han vet vilka trådar han ska dra i om han vill byta tjänst. Även Eva menar att 

oktogonen kan ha en verkan på lojaliteten hos äldre människor, men ytterst liten. Hon menar 

att äldre, oavsett arbetsplats, blir mindre benägna att byta arbetsgivare. Men så som 

Oktogonen har varit för de som har arbetat i Handelsbanken sedan 70- talet när systemet 

startade finns det inget som kan mäta sig med. Men som nyanställd idag finns det absolut 

belöningssystem som är lika bra hos andra arbetsgivare, avslutar Eva. 

Jimi säger att han tror att Oktogonen är ett bidragande skäl till att personalomsättningen är 

låg, detta ser han dock inte som någonting positivt. Han hoppas att det är andra bitar som 

avgör om man väljer att stanna kvar inom banken eller inte. Jimi säger att många äldre nog tar 

med Oktogonen i beräkningen om de funderar på att byta arbete, en del kommer nog fram till 

att det inte är värt det och stannar på grund av Oktogonen. Eftersom det inte är någon garanti 

att det blir utdelningar framöver så sitter nog inte yngre medarbetare, som kanske har 30 år 

kvar till pensionering kvar för att vänta in Oktogonen, menar Jimi. Även Tommy tror att 
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Oktogonen har inverkan på personalomsättningen. Han menar dock att eftersom 

avsättningarna är beroende av resultatet är det inte alls garanterat att det blir fler avsättningar. 

För nyanställda är Oktogonen i så fall värdelös. Tommy avslutar med att säga att det i 

dagsläget inte finns någon arbetsplats som kan mäta sig med Oktogonen och självklart bär det 

emot att lämna de som är starkast på marknaden. 

6.2 Medarbetare 

Medarbetarna, som i denna undersökning är anonyma benämns A-D. 

A är en kvinna på 34 år som arbetar som projektledare på Handelsbanken. Hon har varit 

anställd sedan 2001 och kom då direkt från skolan. Innan hon började som projektledare har 

hon arbetat på Handelsbankens kundtjänst, samt med kortbedrägerier och som 

marknadskoordinator 

B är en kvinna på 64 år som arbetar som privatrådgivare på Handelsbanken Direkt. Hon har 

varit anställd sedan 1966 och har haft lite olika tjänster inom banken under åren. Innan hon 

började arbeta på banken har hon dels arbetat på landstingets inköpscentral och som 

stansoperatris på försvaret. På Handelsbanken har hon mestadels arbetat på kontor, men även 

en kort period på dataavdelningen och ett år på personalavdelningen. På Handelsbanken 

Direkt har hon arbetat sedan januari 2010. 

C är en kvinna på 31 år som arbetar som skribent på Handelsbanken. Hon har varit anställd 

sedan 2006 och kom då direkt från skolan. Innan hon blev skribent har hon arbetet som 

rådgivare på kontor på både privat- och företagssidan på Handelsbanken. 

D är en kvinna på 39 år som arbetar som projektledare på Handelsbanken. Hon har varit 

anställd sedan 1990 och kom då direkt från skolan. På Handelsbanken arbetade hon först på 

kontor i fem år, sen började hon arbeta på gamla RC (numera RS cash management 

avdelning). Efter det har hon arbetat som system- och produktägare för utlandsbetalningar i 

ungefär tio år, sen Account Manager i Hongkong i 2 år, sen produktägare i Sverige igen i 

ungefär ett år. Och tjänsten hon har idag, projektledare, har hon haft i 1½ år. 

Alla fyra menar att de arbetar på Handelsbanken av en slump. A såg en annons att de sökte 

personal till handelsbankens kundtjänst, B fick arbetet genom arbetsförmedlingen, C hade 

pluggat ekonomi och ville börja på bank. Hon kände då att handelsbanken stämde bäst 

överens med hennes värderingar. D däremot gick i skolan och ville ha ett sommarjobb. 
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Hennes pappa hade då Handelsbanken som sin huvudbank och hörde med dem vem man 

skulle kontakta om man ville söka sommarjobb. När hon året efter gått ut skolan ringde de 

från banken och erbjöd henne jobb, sedan dess är hon fast. 

A säger att företagets mål och vision är att de vill vara den personliga och lokala banken som 

ska ge kunden den bästa personliga servicen. Hon säger också att de ska vara lite mer 

effektiva än övriga banker så att Handelsbanken tjänar mer pengar än övriga banker. 

Respondent B menar att mål och visionen handlar om att överträffa kundens förväntningar, 

samt alltid ha kunden i centrum. C däremot menar att Handelsbanken ska vara lönsammare än 

de övriga bankerna och D säger att Handelsbanken ska vara en trygg och säker bank som går 

långsamt framåt. Hon menar att Handelsbanken inte ska vara längst fram och göra de 

djärvaste sakerna. Både B och C har individuella mål att arbeta efter. D menar att det är 

mycket beroende på chef om personliga mål sätts upp eller inte. A har haft mål att nå förut, 

men har en relativt ny chef för tillfället. 

6.2.1 Belöning 

Samtliga tillfrågade vet att det blir avsättningar till Oktogonen om det går bättre för 

Handelsbanken jämfört med andra banker. De vet inte hur andelarna beräknas, men B säger 

att ju bättre Handelsbanken går jämfört med de andra bankerna, desto mer pengar blir det som 

sätts av till Oktogonen. C poängterar att Oktogonen är någonting som alla anställda får en del 

utav och att anställda får pengarna vid pensionering. D däremot säger att Oktogonen känns så 

avlägsen i och med att pengarna inte kan plockas ut förens vid 60 års ålder att det finns en 

osäkerhet om det ens kommer finnas några pengar där. Hon menar att bilden av 

avsättningarna till Oktogonen känns väldigt abstrakt. Alla är överens om att de kan läsa 

information om hur Oktogonen styrs och hur stora avsättningar som gjorts dels på intranätet 

eller i utskicket som skickas hem efter varje årlig avsättning. 

A menar att fördelarna hon kan se med Oktogonen är att det är mycket pengar som sätts av 

vilket gör att det blir en fin trygghet till pensionen. Som anställd i Handelsbanken behöver du 

inte pensionsspara. Nackdelar hon kan känna är att Oktogonen ibland kan användas som ett 

argument i lönesättning. Hon menar att hon fått känslan att Handelsbanken kan ligga lite lägre 

än andra banker i lönerna för att Oktogonen finns. En annan nackdel hon nämner är att 

Oktogonen gör att man blir lite mindre rörlig, vilket kan vara en nackdel framför allt för den 

enskilda individen. Ska man byta till annan bank vill man ha ganska mycket mer i lön för att 

det finns så pass mycket pengar i Oktogonen. B däremot nämner att när hon var yngre tyckte 
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hon att det var långt tills hon skulle få ut pengarna. Hon ville hellre ha en högre lön istället. 

Men nu när hon blivit äldre tycker hon inte det var så tokigt att få pengarna sent. En nackdel 

hon däremot kan se är att det finns personal som stannar kvar inom banken pga. Oktogonen. 

Detta anser hon vara en nackdel på grund av att personer kanske inte stannar för att man trivs 

på banken, utan endast pga. Oktogonen. C menar att Oktogonen är ett bra incitamentsprogram 

eftersom stiftelsen, enligt henne, leder till att de anställda blir involverade och jobbar för att 

det ska gå bra för banken. En nackdel C däremot kan se är att pengarna utbetalas så pass sent i 

livet. Respondent D däremot ser inga nackdelar med Oktogonen, men en tydlig fördel; att 

man inte behöver fundera så mycket på att pensionsspara.  

A menar att Oktogonen och alla förmåner ihop påverkar hennes arbetstillfredsställelse och 

därigenom hennes rörlighet. Hon menar att man blir mindre benägen att titta efter andra 

arbetsgivare. Detta säger hon har att göra med att ersättningarna gör att hon känner sig lite 

mer nöjd med sin arbetsplats. Även respondent B menar att Oktogonen och förmånerna 

påverkar hennes arbetstillfredsställelse. Hon menar att de finns för att trivseln på arbetsplatsen 

ska öka och genom dem känner hon att arbetsgivaren bryr sig om de anställda. Hon anser 

också att oktogonen påverkar hennes arbetstillfredsställelse mest, men att övriga förmåner 

självklart också väger in. Respondent C och D svarar dock att arbetstillfredsställelsen inte 

påverkas av Oktogonen. Samtliga respondenter är överens om att Oktogonen inte har någon 

inverkan på hur väl arbetsuppgifterna utförs. Även om belöningen låg närmare i tiden skulle 

deras arbetsinsatser inte förändras. 

När jag frågar om de skulle vilja förändra Oktogonen på något sätt svarar alla ja. D är dock 

lite tveksam. Hon menar att eftersom hon uppfattar Oktogonen som väldigt abstrakt så 

funderar hon inte heller så mycket på den att hon tycker det är värt att förändra den. Men 

skulle hon få göra förändringar skulle hon tycka att det vore bra om anställda som arbetat på 

Handelsbanken exempelvis 25 år kan få välja om de vill plocka ut en del, istället för att det 

ska vara åldersrelaterat. Samtliga av de andra respondenterna är eniga om att utbetalningar 

från Oktogonen tidigare än pension skulle vara uppskattat. Respondent A säger att hon förstår 

att pengarna måste sitta i systemet för att själva systemet ska fungera, men delar av 

avsättningarna skulle hon gärna vilja kunna plocka ut. Skulle det gå att göra så skulle det 

kännas på ett annat sätt att det faktiskt är pengar som finns och inte pengar som eventuellt 

finns långt i framtiden. Jag känner en viss osäkerhet kring om pengarna verkligen finns där 

vid pensioneringen, säger hon. Även respondent B skulle önska att man kunde plocka ut 

litegrann från Oktogonen tidigare, det är oftast i mitten av livet som behovet av pengar är som 
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störst menar hon. B menar att fondering i ungefär 15 år skulle vara bra. C skulle vilja ha 

valmöjligheter, att man kan välja själv om man vill ha ut sina pengar efter x antal år.  

Någonting som alla är överens om är att de tycker det är rättvist att samtliga anställda inom 

Handelsbanken får lika stor andel av Oktogonen. B menar att de som sitter i högre positioner 

har högre lön och får högre pension ändå, så det är jättebra att Oktogonen är lika för alla. C 

menar att det blir en sammanhållning inom banken i och med att alla får känna sig delaktiga 

och känna att alla är lika viktiga för banken. 

6.2.2 Motivation 

Vad som motiverar respondenterna i deras dagliga arbete är enligt A att känna en frihet, att få 

lägga upp sitt arbete själv, att få arbete ihop med andra människor, driva processer framåt och 

slutligen se resultat av någonting. Respondent B däremot drivs av att serva kunderna och göra 

de så nöjda som möjligt. C menar att viktigast för henne är att få utveckla och få vara med och 

påverka. För henne är det också viktigt att det finns många olika vägar att välja inom 

företaget. D däremot motiveras av att se resultat, ha en bra och öppen kommunikation med 

chefen samt att man får cred för uppgifterna man utför. 

Ingen av de fyra respondenterna anser att Oktogonen eller förmånerna påverkar deras 

motivation till arbetet. B menar att oavsett belöningar och förmåner är det vikigt att man 

tycker att jobbet är roligt. A säger dock att hon letar lite noggrannare internt när hon letar nya 

jobb tack vare Oktogonen. Skulle utbetalningarna från Oktogonen ske tidigare än vid 

pensionering tror dock respondent A att hennes motivation skulle öka. De andra står fast vid 

att motivation och Oktogonen inte hör ihop. 

6.2.3 Lojalitet 

I fråga om lojalitet till Handelsbanken anser respondent A och D att det inte går att vara mer 

lojala än de varit i och med att de börjat arbeta på handelsbanken direkt efter skolan och 

fortfarande arbetar kvar. A tror dock att hennes lojalitet skulle öka ännu mer om 

utbetalningarna skedde tidigare. Även C tror att hennes lojalitet skulle öka om utbetalningarna 

låg närmare i tiden. 

När jag frågar vilka faktorer som är viktigast generellt sett för att respondenterna ska arbeta 

kvar på Handelsbanken svarar A att viktigast för henne är ansvar, bra chefer och trevliga 

kollegor. B menar att det måste vara roligt att arbeta för att hon ska arbeta kvar, samt trevliga 

arbetskamrater och kunder. Hon säger sen att hela Handelsbanksandan gör att hon inte vill 
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byta arbetsgivare. Respondent C tycker det är viktigast att man får utvecklas och vara med 

och påverka. Men också att det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter inom samma 

organisation. Hon säger också att det är viktigt att banken är decentraliserad och att de 

anställda då får frihet under ansvar. C tycker också att dagens vision, nämligen att arbeta med 

långsiktiga relationer är viktigt för hennes trivsel på Handelsbanken. Respondent D anser att 

viktigast för henne är roliga arbetsuppgifter, att hon trivs med sina arbetskamrater och att hon 

kontinuerligt får nya arbetsuppgifter och utmaningar. Hon menar också att Handelsbanken på 

det stora hela är en bra arbetsgivare, men att de dock kan vara lite snåla med löner, vilket 

nödvändigtvis inte behöver ha med Oktogonen att göra. Samliga respondenter är överens om 

att Oktogonen, för dem, inte är ett skäl till att arbeta kvar inom handelsbanken. 

Att Handelsbankens personalomsättning är så pass låg generellt sätt tror respondenterna A, B 

och D beror på att det finns så många olika områden och arbetsuppgifter inom banken. De 

menar att det är lätt att byta arbetsuppgifter inom banken. D nämner att banken dessutom har 

många internutbildningar så till många tjänster behöver man ingen examen. Respondent A 

menar också att genom att man binder upp sig med personallån och andra förmåner blir man 

väldigt ”fast” i företaget. Ska man byta arbetsgivare är det inte bara jobbet man byter utan 

mycket runtomkring. Hon menar att detta nog också kan vara tanken från ledningens sida. 

Vidare tycker hon att en låg personalomsättning visserligen är bra, men att det också är bra för 

företag att få in lite nytt blod då och då. Handelsbanken ska vara en trygg arbetsgivare, de har 

inte sagt upp folk på väldigt länge, som anställd vill man inte byta från någonting där man vet 

att man sitter säker även i svåra tider, avslutar hon. Respondent B tror att Handelsbankens 

låga personalomsättning också kan bero på att banken alltid varit som en familj. Det är enligt 

henne en trevlig kultur i banken, det finns en gemenskap. Respondent C däremot tror att den 

låga personalomsättningen dels kan ha med Oktogonen att göra. Men hon menar att bankens 

decentralisering nog är lika avgörande. Andra aspekter hon tar upp är att Handelsbanken tar 

hand om sina medarbetare och lyssnar på dem. Detta leder till att många får ta ansvar och då 

känner sig behövda, vilket hon tror är en stor del. 

Samtliga respondenter tror dock att Oktogonen kan vara en bidragande faktor till den låga 

personalomsättningen. A och D menar att det framförallt bland äldre är troligt att de tänker att 

de gärna arbetar kvar sista åren också för att de ser en tydlig koppling till pengarna.   
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7. Belöning och lojalitet 

I detta kapitel har materialet som framkommit genom intervjuerna kopplats ihop med de 

valda teorierna. Informationen har sorterats utefter variablerna belöning, motivation och 

lojalitet och inom dem har uppdelning skett utefter befattning. 

7.1 Belöning 

7.1.1 Chefer 

Enligt teorin om belöningssystem är det viktigt att belöningssystemet i företaget speglar de 

mål som företaget vill uppnå. Utifrån intervjuerna har det framkommit att personalen i 

Handelsbanken jobbar intensivt mot verksamhetsmålen. Eftersom Handelbankens mål är att 

ha bättre lönsamhet än genomsnittet av konkurrenterna genererar det pengar till Oktogonen 

när Handelsbankens övergripande mål uppnåtts. Teorin om belöningssystem tar också upp att 

det är viktigt för ett fungerande belöningssystem att ledningen vet hur organisationen ska 

arbeta för att nå målen samt vilka handlingar som är viktiga. I intervjuerna framkommer att de 

anställda ska sätta kunden i centrum vilket i sin tur genererar nöjdare kunder. De ska även 

hålla kostnaderna nere för att lönsamheten ska bli högre, vilket i sin tur ger mer pengar till 

Oktogonen. Teorin om belöningssystem tar också upp att belöning kan bygga på många olika 

syften. I Handelsbankens fall är ett av Oktogonens syften att stiftelsen ska representera de 

anställda. Respondenterna vid intervjuerna menar att det är de anställda som bidragit till 

Handelsbankens resultat, därför ska de även få den av vinsten. 

Enligt teorin om vinstdelning är avsikten med vinstdelning ofta att påverka de anställdas 

motivation till arbetet eller att öka deras lojalitet till företaget. För att detta ska kunna uppnås 

krävs att samtliga som berörs av vinstdelningen förstår dess innebörd och funktion, samt att 

vinstdelarna är rättvisa. En av tankarna bakom Oktogonen var att öka motivationen hos 

medarbetarna på Handelsbanken. Eva de Falck påpekar dock att hon inte tycker att det blir 

någon stor motivationsfaktor när man får del av pengarna så pass sent. Alla är dock inte helt 

bekanta med hur beräkningen av hur mycket som ska sättas av till Oktogonen sker, men på 

det stora hela vet de kriterierna för avsättning i stora drag. Samtliga deltagare i denna 

undersökning uppgav att Oktogonen är ett rättvist system då alla anställda får lika stora 

andelar oavsett befattning inom företaget, vilket de också ansåg som någonting väldigt 

positivt. 
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Reinforcement theory menar att företagsledare använder belöningar för att goda prestationer 

ska upprepas. För att detta ska vara framgångsrikt måste de anställda förstå kopplingen mellan 

arbetsinsats och den belöning det ger. Eftersom Oktogonen faller ut så pass sent i livet och 

inte är krutet till individens enskilda prestation kan det bli svårt att se en koppling mellan 

arbetsinsats och den ekonomiska ersättningen, vilket Eva de Falck, John de Falck och Kristina 

Ericsson uttalar vid intervjuerna. Däremot blir det mer pengar till Oktogonen om det går bra 

för banken, vilket samtliga medarbetare bidrar till. Dock framkommer det, som tidigare sagts, 

att alla inte är bekanta med exakt hur beräkningen av hur mycket som ska sättas av till 

Oktogonen sker. I intervjuerna framkommer det att Oktogonen mest ses som ett extra tillskott 

till pensionen. Eva de Falck hade önskat att utbetalning från oktogonen skedde tidigare än 

pension, övriga respondenter är nöjda som det är. Dock ville Jimi Flodin se en kombination, 

det vill säga att en del av Oktogonen kunde utbetalas tidigare i livet, men den stora summan 

vid pension. Samtliga var dock överens om att främst yngre anställda gärna skulle se att 

utbetalningen kunde ske tidigare. Reinforcement theory menar även att det inte alltid är lönen 

eller belöningar som är viktigast för att de anställda ska känna arbetstillfredsställelse. I 

intervjun med Eva de Falck framkommer att Handelsbanken har en stark företagskultur och 

att de är väldigt decentraliserade. Däremot anser samtliga utom John de Falck att Oktogonen 

påverkar deras arbetstillfredsställelse. Anledningen menar de är att de får ta del av pengarna.  

7.1.2 Medarbetare 

Enligt teorin om belöningssystem är det viktigt att tiden mellan prestation och återkoppling på 

arbetsprestationen inte är för lång. Detta säger emot Handelsbankens resultatandelsstiftelse 

Oktogonen i och med att utbetalning inte sker förens vid pension. Respondent D menar att 

Oktogonen är så pass avlägsen att den inte ens känns verklig, hon menar att hon är osäker på 

om det överhuvudtaget finns några pengar där när det är dags för henne att plocka ut dem. 

Enligt teorin om belöningssystem leder lång tid mellan prestation och belöning till att 

belöning som incitament blir mindre effektivt. Även reinforcement theory menar att den 

direkta kopplingen mellan handling och belöning är viktig. Dock framgår det att vuxna 

människor i samtliga fall inte är i behov av en direkt återkoppling, men de måste förstå 

sammanhanget mellan arbetsinsatsen och belöningen. I intervjuerna framgick det att samtliga 

respondenter ansåg att Oktogonen inte har någon inverkan på hur väl deras arbetsuppgifter 

utförs. De vet dock att bankens resultat jämförs med konkurrerande banker och avsättning 

sker utifrån det, men de ser ingen direkt koppling till den egna arbetsinsatsen.  
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Av intervjuerna framgår att respondent B även ser Oktogonen som en nackdel för företaget i 

vissa fall. Hon menar att det nog finns de som arbetar kvar inom banken på grund av 

Oktogonen, utan att de egentligen kanske trivs. Enligt teorin om vinstdelning är avsikten med 

vinstdelning till medarbetarna dels att öka motivation och lojalitet. För att detta ska uppnås 

krävs att fördelningen av vinstdelarna är rättvisa samt att de anställda förstår vinstdelningens 

innebörd och funktion. Samtliga respondenter svarade under intervjuerna att deras kunskaper 

om Oktogonen är begränsade, dock var alla, som tidigare sagts, medvetna om att 

Handelsbankens resultat jämförs med övriga banker och avsättning beräknas utifrån det. 

Samtliga var också medvetna om att utbetalning sker först vid pensionering, vilket A, B och C 

ser som en trygghet till pensionen. Ur intervjuerna med respondenterna A och B framgår att 

deras lojalitet ökar tack vare Oktogonen, A menar att som anställd inom Handelsbanken blir 

lite hon mindre benägen att titta efter andra arbetsgivare. Alla var dock överens om att 

systemet är rättvist då samtliga anställda hos Handelsbanken får lika stora andelar av vinsten. 

Reinforcement theory behandlar även begreppet arbetstillfredsställelse. Av intervjuerna 

framgår att respondent A och B menar att Oktogonen påverkar deras arbetstillfredsställelse. 

Dock påverkas inte respondenterna C och D:s arbetstillfredsställelse av Oktogonen. 

7.2 Motivation 

7.2.1 Chefer 

Expectancy theory handlar om individens motivation till arbetet. Utifrån intervjuerna kan man 

läsa att John de Falck motiveras av att målen hela tiden förändras genom att nya saker 

ständigt tillkommer. Han motiveras också av banken erbjuder utvecklingsmöjligheter och nya 

arbetserbjudanden när han vill byta arbetsuppgifter. Även att arbeta med människor är viktigt 

för John de Falck. Jimi Flodin motiveras även han av utvecklingsmöjligheter och nya 

utmaningar. Av intervjuerna framgår att Eva de Falck och Kristina däremot motiveras av att 

känna att de har ett inflytande över organisationen, att ta ansvar och att få arbeta med 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Tommy säger sig motiveras av arbetet som sådant. 

Han menar att bankarbete är roligt, intressant, spännande och stimulerande. Han motiveras 

också av den decentraliserade organisationen. Varken John de Falck, Kristina Ericsson eller 

Eva de Falck anser att Oktogonen påverkar deras motivation till arbetet. Om pengarna skulle 

kunna plockas ut exempelvis vart femte år tror Eva de Falck att hennes motivation skulle öka, 

men det skulle nog däremot inte påverka om man stannade inom företaget eller inte. Tommy 

Bylund och Jimi Flodin däremot anser att Oktogonen påverkar deras motivation till arbetet. 
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Det beror på, menar dem, att de får ta del av att företagsmålet uppnås genom Oktogonen. Jimi 

Flodin menar däremot att hans motivation skulle påverkas ännu mer om en del av Oktogonen 

utbetalas tidigare än vid pension. 

Expectancy theory behandlar även kopplingen mellan prestation och belöning. Även equity 

theory behandlar motivationen i förhållande till arbetsinsats och belöning. Enligt expectancy 

theory blir individen mer benägen att prestera om en rimlig belöning utbetalas för det utförda 

arbetet. Vroom betonar också i Expectancy theory att det är viktigt att koppla ihop den 

anställdes motivation och arbetsprestation med dels den egna individens mål, men även 

organisationens övergripande mål. Detta kan man se ett samband med hur de på 

Handelsbanken arbetar. Ur intervjun med Eva de Falck framgår att hon anser att det är viktigt 

att medarbetarna känner sig delaktiga och får ta eget ansvar för att de ska bli motiverade. 

Därför rapporterade Eva de Falck alltid vidare det som sagts på ledningsmötena till hennes 

medarbetare för att de skulle känna att de bidrar på ett högre plan. Hon menar att man inte får 

glömma hur viktigt det är med feedback för att hjälpa dem att nå sina individuella mål.  

Även John de Falck arbetar mycket mot mål. Han arbetar alltid målinriktat, men det spelar 

ingen roll för honom hur de anställda tar sig fram till målen, de får använda sin egen 

kreativitet, bara de tar sig dit. Kristina Ericsson säger att hon motiverar medarbetarna genom 

PLUS-samtal, uppföljningssamtal och lönesamtal utifrån verksamhetsplaneringen. Dessa 

medverkar till att medarbetarna ser sin roll i ett sammanhang och på så sätt förstår att de är en 

viktig del för att verksamhetsmålet ska nås. Jimi Flodin menar att han försöker motivera sina 

anställda genom att låta dem ta eget ansvar, att de känner att de får vara med och påverka och 

försöka hitta utmaningar i det de gör. Tommy Bylund motiverar sina anställda dels genom 

handlingsplaner. Han försöker också att utveckla medarbetarna i affärsmannaskapet. Han 

menar att Handelsbanken vill utse sina egna chefer och för att kunna göra det försöker de 

stimulera och stötta personalen. Sammanfattningsvis kan man säga att handelsbanken arbetar 

mycket med att involvera medarbetarna för att uppnå företagets övergripande 

verksamhetsmål. 

  



52 

 

7.2.2 Medarbetare 

Expectancy theory handlar om individens motivation till arbetet. Ur intervjuerna framkom att 

respondent A motiveras av att känna frihet, att kunna planera sitt arbete på egen hand, att få 

arbeta ihop med andra människor, driva processer framåt och slutligen att se resultat. 

Respondent B däremot drivs av att serva kunderna och göra de så nöjda som möjligt. C menar 

att viktigast för henne är att få utveckla och få vara med och påverka. För henne är det också 

viktigt att det finns många olika vägar att välja inom företaget. D däremot motiveras av att se 

resultat, ha en bra och öppen kommunikation med chefen samt att man får cred för 

uppgifterna man utför. Ingen av dem anser att Oktogonen påverkar deras motivation till 

arbetet. 

Ur intervjuerna framkommer också att ingen av medarbetarna som deltagit anser att deras 

arbetsprestation motiveras av Oktogonen. Enligt Expectancy theory blir individen mer 

benägen att prestera om en rimlig belöning utbetalas. På detta sätt stämde inte deltagarnas 

beteenden överens med teorin. Respondent A uppgav dock att hennes motivation skulle öka 

om utbetalning från Oktogonen skulle ske tidigare än vid pension. Equity theory behandlar 

även den kopplingen mellan prestation och belöning men är mer inriktad på att jämvikt 

mellan dem ska skapas. Men då ingen av de anställda såg någon koppling mellan prestation 

och Oktogonen var inte jämvikt relevant. 

7.3 Lojalitet 

7.3.1 Chefer 

I teorin om anställdas lojalitet framgår att en god relation mellan medarbetare och chef är 

viktigt för att uppnå lojala medarbetare. Detta kan enligt teorin ske genom exempelvis 

regelbundna möten. Genom intervjuerna framgår att detta uppnås i Handelsbanken dels 

genom regelbundna samtal mellan medarbetare och chef, men också genom att 

handelsbankens organisation är så decentraliserad. Teorin menar att det även är viktigt med en 

ekonomisk ersättning för att lojalitet ska uppnås, men även variation i arbetsuppgifterna samt 

möjligheten att utvecklas, ta ansvar och fatta egna beslut är viktiga element för att få lojala 

anställda inom organisationen. Vid intervjuerna framgår att Oktogonen inte är ett skäl till att 

de väljer att vara lojala och arbeta kvar hos Handelsbanken. Kristina Ericsson menar dock att 

Oktogonen självklart har en liten roll i att hon arbetar kvar på Handelsbanken, men det är 

absolut inte en av de viktigaste faktorerna. Eva de Falck slutade som tidigare nämnts sin 

anställning i banken 2010 på grund av ett bättre erbjudande. När hon fick erbjudandet var hon 
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dock tvungen att väga in den ersättning som Oktogonen skulle kunna tänkas ge. Eva de Falck 

kom dock fram till att hon i dagsläget kunde göra lika bra placeringar själv. Samtliga 

tillfrågade tror dock att Oktogonen är ett större skäl att stanna inom Handelsbanken bland 

äldre medarbetare. Dessa har, om de varit anställda länge, arbetat upp ett värde och känner att 

utbetalningstidpunkten närmar sig.  

Jimi Flodin menar att utbetalningarna ligger så pass långt fram i tiden, han vill ha roligt och 

stimulerande nu och det är ingenting som Oktogonen påverkar. För honom är det viktigast att 

det hela tiden finns nya möjligheter och utmaningar samt att banken är måna om de anställda 

och lyhörda för åt vilken riktning de vill utvecklas. För John de Falck är det viktigt med ett 

omväxlande arbete och att det finns utvecklingspotential i banken. Även Eva de Falck är inne 

på samma linje som teorin. När hon var anställd på Handelsbanken såg hon det som viktigast 

att man fick de utvecklingsmöjligheterna man ville ha. För Eva har aldrig arbetsgivaren i sig 

varit viktig, hon slutade helt enkelt för att hon fick ett bättre erbjudande. Kristina Ericsson 

menar också, i likhet med teorin, att utvecklingsmöjligheter är viktigt för lojaliteten. Även ett 

förtroende från banken samt bra kollegor nämner hon som viktiga faktorer. 

Tommy Bylund svar avviker till viss del från teorin. Han menar att decentraliseringen inom 

banken är viktig, men även att banken under turbulenta tider är stabil och skapar trygghet för 

de anställda. För honom är också arbetsmiljön som sådan viktig. Detta kan kopplas till teorin 

om kompetens inom företag då trivsel, en öppen företagskultur och möjlighet att använda sina 

kunskaper är viktigt för lojaliteten. John de Falck menar att företagskulturen inom 

Handelsbanken är väldigt tajt. Banken anställer oftast internt från andra avdelningar. Teorin 

om kompetens inom företag är inriktad på att skapa trivsel och utvecklingsmöjligheter för de 

anställda, detta menar de att Handelsbanken är bra på. 

Handelsbankens kultur kan även kopplas till Teori Z. Teori Z företag har en kultur som gör att 

de anställda är anställda hos företaget i långa perioder, ofta livet ut. Så är det även i 

Handelsbanken. Till viss del beror detta, enligt de intervjuade, på att banken främst rekryterar 

internt. Typ Z företag har dock ofta anställda som utbildads specifikt för ett företag, vilket gör 

att medarbetarna väljer att inte byta företag för att de inte är applicerbara hos andra. 

Handelsbanken skiljer sig inte nämnvärt åt gentemot övriga banker när det gäller 

arbetskunskaper, vilket avviker från teorin. Karakteristiskt för Typ Z företag är att de är 

decentraliserade och strävar efter en jämlikhet mellan alla anställda. De anställda inom dessa 

företag kan ofta liknas vid en familj. Denna punkt stämmer väl överens med hur det är inom 
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Handelsbanken. Flera intervjuade nämnde att Handelsbanken kan liknas vid en sekt och hela 

organisationen arbetar decentraliserat. 

7.3.2 Medarbetare 

Av intervjuerna framgår att respondent A och C menar att deras lojalitet påverkas av 

Oktogonen till en liten del, men på det stora hela är det inte ett skäl till att de arbetar kvar på 

Handelsbanken. Däremot skulle lojaliteten påverkas desto mer om utbetalningen skedde 

tidigare än vid pension. Att lojaliteten påverkas av en ekonomisk ersättning är också relevant i 

teorin om anställdas lojalitet. Samtliga respondenter tror dock att Oktogonen kan vara en 

bidragande faktor till den låga personalomsättningen. A och D menar att framförallt bland 

äldre är det troligt att de tänker att de gärna arbetar kvar sista åren också för att de ser en 

tydlig koppling till pengarna då.   

Enligt teorin om de anställdas lojalitet anges viktiga faktorer för lojala anställda vara ansvar, 

att utvecklas, variation i arbetsuppgifterna samt att fatta egna beslut. Detta är några av sakerna 

som de intervjuade tar upp.  Även bra chefer och trevliga arbetskamrater tas upp. De kan 

också kopplas till teorin då det är viktigt med en god relation mellan medarbetare och chef för 

att uppnå lojalitet.  

Teori Z företag har en kultur som bygger på att anställda ofta arbetar inom företaget under 

långa perioder. Karakteristiskt för dessa företag är att de är decentraliserade och de kan ofta 

liknas vid en familj. Detta hör ihop med vad som framkom under intervjun med respondent B 

och C. De uppgav att banken är decentraliserad, vilket för dem var viktigt. B uppgav också att 

hela Handelsbanksandan gjorde att hon inte ville byta arbetsgivare. Respondent B, som också 

är den som varit anställd inom banken längst tid, i 45 år, beskriver banken som en stor familj 

som har en trevlig kultur och gemenskap.  
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8. Oktogonens påverkan 

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av analysen för att därefter besvara studiens 

syfte men hjälp av den. 

 

Syftet med denna uppsats var att studera om Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen 

ger upphov till motiverade anställda samt om Oktogonen och bankens låga 

personalomsättning har ett samband. 

 

Av analysen framkommer det att avsikten med vinstdelning ofta är att påverka de anställdas 

motivation eller att öka deras lojalitet när det gäller att arbeta kvar inom företaget. En 

förutsättning då är att fördelningen av vinstdelarna är rättvis. Samtliga anställda ansåg att 

vinstfördelningen var rättvis. För att vinstdelningen ska kunna påverka de anställdas 

motivation eller lojalitet krävs att alla som berörs av vinstdelningen förstår dess innebörd och 

funktion. I analysen framgår det att alla anställda inte är helt säkra på hur beräkningen av 

avsättningarna går till i detalj, men de känner till det i stora drag. Eftersom utbetalning från 

Oktogonen sker så pass sent i livet menar Eva de Falck att Oktogonen inte påverkade hennes 

motivation under hennes tid på Handelsbanken. Skulle däremot pengarna kunna plockas ut 

tidigare tror hon att hennes motivation skulle påverkas. Inte heller John de Falcks eller 

Kristina Ericssons motivation till arbetet påverkas av Oktogonen. Däremot anser samtliga 

intervjuade chefer att deras arbetstillfredsställelse påverkas av oktogonen, och anledningen till 

det är att de får ta del av pengarna. 

Tommy Bylund och Jimi Flodin anser däremot att deras motivation påverkas av Oktogonen. 

Detta beror på att de genom Oktogonen får ta del av att Handelsbankens mål uppnås. Jimi 

menar dock att hans motivation troligtvis skulle påverkas desto mer om en liten del av 

Oktogonen utbetalades tidigare än vid pension. 

Ingen av medarbetarna som deltagit i undersökningen anser att Oktogonen påverkar deras 

motivation till arbetet. Respondent A uppgav dock att hennes motivation skulle öka om 

utbetalningen från Oktogonen skedde tidigare. 

Till skillnad från motivationen var det många av de intervjuade som kunde se ett samband 

mellan Oktogonen och Handelsbankens personalomsättning. Dock var det både på gott och 

ont. De menade att framförallt äldre personer nog stannar kvar för att pengarna från 

Oktogonen rullar in oavsett om de presterar eller inte, samt att somliga kanske inte trivs 
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speciellt bra, men endast har några år kvar och då stannar kvar på grund av Oktogonen. Av 

analysen framgår att Kristina Ericsson anser att Oktogonen spelar en liten roll när det gäller 

hennes vilja att arbeta kvar inom Handelsbanken, men det är absolut inte en av de viktigaste 

faktorerna. Eva de Falck slutade som tidigare nämnts sin anställning i banken 2010 på grund 

av ett bättre erbjudande. När hon fick erbjudandet var hon dock tvungen att väga in den 

ersättning som Oktogonen skulle kunna tänkas ge. Eva de Falck kom dock fram till att hon i 

dagsläget kunde göra lika bra placeringar själv. Men det visar ändå att Oktogonen har en liten 

inverkan på personalen. 

Dock hävdar samtliga chefer att Oktogonen inte är ett skäl till att de väljer att vara lojala till 

Handelsbanken. Samtliga tillfrågade tror dock att Oktogonen är av större betydelse, vad gäller 

lojaliteten till Handelsbanken, bland äldre medarbetare. Dessa har, om de varit anställda 

länge, arbetat upp ett värde och känner att utbetalningstidpunkten närmar sig. Jimi Flodin 

menar att utbetalningarna ligger så pass långt fram i tiden, han vill ha roligt och stimulerande 

nu och det är ingenting som Oktogonen påverkar. 

I analysen framgår att respondent A, B och C:s lojalitet påverkas av Oktogonen till en liten 

del, men på det stora hela är det inte ett skäl till att de arbetar kvar på Handelsbanken. 

Anledningen som respondent A uppgav var att hon genom Oktogonen blir lite mindre 

benägen att titta efter andra arbetsgivare när hon vill byta arbete, hon söker i första hand 

internt. Däremot skulle lojaliteten påverkas desto mer om utbetalningen skedde tidigare än vid 

pension. Samtliga respondenter tror dock, precis som samtliga chefer, att Oktogonen kan vara 

en bidragande faktor till den låga personalomsättningen. A och D menar att det framförallt 

bland äldre är troligt att de tänker att de gärna arbetar kvar sista åren också för att de ser en 

nära koppling till pengarna.  
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9. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser genom att besvara undersökningens 

problemformulering. Detta följs av en avslutande diskussion och slutligen förslag på vidare 

forskning inom området. 

Studiens problemformulering löd:  

Vilka faktorer är viktiga inom bankbranschen för att anställda ska arbeta kvar inom företaget? 

Två delfrågor följde: 

Motiverar bankens ekonomiska belöningar den anställde att bli lojal gentemot arbetsgivaren? 

Skiljer sig detta mellan olika grupper inom banken? 

Viktiga faktorer för chefer: 

 Att organisationen är decentraliserad och bygger på goda relationer mellan de 

anställda. Även arbetsmiljön generellt, trivsel och att de anställda känner att de har 

ledningens förtroende är viktigt 

 Att banken är en trygg och stabil arbetsgivare även i turbulenta tider. 

 Utvecklingsmöjligheter inom företaget, variation i arbetet samt nya utmaningar. 

 De har dessutom en hypotes om att Oktogonen är viktig för äldre medarbetare som 

arbetat inom Handelsbanken under många år. 

Viktiga faktorer för medarbetare: 

 Att få ta eget ansvar, fatta egna beslut och utvecklingsmöjligheter är viktigt. 

 Att organisationen är decentraliserad, varierande arbetsuppgifter samt arbetsmiljön 

generellt. 

 För medarbetarna skulle lojaliteten öka om utbetalning från Oktogonen skedde innan 

pensionsåldern. 

 Även medarbetarna har en hypotes om att Oktogonen är viktig för äldre medarbetare 

som arbetat inom Handelsbanken under många år. 

Oktogonen motiverar de anställda att bli lojala till Handelsbanken i en begränsad 

utsträckning. Genom respondenterna framgick det att många äldre framför allt motiveras av 

Oktogonen och därmed inte är beredda att byta arbetsgivare när de bara har några få år kvar 

till pension. Det har även en liten inverkan på övriga medarbetare genom att de gärna söker 

interna tjänster i första hand när de vill ha ett nytt arbete. Vid ett byte till annan arbetsgivare 

skulle den förväntade avsättningen till Oktogonen räknas in i en löneförhandling. Skulle 
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utbetalningarna från Oktogonen ske regelbundet eller före pensionsåldern är sannolikheten att 

lojaliteten skulle öka ännu mer än i dagsläget uppger dem. 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Någonting som skulle vara intressant att titta närmare på är Oktogonens inverkan på 

personalomsättningen hos Handelsbankens högsta ledning. I många andra företag får 

ledningen årliga bonusar, vilket inte tillämpas inom Handelsbanken. Summan som utbetalas 

genom Oktogonen är som bekant lika stor för samtliga anställda inom Handelsbanken. 

Kanske är personalomsättningen då högre bland personer i ledningsposition. Det skulle även 

vara intressant att göra en jämförelse mellan de olika bankerna om vad som egentligen skiljer 

sig åt mellan de olika bankkulturerna. Samtliga banker har sannolikt personal som arbetat 

inom företaget många år. Det skulle vara intressant att se om anledningen till att de anställda 

väljer att vara lojala till företaget skiljer sig åt mellan de olika bankerna. 
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide för stiftelsen Oktogonens sekreterare 

1. Hur länge har du arbetat som Oktogonens sekreterare? 

2. Vad arbetade du med tidigare? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Har stiftelsen anställd personal? 

5. Vilka utgör Oktogonens styrelse? Vad är deras respektive ansvarsområden? 

6. Hur ser Oktogonens nomineringspolicy ut? 

7. Har du aktuella siffror på hur Oktogonens medel har placerats de senaste åren? 

8. Hur väljer styrelsen hur dessa medel ska placeras 

9. Köps aktierna på den öppna marknaden? 

10. Hur stora har aktieutdelningarna varit de senaste åren? 

11. Vad är din syn på Oktogonen? (belöningssystem, motivationshöjande osv.?) 

12. Har det skett några betydande förändringar av Oktogonen de senaste åren? 

13. Planeras det för förändringar inom de närmsta åren? 

14. Vad finns det för fördelar och nackdelar med Oktogonen för företaget och för de 

anställda? 

15. Omfattas samtliga anställda av Oktogonen? (nyanställda, studerande?) 

16. Hur mycket kostar Oktogonen för Handelsbanken? 

17. Vilka sitter i Handelsbankens styrelse? 

18. Hur utses vilka från Oktogonen som ska sitta i bankens styrelse? Vilka är dessa? 

19. Tror du att de personerna har en personlig inverkan på bankens policy? Hade policyn 

kunnat se annorlunda ut om Oktogonen representerades av andra människor? 

20. Vet du om stiftelsen som helhet har någon inverkan på bankens policy? I så fall på 

vilket sätt? 

21. Tror du att Oktogonen i sig har någon inverkan på Handelsbankens 

personalomsättning? Kan det finnas skillnader mellan yngre och äldre anställda samt 

nyanställda och de med lång anställningstid inom företaget? 
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11.2 Intervjuguide för stiftelsen Oktogonens ordförande 

1. Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

2. Vilken befattning har du på Handelsbanken idag?  

3. Vad arbetade du med tidigare? 

4. Varför valde du att börja arbeta på Handelsbanken? 

5. Vad är Handelsbankens mål och vision? 

6. Har dina anställda individuella mål att uppnå? 

7. Hur länge har du varit styrelseordförande i Oktogonen? 

8. Vilka är dina arbetsuppgifter i styrelsen? 

9. Hur utses vilka som ska sitta i styrelsen? 

10. Jag har förstått att du även sitter i Handelsbankens styrelse. Hur utses vilka från 

Oktogonen som ska sitta i bankens styrelse? 

11.  Vad är din syn på Oktogonen? (belöningssystem, motivationshöjande osv.) 

12. Vilka för och nackdelar kan du se med Oktogonen för Handelsbanken och för de 

anställda? 

13. Har det skett några betydande förändringar av Oktogonen de senaste åren? 

14. Vad anser du om att utbetalning från Oktogonen sker först vid pension? 

15. Påverkar Oktogonen hur väl du utför dina arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete på 

Handelsbanken? 

a) Tror du att Oktogonen påverkar de anställdas arbetsprestation generellt? 

16. Hur ser du på att Oktogonen avsätter lika mycket till samtliga medarbetare inom 

Handelsbanken? 

17. Vad finns det för andra personalförmåner inom Handelsbanken? 

18. Påverkar Oktogonen samt övriga förmåner inom Handelsbanken din 

arbetstillfredsställelse? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

19. Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

20. Hur arbetar ni för att de anställda ska bli motiverade i sitt arbete? 

21. Påverkar Oktogonen samt övriga förmåner inom Handelsbanken din motivation till 

arbetet? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

22. Vilka faktorer generellt är viktiga för att du ska arbeta kvar på Handelsbanken? 
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23. Vad tror du gör att Handelsbankens personalomsättning är så pass låg? 

a) Tror du att Oktogonen är en bidragande faktor? 

24. Skulle du vilja förändra Oktogonen på något sätt, om du själv fick välja? 

a) Skulle förändringarna påverka din motivation? 

b) Skulle de förändringarna påverka din lojalitet när det gäller att arbeta kvar 

inom Handelsbanken? 
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11.3 Intervjuguide för ledningen på Handelsbanken 

Bakgrund (Namn, kön, ålder, befattning) 

25. Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

26. Vad arbetade du med tidigare? 

27. Varför valde du att börja arbeta på Handelsbanken? 

28. Vad är Handelsbankens mål och vision? 

29. Har de anställda individuella mål att uppnå? 

Belöning 

30. Känner du till hur er vinstandelsstiftelse Oktogonen är utformad? 

31. Vad anser du om att utbetalning från Oktogonen sker först vid pension? 

32. Påverkar Oktogonen hur väl du utför dina arbetsuppgifter? 

a) Tror du att Oktogonen påverkar de anställdas arbetsprestation? 

b) Skulle din egen arbetsinsats förändras om belöningen låg närmare i tiden? 

33. Hur ser du på att Oktogonen avsätter lika mycket till samtliga medarbetare oavsett 

befattning eller arbetsprestation inom Handelsbanken? 

34. Vilka för och nackdelar ser du med Oktogonen? 

35. Vilka andra belöningsformer eller förmåner har ni inom Handelsbanken? 

36. Påverkar Oktogonen samt övriga belöningsformer och förmåner din 

arbetstillfredsställelse? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

Motivation 

37. Vad gör dig motiverad i ditt arbete? 

38. Hur arbetar ni för att de anställda ska bli motiverade i sitt arbete? 

39. Påverkar Oktogonen samt övriga belöningsformer och förmåner din motivation till 

arbetet? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

Lojalitet 

40. Vilka faktorer generellt är viktiga för att du ska arbeta kvar på Handelsbanken? 

a) Är Oktogonen ett skäl till att du arbetar kvar på Handelsbanken? 

41. Vad tror du gör att Handelsbankens personalomsättning är så pass låg generellt sätt? 
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a) Tror du att Oktogonen kan vara en bidragande faktor? 

42. Skulle du vilja förändra Oktogonen på något sätt? 

a) Skulle förändringarna påverka din motivation? 

b) Skulle de förändringarna påverka din lojalitet när det gäller att arbeta kvar 

inom Handelsbanken? 
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11.4 Intervjuguide för anställda på Handelsbanken 

Bakgrund (Namn, kön, ålder, befattning) 

1. Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

2. Vad arbetade du med tidigare? 

3. Varför valde du att börja arbeta på Handelsbanken? 

4. Känner du till Handelsbankens mål och vision? Vilka är de? 

5. Har din chef satt upp individuella mål för dig? 

Belöning 

6. Vad känner du till om er vinstandelsstiftelse Oktogonen? 

a) På vilket sätt får du som anställd information kring den? 

7. Vad anser du om att utbetalning från Oktogonen sker först vid pension? 

8. Påverkar Oktogonen hur väl du utför dina arbetsuppgifter? 

a) Skulle din arbetsinsats förändras om belöningen låg närmare i tiden? 

9. Hur ser du på att Oktogonen avsätter lika mycket till samtliga medarbetare oavsett 

befattning eller arbetsprestation inom Handelsbanken? 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med Oktogonen för er anställda? 

11. Vilka andra belöningsformer eller förmåner har ni inom Handelsbanken? 

12. Påverkar Oktogonen samt övriga belöningsformer och förmåner din 

arbetstillfredsställelse? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

Motivation 

13. Vad gör dig motiverad i ditt arbete? 

14. Påverkar Oktogonen samt övriga belöningsformer och förmåner din motivation till 

arbetet? 

a) Är det någon som påverkar mer än någon annan? 

b) På vilket sätt? 

Lojalitet 

15. Vilka faktorer generellt är viktiga för att du ska arbeta kvar på Handelsbanken? 

a) Är oktogonen ett skäl till att du arbetar kvar på Handelsbanken? 

16. Vad tror du gör att Handelsbankens personalomsättning är så pass låg generellt sätt? 

a) Tror du att Oktogonen kan vara en bidragande faktor? 
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17. Skulle du vilja förändra Oktogonen på något sätt? 

a) Skulle de förändringarna påverka din motivation? 

b) Skulle de förändringarna påverka din lojalitet när det gäller att arbeta kvar 

inom Handelsbanken? 


